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Resumo: Este trabalho se propõe à análise do termo vulnerabilidade que, nas últimas 

décadas, tem sido empregado em diversos campos do saber (Schumann, 2014), 

expressando sua multidimensionalidade. O termo apresenta uma série de vantagens, mas 

também traz em si algumas limitações analíticas. Faz-se necessário um melhor 

desdobramento conceitual a fim de embasar estudos que se dediquem, direta ou 

indiretamente, à questão da vulnerabilidade. É necessário pensar índices sintéticos, que 

são medidas-síntese utilizadas para apreender uma determinada realidade social 

(Schumann, 2014, p. 48), capazes de medir a intensidade e dimensão dos grupos 

vulneráveis. Dados censitários possibilitam a quantificação de capital físico e humano, no 

entanto, não nos permite apreender o capital social, que é de fundamental importância 

para diferenciar a vulnerabilidade entre situações semelhantes de pobreza. 

Apresentaremos algumas tentativas de se dimensionar a vulnerabilidade e a visão das 

instituições. 
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Introdução 

O presente artigo se propõe a analisar o termo “vulnerabilidade”. Entendemos que 

esse possui vantagens e limitações analíticas, tornando-se necessário um desdobramento 

conceitual, tornando-se necessário um desdobramento conceitual que leve a sua melhor 

compreensão. Serão ainda apresentadas sugestões de estudos que, partindo da referente 

análise, estarão aptos a manipular o conceito "vulnerabilidade" de forma mais concisa e 

totalizante. Para tanto, apresentaremos diferentes autores e instituições que se dedicam 

de maneira direta ou indireta a esta questão. 
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Buscaremos um estudo análogo ao que Rocha (2003) afirma ser necessário para 

avaliar a pobreza. Segundo a autora, neste tipo de avaliação, mais do que dizer “o que 

é”, requer-se definir instrumentos e referências para buscar as verdades da realidade 

perceptível e das que não aparecem nas estatísticas. A desigualdade social tem sido 

marca característica da história brasileira e uma preocupação constante na mente de 

governantes e estudiosos, que reconhecem ser crucial o entendimento da heterogeneidade 

de suas manifestações (Furtado, 2006). 

Cutter (1996, apud Schumann, 2014, p. 30) apresenta dezoito definições diferentes 

de vulnerabilidade, selecionadas de estudos entre 1980 e 1995. Schumann (2014, pp. 31-

40) com o intuito de demonstrar a multidimensionalidade da vulnerabilidade, relaciona as 

diversas abordagens da vulnerabilidade apresentadas em estudos desenvolvidos desde a 

década de 80 até o presente momento e apresenta 29 definições de vulnerabilidade, 

evidenciando a expansão do quadro conceitual até os dias atuais.   

Uma das grandes contribuições do termo consiste na superação de análises 

simplórias referentes à pobreza, isso porque se trata de uma qualidade heterogênea, 

tornando-se necessário compreendê-la pelo entrecruzamento de seus fatores 

multicausais. Falar em riscos sociais não se restringe a situações de pobreza, mas está 

associado a um amplo espectro de situações, como o desemprego, dificuldades de 

inserção social, enfermidades, violência, etc. É, portanto, insuficiente pensar soluções 

meramente econômicas para problemas de ordem estrutural, que em sua maioria possui 

raízes profundas, como problemas herdados da própria formação nacional, deterioração 

do sistema democrático, p l ane j amento  u r b an o  ineficiente, en t r e  o u t r os . Outra 

potencialidade do termo consiste em identificar que mesmo autores no mesmo nível 

socioeconômico, vivenciam ou vivenciaram diferentes dimensões de exposição a riscos, a  

depender de sua dotação de ativos (Padoin, 2010). 

Vignoli (2001, p. 2) compreende vulnerabilidade como a falta de acesso às 

estruturas de oportunidade oferecidas pelo mercado, estado ou sociedade, apontando a 

carência de um conjunto de atributos necessários para o aproveitamento efetivo da 

estrutura de oportunidades existentes. Busso (2001) considera a vulnerabilidade como a 

debilidade dos ativos que indivíduos, famílias ou grupos dispõem para enfrentar riscos 

existentes que implicam a perda de bem estar. De maneira análoga, Katzman (1999) nos 

apresenta um conjunto de ativos que considera necessários para o aproveitamento efetivo 

da estrutura de oportunidades existentes e como a debilidade destes pode impedir ou 

deteriorar situações de bem-estar. Caroline Moser (1998), apreende este tema pela relação 
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entre disponibilidade dos recursos materiais e simbólicos dos atores e o acesso a estrutura 

de oportunidades do meio em que vive, cujo descompasso torna-se empecilho à ascensão 

social desses mesmos atores. 

Compreende-se, portanto, a vulnerabilidade como uma conjunção de fatores, 

sobrepostos de diversas maneiras e em várias dimensões, de modo a tornar o indivíduo ou 

grupo mais suscetível aos riscos e contingências (Bruseke, 2006). Cabe considerar, 

todavia, que seu caráter multifacetado é não apenas uma vantagem, mas também o grande 

empecilho para sua análise, na medida em que dificulta a definição de variáveis precisas e 

a construção de um indicador exato. 

 

Índices e Indicadores 

Existe certa confusão sobre o significado de índice e indicador, muitas vezes 

erroneamente utilizados como sinônimos. (Síche et al., 2007, p. 139).  

