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Segundo o contratualista Thomas Hobbes, o ser humano, em seu estado de natureza,             

seria capaz de utilizar-se de todos os meios para atingir seus interesses, possuindo um poder de                
violência ilimitado. Logo, o contrato social estabelecido entre o homem e o Estado é de suma                
importância, pois quando aquele abdica de sua liberdade, este é capaz de se responsabilizar pela               
manutenção da ordem social. Entretanto, hodiernamente, é evidente que há espaços de            
“hobbesianismo” social que são profundamente marcados pela violência urbana que, por sua vez,             
é influente no aumento da criminalidade, primordialmente entre os jovens. Sendo assim, torna-se             
necessário analisar os pressupostos do comportamento criminoso entre adolescentes, a fim de            
que o Governo possa elaborar política que visem o bem-estar social da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, o primeiro aspecto a ser discutido se refere a desigualdade social             
marcante no Brasil. Esse fator trata-se de um dos principais estímulos aos jovens para entrarem               
no mundo do crime, em geral, com o intuito de melhorarem suas condições de vida, seja por                 
meio de roubos, tráfico de drogas ou seja por demais atitudes inflacionárias. Sob essa ótica, a                
vulnerabilidade social dos jovens é um fator determinante na alta da violência, uma vez que se                
relaciona intrínsecamente ao pensamento do filósofo Vygotsky, de que os indivíduos são            
fortemente influenciados pelo meio em que estão inseridos. Além disso, as mudanças de ordem              
biológicas e psíquica, as quais são inerentes ao jovem, influenciam diretamente em seu             
comportamento. 

Outrossim, o déficit na educação brasileira é uma das causas marcantes para o aumento              
da criminalidade juvenil. É por meio das escolas que as chances de empregabilidade do cidadão               
aumentam e a capacitação para o mundo de trabalho é realizada, de maneira que é mister efetivar                 
o direito à educação assegurado pela Constituição Federal de 1988. De forma análoga ao              
pensamento de Kant, de que é no problema da educação que se assenta o grande segredo do                 
aperfeiçoamento da humanidade, essa variável deve ser valorizada pelo Governo, bem como pela             
população brasileira. 

Destarte, a fim de prezar pelo bem-estar social de todos por meio da redução da               
criminalidade entre os jovens no brasil, é mister que o Estado invista na educação por meio da                 
criação de escolas em bairros periféricos e do desenvolvimento de projetos educacionais que             
atraiam os alunos para o âmbito da formação profissional e reduzam a evasão escolar. Ademais,               
o Ministério da Educação, em parceria com a mídia, deve conscientizar a população por meio de                
campanhas midiáticas que retifiquem a necessidade do combate a violência urbana. Dessa forma,             
formar-se-á uma sociedade mais segura e pacífica. 
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Na obra musical “Perfeição”, de autoria da banda Legião Urbana, apesar do nome             

irônico, são abordadas as imperfeições existentes no mundo, e dentre as várias citadas estão a               
criminalidade e violência urbana. Tendo em vista o fato de que a música foi produzida na década                 
de 90, é perceptível que esses problemas são pertinentes no Brasil, já que os índices de atos                 
violentos e criminosos aumentam de forma progressiva, especialmente entre os jovens. Nesse            
contexto, é possível afirmar que há entraves, como a desigualdade social e o acesso restrito à                
educação, que impedem a solução dessa problemática. 

Desde a segunda metade do século XX, com o êxodo rural, o país passou por um                
processo exagerado de urbanização e industrialização, o que levou ao aumento do desemprego,             
crescimento de favelas e à marginalização, visto que a desigualdade social aumentou e somente              
parte da população possuía oportunidades de emprego. Com o passar dos anos, isso se tornou               
mais evidente e alarmante, e, desde então, as pessoas menos favorecidas financeiramente e             
socialmente optam por formas alternativas de obtenção de lucro, como a prática de furto e tráfico                
de drogas. Tais crimes estão se tornando cada vez mais comuns entre os jovens que desejam                
ajudar a família em casa, por exemplo, quando estão desempregados e em precárias condições de               
vida. 

Além disso, é notório que apenas uma minoria economicamente privilegiada possui um            
satisfatório acesso à educação, visto que o ensino de qualidade não está disponível para              
adolescentes da periferia. Esse é, de fato, um dos fatores responsáveis pela falta de instrução e                
formação dessas pessoas que as impedem de serem empregadas formalmente e que, por             
conseguinte, as colocam em uma realidade na qual a única maneira de sustento é o crime. Desse                 
modo, os jovens passam a roubar constantemente nos centros urbanos e a traficar drogas, por               
exemplo, tornando-se vulneráveis a penas severas. 

Em suma, é preciso que o governo promova a oferta de empregos em todo o país,                
priorizando a entrada da população habitante de periferias, por meio da criação de instituições              
públicas que não exijam um nível elevado de formação, a fim de diminuir o número de                
desempregados e o consequente índice elevado de violência e criminalidade entre os jovens.             
Ademais, cabe ao Ministério da Educação investir na implantação de centros de ensino para as               
comunidades necessitadas, objetivando uma formação e instrução dos adolescentes para que           
tenham um trabalho longe dos crimes. Somente assim o país se encontrará longe dessa              
problemática e a música “Perfeição” não mais se encaixará na situação brasileira. 
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