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 O presente trabalho trata-se de pesquisa realizada com jovens moradores do bairro 

Guajuviras, considerados em situação de vulnerabilidade social e que tenham sido atendidos 

por políticas de segurança pública desenvolvidas especialmente a eles. O bairro, localizado na 

periferia de Canoas (RS), é atualmente o segundo maior do município. Há alguns anos o 

Guajuviras tem enfrentado diversos problemas relacionados à violência e criminalidade 

urbana, especialmente com relação às taxas de homicídio da população jovem. Tais 

problemas têm sido justificativa tanto para a estigmatização do bairro enquanto local violento 

e perigoso, quanto para o desenvolvimento de políticas na área da Segurança Pública. 

 No ano de 2009 foi lançado o primeiro projeto direcionado a estes jovens, o Programa 

de Proteção de Jovens em Território Vulnerável – PROTEJO, com sede na Casa das 

Juventudes. O PROTEJO nasce inserido no Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (Pronasci) e é desenvolvido no bairro Guajuviras até 2012. Nesse ano, no mesmo 

local, tem início o projeto “Casa das Juventudes”, sob gestão Secretaria Municipal de 

Segurança Pública e Cidadania (SMSPC). Em 2016, ainda sob gestão da SMSPC, o projeto 

passa por nova reformulação, especialmente com relação ao público atingido, tornando-se 

“Casa da Juventude”. Tais mudanças, especialmente as ocorridas em 2016, buscam combater 

o retorno dos altos índices de violência no bairro, que haviam sido reduzidos no período de 

desenvolvimento do PROTEJO.  

  Em ambas as situações – “retorno” da violência e re-investimento em segurança 

pública – há um mesmo ator social implicado: o jovem. De fato, não se trata de “qualquer 

jovem”, mas daquele que responde a determinados fatores considerados “de risco”. Nesse 

sentido, estas políticas buscam alcançar aqueles jovens que seriam principal alvo da violência, 

atraídos ou atingidos por ela, e aqueles que já tenham cometido algum delito que o coloque 

“em conflito com a lei”. No modelo desenvolvido em 2016, a participação do jovem na Casa 
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da Juventude estava condicionada ao cumprimento de alguns critérios, tais como: Estar 

cumprindo Medida Socioeducativa, em defasagem escolar, ter sofrido abuso sexual, ter 

familiar próximo vitima de homicídio, recluso ou egresso no sistema prisional. Apesar das 

mudanças, foi possível encontrar jovens na Casa da Juventude, no período da pesquisa, que já 

participaram dos projetos anteriores.  

 Com objetivo de compreender como os jovens que participam do projeto Casa da 

Juventude constroem suas trajetórias e identidades no contexto do bairro, os temas relativos a 

violência urbana e aos jovens do bairro são abordados como categorias relacionais, visto o 

entrelaçamento entre estes no cotidiano e nas problemáticas do bairro. Para tanto, foram 

realizadas pesquisa bibliográfica sobre os temas bem como sobre a história do bairro e 

observações de atividades realizadas na Casa da Juventude e entrevistas semiestruturadas com 

7 jovens que estivessem participando ou tenham participado de um dos três projetos citados, 

aliando técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa.  

   As observações realizadas apontam importantes características sobre a realidade do 

bairro desde a percepção dos jovens participantes da Casa da Juventude. É notável a 

existência de uma espécie de acordo de que a possibilidade de estar na Casa e ocupar seu 

tempo nas atividades oferecidas “protegem” os jovens de “estar na rua”, de modo que a 

prática de convidar amigos e vizinhos para fazer parte do projeto segue uma lógica parecida – 

“enquanto está na Casa não está na rua fazendo coisas erradas, se arriscando”. A visão da 

Casa da Juventude como lugar de proteção para os jovens carrega uma visão sobre o bairro, 

como lugar que oferece riscos aos jovens. É corrente, nas falas dos jovens, referências a locais 

específicos do bairro como mais arriscados que outros, bem como a disputa entre diferentes 

“setores” do bairro. Tais afirmações apontam aproximação do bairro Guajuviras ao que 

Waqcuantt (2001) classifica como hipergueto, ou seja, bairro marcado pelo enfraquecimento 

da coesão social causada pelo estigma territorial.  

 De fato, através das observações pode-se notar que os “setores” – diferentes regiões 

internas do bairro – tem sido “apropriados” por grupos de jovens ligados à práticas delitivas e 

formas de sociabilidade fortemente ligadas ao território, sendo principal característica da 

violência contemporânea no Guajuviras. Tais grupos são os chamados “embolamentos”, 

identificados com relação ao setor/vila do bairro e por seu pouco trânsito no exterior do 
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bairro, sendo possível considerá-los enquanto hiperlocalizados. Em suas falas e práticas – 

como a participação na Casa da Juventude e a organização de festas de garagem (a “social”) – 

buscam continuamente se diferenciar do estigma territorial posto aos moradores do bairro. 

Observa-se uma leitura sobre o bairro marcada pelos efeitos do estigma e de diferentes 

estratégias para “escapar” dele.  
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