 

Segundo Mitchell (1996), indicador é uma ferramenta que permite a obtenção de 

informações sobre uma dada realidade. Para Mueller et al. (1997), um indicador 

pode ser um dado individual ou um agregado de informações, sendo que um bom 

indicador deve conter os seguintes atributos: simples de entender; quantificação 

estatística e lógica coerente; e comunicar eficientemente o estado do fenômeno 

observado. Para Shields et al. (2002), um índice revela o estado de um sistema ou 

fenômeno. Prabhu et al. (1996) argumentam que um índice pode ser construído 

para analisar dados através da junção de um jogo de elementos com 

relacionamentos estabelecidos (Síche et al., 2007, p. 139). 

 

É válido ressaltar que as limitações existentes para a operacionalização desse 

conceito não impediram o desenvolvimento de instrumentos com a intenção de mensurar 

a vulnerabilidade (Schumann, 2014). É necessário pensar indicadores gerais que 

considerem as variáveis quantitativas e qualitativas da vulnerabilidade capazes de medir a 

intensidade e dimensão dos grupos vulneráveis. Dados censitários possibilitam a 

quantificação d e  capital físico e  humano, no entanto, não nos permite apreender o 

capital social, que é de fundamental importância para diferenciar a vulnerabilidade entre 

situações semelhantes de pobreza. Apresentaremos algumas tentativas de se dimensionar 

a vulnerabilidade e a visão das instituições. 

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE), juntamente com o Ministério do Trabalho, adotam a definição de 
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vulnerabilidade proposta pelo Programa Nacional de Assistência de 2004 (PNAS/2004), 

conjugando situações de precariedade do trabalho, de fragilidade dos suportes de 

proximidade e a posição de determinados grupos sociais em relação ao mundo do 

trabalho. Em seu indicador, a população vulnerável é delimitada no contexto familiar e é 

medida pela combinação de nove atributos, como renda per capita, tamanho, tipo, chefia 

e composição da família, dimensionado através de consulta domiciliar ampla. 

A pesquisa realizada pelo PNAS no Distrito Federal tem como objetivo 

referenciar as ações do Sistema Único de Assistência Social do Distrito Federal 

(SUAS/DF). Para tanto, é imprescindível a identificação das áreas prioritárias de atuação 

das políticas públicas, partindo do cálculo do Índice de Vulnerabilidade Social das 

Regiões Administrativas e dos territórios. Essa pesquisa permitiu elencar os resultados e 

identificar as áreas que concentram população mais vulnerável, os chamados Territórios 

de Vulnerabilidade Social. Por fim, é apresentado um relatório que analisa os principais 

resultados da pesquisa no que diz respeito aos atributos pessoais, escolaridade, inserção 

no mercado de trabalho, características do domicílio e acesso a serviços. 

O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, IPVS, considera a noção de 

Vulnerabilidade social pela relação ativos/vulnerabilidade/estrutura de oportunidades, e 

afirma que esta tem sido adotada para a construção de indicadores sociais mais amplos, 

que não se restringem a delimitação de uma determinada linha de pobreza.  No Brasil, há 

um bom exemplo nos estudos realizados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados e Estatísticas (SEADE) e que resultaram na construção do IPVS. Para sua 

elaboração, a vulnerabilidade foi considerada uma “noção multidimensional, na medida 

em que afeta indivíduos, grupos e comunidades em planos distintos de seu bem- estar, de 

diferentes formas e intensidade” (SEADE, p. 15, 2001). Embora considere os fatores 

relacionados ao trabalho precário e a informalidade como componentes da 

vulnerabilidade social analisada na dimensão socioeconômica da pesquisa, o IPVS não 

trata de forma mais específica a vulnerabilidade social relacionada ao mundo do 

trabalho. 

Outro interessante estudo corresponde ao Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), 

disponibilizado no site da Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Esta pesquisa, realizada no 

Município de São Paulo, considerou em sua composição os níveis de crescimento 

populacional e a presença de jovens entre a população distrital, frequência à escola, 

gravidez e violência entre os jovens e adolescentes residentes no local. Este indicador 
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varia em uma escala de 0 a 100 pontos, em que o zero representa o distrito com menor 

vulnerabilidade e 100 o de maior. As variáveis selecionadas para compor o índice são: 

taxa anual de crescimento populacional entre 1991 e 2000; percentual de jovens, de 15 a 

19 Anos, no total da população dos distritos; taxa de mortalidade por homicídio da 

população masculina de 15 a 19 anos; percentual de mães adolescentes, de 14 a 17 Anos, 

no total de nascidos vivos; valor do rendimento nominal médio mensal, das pessoas com 

rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares permanentes; percentual de jovens 

de 15 a 17 anos que não frequentam a escola. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura 

(UNESCO), vulnerabilidade social é um resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade dos recursos materiais ou simbólicos dos atores, sejam eles indivíduos ou 

grupos, e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais que 

provêm do Estado, d o  mercado e da sociedade. Acrescenta ainda que vulnerabilidade 

inclui situações de pobreza, mas não se limita a ela. 

Nos sites do IBGE -  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - e do Datasus 

- Banco de dados do Sistema Único de Saúde - podemos encontrar indicadores sociais 

(de condições de vida, desigualdade e exclusão social, assim como as dimensões espaço 

e tempo no tratamento de cada um dos temas – Aspectos demográficos, Famílias e 

domicílios, Educação, Trabalho, Padrão de vida e distribuição de renda e Saúde), 

informações de saúde (Indicadores de Saúde, Informações Epidemiológicas e 

Morbidade, Estatísticas Vitais – Mortalidade e Nascidos Vivos) como também a 

efetivação de direitos humanos e o acesso  a  diferentes  serviços,  bens  e  oportunidades,  

que assim  nos  permitem avaliar a vulnerabilidade social partindo de dados específicos, 

como saúde, violência,  fecundidade,  aspectos  demográficos,  mercado  de  trabalho, 

educação,  etc. Os dados do IBGE partem de aspectos demográficos, trabalho, 

rendimento, educação e condições de vida.  O Datasus traz indicadores e dados básicos 

sobre fatores de risco e de proteção e indicadores de mortalidade, morbidade, recursos e 

coberturas. 

Schumann (2014) ainda nos apresenta outros 21 índices de vulnerabilidade não 

citados neste artigo, divididos sob as perspectivas: das condições de saúde, das condições 

climáticas, da família, do curso da vida (como o IVJ), de um território e espaços 

geográficos específicos (como o IPVS) e socioambiental. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;ved=0CDIQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&amp;ei=xWceUe3XMIOC8QSwwoH4Aw&amp;usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&amp;sig2=gqApuwMJnjOxaov07Q21bg&amp;bvm=bv.42553238%2Cd.eWU
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Desenvolvimento do termo 

Para melhor compreendermos a emergência do termo vulnerabilidade nas análises 

da desigualdade social, é valido que façamos uma retrospectiva histórica dos 

condicionantes da vulnerabilidade social conforme a compreendemos atualmente.  

. Karl Marx, em O Capital, 1867, alertava para as contradições inerentes à 

sociedade capitalista m o d e r n a .  Estas sociedades possuiriam um caráter antagônico 

porque suas relações de produção teriam como essência a busca pelo lucro, o que geraria 

a exploração das forças de trabalho, definindo nitidamente uma classe dominante e uma 

classe dominada. De acordo com Marx as desigualdades sociais seriam intrínsecas ao 

modo de produção capitalista. Baseando-se no materialismo histórico o autor afirma que 

o conflito sempre esteve presente nas relações sociais e o único meio de reverter este 

quadro seria com a abolição da propriedade privada. Marx recebe inúmeras críticas, 

sobretudo no que diz respeito ao determinismo econômico de sua teoria, todavia, sua 

contribuição para análise da vulnerabilidade social é inegável. 

Ainda buscando a contribuição de pensadores clássicos da sociologia, 

encontramos em Ensaios de Sociologia de Max Weber outra abordagem da questão. 

Diferentemente de Marx, o autor não acredita ser possível encontrar unicamente no 

âmbito econômico a explicação para fenômenos de desigualdade .    A grande  

con t r ibu ição  de  Weber es tá  em perceber uma classe social de acordo com as 

oportunidades de vida semelhantes das quais partilham os atores sociais. Considera a 

situação do indivíduo no mercado e não somente a posse dos meios de produção, de 

tal modo que uma mesma classe partilharia de um conjunto de probabilidades típicas, 

assemelhando-se   na   produção   ou   no   consumo.   Weber   ainda acrescenta que a 

reprodução das hierarquias nem sempre deriva da apropriação privada dos meios de 

produção, mas constantemente está relacionada ao prestígio e status de determinado 

grupo. 

Por fim, Émile Durkheim na obra Da Divisão Social do Trabalho, 1893, 

c hama a atenção para um estudo da sociedade que transcenda uma mera análise de 

consciências individuais e acrescenta o elemento moral à compreensão da coesão social. 

O autor afirma que a sociedade tornou-se mais complexa devido a divisão social do 

trabalho, gerando efeitos sobre a moral dos indivíduos, que deixa de ser pautada em 

uma solidariedade mecânica para pautar-se em uma solidariedade orgânica. 

Esses três autores nos permitem considerar as bases materiais da desigualdade 

social, pensar a superação gradual de um determinismo econômico e considerar a 



7  

necessidade de complexificação da análise juntamente com a c o m p l e x i f i c a ç ã o  

social. Obviamente não se trata de limitar estas teorias aos pontos apresentados, mas de 

buscar suas respectivas contribuições para o presente estudo. A fim de avançarmos em 

nossa análise, faremos um breve apanhado histórico. 

Na década de 70 do século passado um novo liberalismo voltou a elevar a 

vulnerabilidade social (Hobsbawm, 2010, p. 396). O novo padrão de organização da 

produção capitalista instalou novamente uma forte instabilidade econômica, das taxas e 

juros e de câmbio (Hobsbawm, 2010, pp. 393-420). Restringiu também de forma 

considerável o papel regulador do Estado, limitando também diversas políticas sociais. 

Tudo isso engendrou profunda heterogeneidade e precarização das relações de trabalho, 

com baixas remunerações, i n s t a b i l i d a d e  d e  e m p r e g o  e  r e m u n e r a ç ã o , e  

r e d u ç ã o  d o s  direitos sociais e trabalhistas. 

É importante observar que esses efeitos foram profundamente nocivos no caso da 

América Latina, por exemplo. Entretanto ele gerou efeitos desastrosos também em países 

desenvolvidos que passaram a vivenciar relações de informalidade e precariedade, 

anteriormente características de países subdesenvolvidos. 

Foi neste contexto de precarização do mercado e das relações de trabalho que, 

no final da década de 90 do século passado, emana o conceito de vulnerabilidade social. 

A ideia surge pela necessidade de estudos capazes de considerar um universo mais amplo 

de análise, abordando não apenas questões que dizem respeito ao desemprego, mas 

também as novas formas de vulnerabilidade. Inicialmente tratando-se de setores informais 

do mercado de trabalho, e abrangeu em seguida os setores formais vulnerabilizados pelas 

transformações desse período (Castel, 1998). 

Os anos 80 e 90 foram marcados pela reaparição da pobreza tanto no dia a 

dia das populações quanto na agenda pública e discussões políticas (Hobsbawm, 2010, 

pp. 396-401). Fez-se necessário refletir sobre as potencialidades do conceito pobreza e 

entender as limitações desse enfoque. Esse debate contribuiu para a emergência de 

conceitos mais complexos e tradutores de uma realidade social abrangente, como os de 

exclusão, marginalidade e vulnerabilidade. Em realidade o termo marginalidade 

predominou nos estudos realizados nas décadas de 60 e 70 sobre a América Latina. Já o 

termo exclusão social predominou na Europa ao longo dos anos 80 e 90. Esse 

último surge na França e antecede a noção de vulnerabilidade social, corresponde à uma 

situação limite de pobreza, quando há ruptura de vínculos sociais e negação dos 

direitos sociais estabelecidos. 
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Apesar de ter sido muito utilizado, o conceito de exclusão social recebe algumas 

críticas; Garcia (2007) nos apresenta três delas: 1) o termo não implica em nenhuma 

relação de determinação, que alguns autores acreditam estar na deterioração do mercado 

de trabalho como primordial para as condições de inserção ou exclusão; 2) o fato dele 

retratar a questão como algo dado, um estado de coisas, desconsiderando os processos e a 

dinâmica que o produz; 3) por fim, Garcia (2007) nos fala do eurocentrismo deste termo e 

de sua inadequação para o estudo de países periféricos, afinal estes nunca teriam passado 

por uma situação de integração social plena. 

Com a desestruturação do mercado de trabalho atingindo também trabalhadores 

que anteriormente seriam considerados incluídos, surge a necessidade d e  s u p e r a ç ã o  

d a s  d i c o t o m i a s :  ricos e  p o b r e s , i n c l u í d o s  e  excluídos.  Nesse sentido, o 

termo vulnerabilidade social surge como uma análise inovadora na medida em que 

abarca situações intermediárias de riscos, frente ao desemprego, a precariedade do 

trabalho, à pobreza e à falta de proteção social. Acrescenta ainda caráter dinâmico aos 

estudos de desigualdade, ao propor zonas de vulnerabilidade, que vão desde os setores 

mais marginalizados e excluídos até setores médios que buscam manter seu padrão de 

inserção e bem-estar, como forma de proteção as ameaças de precarização do mercado 

de trabalho (Castel, 1998). 

 É primordial que retomemos as ideias de Katzman (1999) para melhor 

compreendermos a complexidade desta análise. Segundo este autor a vulnerabilidade 

social deve ser entendida como a ausência, por parte de indivíduos, grupo ou famílias, 

de ativos capazes de enfrentar determinados riscos, ou seja, ativos que lhes dariam maior 

controle sobre as forças que afetam seu bem-estar, que lhes permitisse maior 

aproveitamento das oportunidades. Seriam esses ativos, físicos, humanos e sociais. 

 O autor então demonstra que avaliações pautadas unicamente na relação entre 

ativos e vulnerabilidade são incompletas, já que as estruturas de oportunidade não são 

uma constante. Propõe então incorporar a ideia de mobilidade de estrutura a fim de 

repensar a dificuldade de determinados grupos em superar situações de vulnerabilidade, 

mesmo dispondo de diversos ativos. Devemos considerar não apenas aspectos 

quantitativos, mas também, qualitativos da oferta de oportunidades, contemplar uma 

perspectiva histórica, dinâmica e estrutural em nossa análise. 

 A precisão conceitual de vulnerabilidade é fator crucial para uma análise séria e 

explicativa da realidade social, todavia, há em diversos trabalhos nenhuma ou insuficiente 

discussão acerca de seu significado. Em alguns casos a análise limita-se a uma lista 



9  

descritiva das situações de precariedade que acaba sendo tautológica, em outros casos, 

limita-se a uma associação simplória entre pobreza e alguns atributos pessoais. 

 Consideramos, pois, o pensamento de Katzman (1999) extremamente edificante 

para nossos estudos. Buscando apreender a vulnerabilidade no mundo do trabalho o autor 

afirma ser preciso considerar fatores como: ativos físicos, formas de acesso à terra e 

outras formas de meio de produção e de propriedade; formas de acesso a crédito, 

seguros e  outras formas que contribuam para manter, ampliar ou proteger ativos 

físicos; posse de atributos pessoais de saúde, educação e qualificação profissional, e, 

por fim, posse de ativos sociais. 

 Pensando ainda na concepção de vulnerabilidade social enquanto exposição a 

determinados riscos, há que se reconhecer a heterogeneidade destes e aprofundar em seu 

conhecimento. A obra do sociólogo Ulrich Beck (1992, apud Guivant, 2001), é peça 

chave para tal interpretação. 

 Segundo o autor, os riscos não são construções sociais, eles existem de fato, no 

entanto, a forma como são percebidos socialmente é determinante para a sua 

transformação. O autor então sugere a impossibilidade de se buscar alternativas ao 

enfrentamento das conjunturas pensando através de velhas categorias e propõe uma nova 

abordagem: a sociologia do risco. O autor enfatiza o papel do conhecimento cientifico 

na identificação dos riscos. A ciência demonstra que os perigos derivados da produção 

industrial são agora globais e exige soluções políticas transnacionais. Assim, caberia a 

modernidade reflexiva guiar as soluções necessárias. 

 Beck (Guivant, 2001) reconhece dois tipos de riscos: os individuais e os globais. 

Os primeiros sempre existiram, já os segundos são característicos da sociedade moderna, 

onde as decisões, as incertezas e as probabilidades adquirem significado mais amplo. O 

caráter global do risco relativiza as posições de classe e geografia, pois, atinge ricos e 

pobres, ocidentais e orientais. Empresários e assalariados são afetados pela poluição, por 

exemplo. No entanto, a distribuição dos riscos é desigual. 

 Uma grande preocupação do autor é que os efeitos da modernidade não são 

passíveis de controle, surgem novos riscos de caráter imprevisível, como riscos 

ecológicos, químicos, nucleares e genéticos, que são industrialmente produzidos, 

legitimados cientificamente, externalizados economicamente e minimizados 

politicamente. 

 A proposta de Beck vai no sentido de uma democratização das decisões, assim 

como tem havido a democratização dos riscos na sociedade moderna. Em sua teoria, 
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defende a criação de governos e instituições abertos e transparentes, que informem e 

alertem sobre os riscos de tal modo que se possa controlá-los, lidando 

d e m o c r a t i c a m e n t e  com as decisões e buscando garantir uma simetria de 

sacrifícios neste processo. Além de defender uma maior participação social nos espaços 

de subpolítica. 

A reflexão sobre os riscos é fundamental. Uma metodologia diferenciada consiste 

em considerar sua diferente incidência entre grupos, situações e locais. Considerando por 

exemplo grupos de risco, podemos pensar a juventude enquanto grupo vulnerável e a 

necessidade de incluí-los como tema específico nos debates sobre políticas públicas. 

 

Grupos de risco: Vulnerabilidade Juvenil. 

De acordo com o último Censo do IBGE (2010), o Brasil possui 34,5 milhões de 

jovens na faixa dos 15 aos 24 anos de idade, o que representa cerca de 18,0% do total de 

habitantes. Esses jovens formam o conjunto de pessoas que, efetivamente, pressiona a 

economia para a criação de novos postos de trabalho. Por outro lado, são estes mesmos 

jovens que estão expostos às mais elevadas taxas de mortalidade por causas externas. E, 

além disso, é a fecundidade das mulheres nesta faixa etária que, atualmente, mais tem 

contribuído para o nível geral prevalecente no Brasil (IBGE, 1999). 

 

O direcionamento da análise do processo de vulnerabilidade para essa parcela da 

população é justificado pelo reconhecimento dos inúmeros riscos expostos a esse 

grupo e das consequências que essa exposição pode acarretar na vida adulta dos 

mesmos. Outra questão que não pode ser descartada é a influência exercida pelo 

ambiente social na capacidade ou incapacidade dos jovens se adaptarem a uma 

situação de risco (Schumann, 2014, p. 6). 

 

Neste artigo, a preferência pelo termo “vulnerabilidade juvenil” em detrimento de 

outros, como “adolescentes em situação de risco” ou “adolescentes em situação de 

exclusão social”, se dá, na ótica do projeto, pela distorção desses do entendimento da 

grave e complexa problemática em que estão envolvidos os adolescentes. A discussão da 

associação entre adolescência e “problemas/perigo”, como decorrente tanto de fatores 

de natureza biológica como da autonomia relativa e ambígua que os jovens desfrutam na 

família e na sociedade, é uma preocupação presente nas literaturas médica, sociológica 

e na mídia. 
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A restrição d o  termo “adolescentes em situação de risco” decorre do viés 

preconceituoso no emprego costumeiramente utilizado desta mensagem, que restringe a 

vulnerabilidade aos adolescentes pobres. Na realidade, sua maior sujeição à 

vulnerabilidade está na sua própria condição de adolescente que é potencializada quando 

unida a uma situação econômica desfavorável. 

O termo “adolescentes em situação de exclusão social” é ainda mais enganoso, 

pois o que ocorre não é propriamente uma exclusão, mas sim uma espécie de “inclusão 

perversa”. O adolescente morador das periferias já consegue chegar aos bancos escolares 

e ao ensino médio, mas ingressa em uma escola que ainda não teve tempo de se preparar 

para recebê-lo, que não consegue fechar o portão e deixar a violência do lado de fora. O 

adolescente tem acesso ao desejo de consumo, via meios de comunicação de massa 

sobretudo a televisão, mas, para alcançá-lo rapidamente, enquanto ainda é jovem, o 

envolvimento com o mundo das drogas torna-se negócio atraente. 

Ainda que estes indivíduos vivam sob a esperança de realização futura pela 

emancipação à vida adulta, eles herdam da sociedade um conjunto de processos e 

instituições que delimitam seu espaço social e suas trajetórias. Possuem dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho devido a exigência cada vez maior de capacitação, estão 

mais expostos às drogas e a violência, mesmo a gravidez nesse período da vida 

aparece como um fator de risco, entre outros fatores que se somam às condições de 

vulnerabilidade familiar e do território. 

A vulnerabilidade torna-se também mais acentuada para grupos específicos, como 

negros, indígenas e migrantes, que ainda são discriminados no mercado de trabalho e em 

outras esferas da sociedade, devido às estratégias de disputa por oportunidades herdades 

de uma sociedade colonizada, escravocrata e marcada pela desigualdade (SEADE, 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) 

 

Situações de risco: vulnerabilidade na área da saúde. 

Podemos analisar situações de vulnerabilidade a partir do quadro de saúde 

Brasileiro. Segundo Laurenti (2006), podemos compreender transição epidemiológica 

de um meio quando há mudanças na estrutura da população, ao mesmo tempo em que se 

observa mudanças na incidência e prevalência de doenças e nas principais causas de 

morte. Nos anos 70 e 90 o Brasil passou por essa transição, mudando de um perfil 

epidemiológico típico de terceiro mundo, com predomínio de doenças infecciosas, 

parasitárias, diarreias, desnutrição infantil, etc., para um perfil característico de países 
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desenvolvidos, no qual predomina doenças crônico-degenerativas, hipertensão, diabetes, 

obesidade, doenças psíquicas modernas, etc. 

Beck (1992, apud Guivant, 2001) contribui para análise da vulnerabilidade no 

campo da saúde ao afirmar que inúmeras questões nesta área são efeitos latentes da 

modernização. Na primeira modernidade acreditava-se no desenvolvimento econômico, 

cientifico e tecnológico. Já na segunda modernidade fica nítido que os processos vêm 

acompanhados de riscos indesejados, invisíveis e imperceptíveis. Desse modo, podemos 

encontrar no quadro epidemiológico brasileiro consequências implícitas da 

industrialização, como o culto ao consumo e a fartura, que tem levado parte da população 

à obesidade, hipertensão arterial e ao câncer. 

O Ministério da Saúde define em primeira parte vulnerabilidade de uma forma 

ampla: pessoas expostas a riscos e danos para sua saúde. Inclui, ainda, a relação existente 

entre a intensidade do dano e a magnitude de uma ameaça, evento adverso ou acidente. 

Contempla a probabilidade de uma determinada comunidade ou área geográfica ser 

afetada por uma ameaça ou risco potencial de desastre, e expressa também os potenciais 

de adoecimento, de não adoecimento e de enfrentamento, relacionados a todo e cada 

indivíduo. 

Vulnerabilidade é um indicador da iniquidade e da desigualdade social. A 

vulnerabilidade antecede o risco e determina os diferentes riscos de infecção, 

adoecimento e morte. O conceito de vulnerabilidade na área da saúde pode ser 

verificado, por exemplo, no que tange a questão da AIDS. De acordo com a OMS 

(Organização Mundial da Saúde), metade das infecções do HIV incidem sobre 

adolescentes e jovens de todo o mundo. Os dados do Ministério da Saúde até junho de 

2007 indicam um total de 5.565 notificações de infecção por HIV na faixa etária de 13-

19 ANOS. Cientes da necessidade de se buscar reduzir a vulnerabilidade para as 

DST/HIV de forma integradora, o Ministério da Saúde, em parceria com a  Área Técnica 

de Saúde do Adolescente, o Ministério da Educação, a UNICEF e a UNESCO, 

lançou o projeto “Saúde e Prevenção nas Escolas”. 

 

Marginalização, Exclusão e Vulnerabilidade social. 

Após esse breve retrato da vulnerabilidade brasileira no campo da saúde, 

retomaremos à uma análise da vulnerabilidade social. Robert Castel (1998) tratou de 

analisar a questão social através de uma perspectiva histórica que seja útil para análise do 

presente. Enfatiza a metamorfose da condição salarial ao longo dos últimos anos, dando 
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centralidade de análise ao mundo do trabalho, suas exigências e precarização, no contexto 

do capitalismo moderno. 

O autor apresenta dois eixos centrais para os processos que vulnerabilização do 

indivíduo: um econômico e o outro social, assim, a vulnerabilidade seria marcada pela 

precariedade do trabalho somada a fragilidade do vínculo social. A precariedade 

econômica levaria às privações materiais, enquanto que a fragilidade relacional resultaria 

no isolamento social. O indivíduo poderia então, transitar por quatro zonas: integração, 

vulnerabilidade social, assistência e desfiliação.  Um conceito chave de sua teoria está 

na ideia de desfiliação, que corresponde a uma vulnerabilidade já atenuada. 

Castel (1998) afirma que há no estado moderno a instalação da precariedade, a 

desestabilização dos estáveis, corridas pela eficácia e a competitividade das empresas e 

uma consequente flexibilidade da força trabalhadora. Nesse quadro vemos surgir os 

inadaptados sociais, pessoas caracterizadas por sua incapacidade de acompanhar as 

dinâmicas da sociedade salarial e se vêm dependentes de regimes especiais. 

Não apenas Robert Castel, mas as ciências sociais na França de modo geral, 

desenvolveram grandes contribuições para o presente estudo. Se por um lado Castel se 

destacou por trabalhar com o conceito de desfiliação, Serge Paugam desenvolveu a 

noção de desqualificação social e Gaulejac deu sua contribuição tematizando a 

desinserção. Acontece que a emergência dessas noções em um dado contexto específico, 

faz que com ela corresponda a uma realidade também específica, no caso, da França. 

Diversos autores notaram a inaplicabilidade dessas teorias de maneira pura e simples no 

contexto latino americano. Voltemos nossa atenção para a obra de um autor Brasileiro 

que muito bem explica a vulnerabilidade socioeconômica e civil no caso Brasileiro, Lúcio 

Kowarick. 

Kowarick (2002) chama a atenção para o fato de que a questão social 

brasileira não pode ser explicada pela ideia de desfiliação nos termos postos pela França, 

como consequência da crise salarial.  Aqui, a desfiliação seria um termo mais adequado 

se relacionada a destituição dos direitos sociais em consequência de um desenraizamento 

do mundo do trabalho formal.  Por outro lado, como havia sido dito, na América Latina 

se desenvolveu nas décadas de 60 e 70 o conceito de marginalidade, com intuito de 

problematizar a situação dos migrantes rurais para os centros urbanos emergentes. Esta 

análise não traduz a realidade europeia e por esse motivo também o termo não vingou em 

seus estudos. 

O autor afirma que no caso Brasileiro podemos notar dificuldades históricas de 
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expansão dos direitos humanos. Com a crise do Estado de bem-estar social, a 

problemática da pobreza e da desigualdade ressurgiu como questão central. Vivenciamos 

então nos anos 80 uma grande contradição, com a consolidação do sistema político 

democrático ao mesmo tempo em que se mantinha um déficit de direitos sociais, 

econômicos e civis.   Segundo Kowarick (2002) a vulnerabilidade socioeconômica seria 

gerada por formas precárias de trabalho e um sistema de proteção social restrito e 

incompleto, enquanto a vulnerabilidade civil se daria em virtude da incapacidade do 

Estado em controlar a violência policial e dos bandidos. Afirma ainda que a 

problemática da questão social brasileira emana desde sua formação econômica. 

De um modo geral as sociedades capitalistas são de fato marcadas pela 

desigualdade social e guiadas por uma lógica que a reproduz. Especialmente nos p a í s e s  

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o s  serviços públicos básicos sempre foram 

limitados, quantitativamente e qualitativamente, possibilitando a reprodução de 

desigualdades pelos mecanismos de mercado e estrutura de poder.   Nesses países parcela 

considerável da população não dispõe de ativos físicos, humanos e sociais suficientes 

para garantir o aproveitamento das oportunidades, o que gera um ciclo vicioso: as boas 

oportunidades, que são limitadas, são aproveitadas pelos já detentores de ativos 

valorizados. 

Marcado por uma colônia de exploração, a acumulação de capital no Brasil serviu 

por séculos aos interesses do mercantilismo europeu. Mesmo com a independência, se 

mantém a herança econômica e social de séculos de colonialismo. A República se faz 

sem que haja participação popular, grande parte do povo sequer compreendia em que 

consistia o movimento republicano. Quase um século após a independência, com o início 

da industrialização brasileira, começa a surgir uma economia mais autônoma que 

impulsionou o desenvolvimento interno. Todavia, mesmo com a industrialização o país 

permanecia preso a interesses externos do capital, com grandes deficiências na legislação 

e sem atender necessidades básicas de sua população. 

A década de 50 foi um grande divisor de águas com seu intenso processo de 

urbanização. Nesse período se desenvolve um sistema previdenciário de bem-estar que 

lentamente tendeu a se generalizar, este só foi possível graças à intervenção do estado, ao 

planejamento econômico e a estabilidade ocidental no período pós-guerra. 

 

Espaços de risco: vulnerabilidade e território. 

Com a urbanização surgem também as populações marginais, que se 
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concentram nos núcleos urbanos sem planejamento e são submetidas a perversos 

processos de desclassificação social. O lento crescimento da economia agravou esse 

quadro, engendrando desemprego, violência e tráfico nas cidades (Kowarick, 2002). Essa 

retrospectiva histórica é importante para tratarmos de um dos principais espaços de 

vulnerabilidade: os centros urbanos, sobretudo as grandes metrópoles. Entender a 

vulnerabilização nas grandes metrópoles requer perpassar os processos de periferização e 

segregação espacial, sobretudo da população de baixa renda. 

A expansão urbana caminhou juntamente com a segmentação e a diferenciação 

social, demográfica, econômica e ambiental. O adensamento excessivo de áreas marcadas 

por precária infraestrutura tem gerado a baixa qualidade de vida dessa população e sua 

periferização. Além da precariedade em infraestrutura, moradia, propriedade e qualidade 

ambiental, o estigma da população periferizada atenua suas chances de desagregação 

social (Kowarick, 2002). 

Os serviços básicos de infraestrutura não acompanharam de maneira satisfatória a 

concentração populacional no meio urbano. Além disso a ocupação do território tem 

servido principalmente aos interesses do mercado imobiliário, consequência disso é a 

expansão da população residente no entorno. Temos em Brasília um exemplo bastante 

elucidativo. 

Ferreira (2008) dedica parte de seus esforços ao estudo da situação de 

vulnerabilidade na periferia de Brasília. Segundo a autora, a estrutura de riscos do local 

está ligada ao processo de formação do território, a sua estrutura de oportunidades e à 

ação local de segregação da população carente e das atividades de baixo rendimento. O 

território aparece aqui como fundamental estrutura de oportunidades. 

“A espacialização confirma as diferenciações sociais existentes que se tornam 

espaciais, sem deixar de ser sociais” afirma a autora. Há uma espécie de produção 

espacial de injustiça social, com claras delimitações espaciais da exclusão e opressão. A 

capital do país se forma por um processo de urbanização excludente e tem por base 

desigualdades sociais e econômicas acentuadas em contexto de forte concentração de 

renda e poder. Diversas são as dificuldades características desse território, como falta de 

oportunidades de trabalho e de geração de renda, precariedade na infraestrutura urbana, 

dificuldade de acesso a bens culturais, distancia de seus empregos, precariedade de 

habitação, situação fundiária indefinida e laços frágeis unindo a população ao território. 

As c o n d i ç õ e s  d e  v u l n e r a b i l i d a d e  u r b a n a  a p a r e c e m , p o r t a n t o , 

como resultado negativo da interação entre condições apresentadas pelo território, ou 
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estrutura de oportunidades e de risco, e as características sociais, econômicas, culturais e 

políticas da população do lugar. Este conceito nos permite apreender a heterogeneidade 

espacial da metrópole por uma nova abordagem da questão social, abarcando um 

conhecimento mais crítico. 

 

Direitos humanos 

No que tange os direitos humanos, podemos compreender que a vulnerabilidade 

atinge indivíduos que não são plenamente reconhecidos como sujeito de direitos, ou seja, 

têm seus direitos violados. É fundamental reconhecer que certos grupos e indivíduos, 

embora tenham direitos garantidos em alguns ordenamentos jurídicos, na constituição, 

leis, decretos, estatutos etc., nem sempre possuem os ativos necessários para exercê-los 

de fato. Assim, vulnerabilidade no âmbito jurídico refere-se à situação de invisibilidade 

social. Em resumo, é fundamental pensar a vulnerabilidade em seu sentido mais 

amplo, abarcando questões econômicas, políticas, territoriais e culturais. 

 

Vulnerabilidades Positivas e Negativas 

Castro (2004) nos chama a atenção para a possibilidade de encontrar no 

investimento em capital cultural e simbólico, um mecanismo de combate à 

vulnerabilidade, aumentando a capacidade de resposta dos indivíduos aos diversos 

riscos urbanos. Também afirma que a combinação do capital social com a ação do estado 

resultaria em um aumento de bem estar tanto social como econômico. O aumento do 

capital social geraria maior participação da sociedade na formulação, implementação, e 

avaliação das estratégias de desenvolvimento. 

Castro (2004) aponta a necessidade de lidar com a vulnerabilidade social de forma 

inovadora, tendo como referência o capital cultural e social, de forma a estimular uma 

democracia participativa e atentar-se para os desafios típicos da modernidade. Deste 

modo as questões associadas às negatividades deveriam se tornar meios de potencializar 

mudanças civilizatórias e engajamentos positivos. As respostas positivas foram 

denominadas pela autora de vulnerabilidades positivas e se concretizariam na capacidade 

de indivíduos, famílias e comunidades, de mobilizar recursos em suas estratégias.   São 

exemplos de vulnerabilidades positivas: resistência a sociedade do consumo e do 

espetáculo, crítica social pelo reconhecimento dos riscos e obstáculos como questões 

sociais, busca de maior autonomia e participação política. 
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Contribuição do termo para a elaboração de políticas públicas 

De acordo com Ulrich Beck (Guivant, 2001), com a modernização reflexiva, as 

questões do desenvolvimento e da aplicação de tecnologias são substituídas por 

questões da “gestão” política e científica dos riscos. Através deste ensaio, podemos 

compreender a necessidade de se olhar para estruturas sociais vulnerabilizantes, para os 

condicionantes de vulnerabilidade, que não se limitam as privações econômicas, mas que 

podem estar associados a  privações políticas, cultural, de saneamento, e até mesmo 

jurídica. Mais que fixar programas e metas, vemos a necessidade de compreender fatores 

que desestabilizam cultural, política e economicamente as desigualdades sociais e 

exclusões, e potencializem as chamadas vulnerabilidades positivas. Buscar mudanças que 

colaborem com o exercício da criatividade e que sejam combinadas co m  políticas de 

proteção social e ênfase na educação de qualidade. 

 De acordo com Castro (2009), o combate a vulnerabilidade relaciona-se a 

superação dos enfoques setoriais desarticulados encontrados na maioria das políticas 

sociais. Grande parte dessas políticas não possui uma percepção integrada sobre os 

problemas sociais e suas raízes multicausais, apresentando-se como incompletas e 

ineficientes. Soma-se a isso uma profunda desarticulação entre diversas instituições do 

setor público, e indeterminada distribuição de papéis e funções. 

 O Brasil atualmente é o país com maior desigualdade entre ricos e pobres, seguido 

do Panamá, Chile, Argentina e Costa Rica. No Brasil, os 10% mais ricos da população 

têm renda 51,3 vezes maior do que os 10% mais pobres (PNUD, 2009, apud Santos, 

2010). 

 

Durante as últimas três décadas, os habitantes dos países latino-americanos foram 

verdadeiras cobaias de políticas sociais e econômicas. Diversos pacotes 

econômicos e políticas sociais foram feitos e refeitos para reduzir a pobreza da 

região. Atualmente, discute-se a questão de como esses países poderiam crescer 

com mais equidade social. Logo, crescer com equidade tem sido tema de diversos 

trabalhos, como os desenvolvidos por Ffrench-Davis (2007), Atkinson (2005) e 

Solimano et al. (2000), no qual os autores mostram como é possível crescer com 

equidade, ou seja não existiria o tão propalado trade-off entre equidade e 

crescimento, defendido por tantos outros autores (Santos, 2010, p. 10). 

 

Ao adotarmos um enfoque que nos permita ir além da dimensão da renda, 

podemos avançar no entendimento das diversas vulnerabilidades existentes e fornecer 
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subsídios mais adequados para o planejamento de políticas públicas que visam o aumento 

de capacidade de resposta dos indivíduos, grupos e famílias aos vários riscos existentes 

no mundo moderno. 

 

Considerações Finais 

A compreensão da vulnerabilidade, portanto, deve considerar os elementos 

dinâmicos e estruturais que perpassam a oferta de oportunidades. A geração de 

oportunidades é diferenciada segundo contexto histórico e características 

socioeconômicas de cada região. O desenvolvimento econômico desigual numa sociedade 

extremamente competitiva exige maior preparação dos indivíduos para o mercado de 

trabalho e maior escolarização. Há redução de oportunidades no mercado de trabalho e 

consequente surgimento de tipos sociais não integrados, considerados desviantes. 

 Muitas dessas vulnerabilidades se reproduzem e se combinam limitando as 

potencialidades dos indivíduos como atores do desenvolvimento e limitando seu estatuto 

de sujeitos de direito. Uma mudança nesse quadro enfrenta uma série de dificuldades. 

Interdições materiais impedem que os indivíduos participem efetivamente de mudanças 

sociais, falta uma rede de proteção social; a educação não estimula uma crítica social 

criativa, faltam parâmetros éticos além da violência, há escassez de capital social e 

cultural; há ainda carência de projetos coletivos que incentivem recusa da sociedade de 

consumo e do espetáculo. 

 Uma análise totalizante, portanto, deve compreender a relação entre o contexto de 

oferta de oportunidades e sua interação com os ativos que indivíduos e grupos possuem 

para desfrutá-las. 
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