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Em meio às expressões desta questão, 

Aos ventos e ondas nesta conjuntura. 

Emergiram dimensões no coração, 

Catalisadas por sua ternura. 

 

Sem cirandas, à Fernanda. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela dádiva da vida e pela liberdade de escolha que nos possibilita 

protagonizar a história. Na contínua caminhada figurada da realidade desbotada... 

Marilene e seu jeitinho perene: de amor, motivação e todas as suas qualidades e 

especificidades. Mãe & minha heroína mono-parental. Amo-te, sem igual! E José Fernandes: 

pelo apoio, acompanhamento, incentivo e subsídios fornecidos. 

Aos meus amigos de infância: Alexandre, André e Gilson. Válvulas de escape e 

entretenimento quando estava sufocado pelo cotidiano. 

Aos professores: Alessandra, Ana Paula, Edson, Rita, José Antônio, Malu, Eliane, 

Luiza, Michelly, Regiane, Valmir, Marco Antonio, Mateus, Ângelo e Sônia, pela imensa 

bagagem fornecida de um conhecimento que é inesgotável... 

Em especial, ao professor Edson Silva, por todas as orientações que valem para além 

da esfera acadêmica. Seu exemplo de vida, integrado ao seu legado e militância, nos contagia, 

mesclando fé, utopia, perspectivas e esperança, por um outro mundo possível... 

Às minhas supervisoras de estágio (e queridíssimas): Joana e Leonir por toda a 

competência, ética e compreensão, pois, durante este processo de formação, nutriram 

cautelosamente meus primeiros passos rumo à minha futura atuação...  

Às colegas de grupo que cooperaram nos trabalhos de sala: Rose, Renata e Rubenita. 

Desenvolvemos respeito, união, equilíbrio e flexibilidade neste em nossa amizade, neste 

período. 

SebasTião: um grande amigo jovem-ancião, que me traz alegria por seu espírito 

juvenil e Aline Dias, pela boa notícia de estar iniciando sua jornada no Serviço Social. 

À Aline Trevisan (super-gêmea), pelo auxílio nas correções, Dani, pelos ajustes de 

formatação e ao meu antigo amigo contemporâneo, Willian Alencar que produziu esta capa. 

Não poderia deixar de registrar, o quanto foi gratificante e significativo à experiência 

de estudar numa sala de 99,9% da turma, ser composta por mulheres. Meninas, como eu 

aprendi neste tempo com as reflexões e com os gestos de cada uma. Sou inteiramente 

apreciador e reconheço a força da feminilidade através da vivência com vocês nesta etapa. 

À Fernanda Lima, por todo o carinho e atenção em meio a tanta tensão. Por 

impulsionar minhas expectativas e garantir “um atelier que deixou as obras restauradas. Quem 

escreve, pinta ou vê, haja nestas temporadas” (...) 



 

 

 

 

 

 

 

 

A violência é tão fascinante 

E nossas vidas são tão normais 

E você passa de noite e sempre vê 

Apartamentos acesos. 

Tudo parece ser tão real 

Mas você viu esse filme também (...) 

Já estou cheio de me sentir vazio 

Meu corpo é quente e estou sentindo frio 

Todo mundo sabe e ninguém quer mais saber 

Afinal, amar o próximo é tão demodé. 

Essa justiça desafinada 

É tão humana e tão errada 

Nós assistimos televisão também 

Qual é a diferença? 

Não estatize meus sentimentos 

Pra seu governo, 

O meu estado é independente. 

(Legião Urbana – Baader Meinoff Blues) 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo fundamentar a extrema importância da conexão 

entre a atuação do Serviço Social e a juventude na contemporaneidade. Romper com uma 

idéia que interpreta a juventude apenas como uma fase cronológica ou etapa áurea da vida. 

Compreender sua historicidade, as limitações e potencialidades dos jovens, num contexto 

sócio-político, de manifestações culturais inseridas em realidades globais e locais, situadas 

entre a esfera do consumo e da indústria cultural. Além das expressões da questão social que 

configuram o cotidiano juvenil, caracterizado pelos processos de exclusão e alienação, mas 

também de influxos, que impulsionam numa via de protagonismo político, a busca de 

alternativas contra as relações de produção e reprodução na sociedade do capital.  

 

Palavras-chaves: juventude contemporânea, indústria cultural, protagonismo juvenil. 
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INTRODUÇÃO 

 

Múltiplos aspectos podem ser analisados quando se trata de compreender a juventude. 

Há diversas abordagens possíveis sobre essa etapa social da vida, além dos mitos e fenômenos 

existentes interpretados entre as diferentes correntes teóricas e o senso comum. No entanto, a 

perspectiva deste estudo almeja construir uma leitura sócio-histórica da juventude, integrada 

ao pensamento crítico dialético do Serviço Social que possibilite uma mudança no eixo de 

reflexão acerca das manifestações juvenis.  

 

No primeiro capítulo está presente um breve resgate sobre as mudanças nos modos de 

produção, além das transformações operadas e desenvolvidas pela ampliação e 

financeirização do capital, com a globalização neoliberal. Os “avanços que retardam” e 

mesmo diante das inovações tecnológicas, mantêm o desemprego juvenil, na flexibilização 

dos direitos e também a permanência da precarização do trabalho, compondo assim, um palco 

com experiências juvenis diferentes de todas as gerações anteriores. 

 

O segundo capítulo apresenta a criação de imagens e preconceitos com a juventude 

contemporânea, principalmente pelas mídias que interferem na maneira de compreender os 

jovens. Serão abordados os estigmas, polêmicas e as constantes especulações sobre aquilo que 

a juventude pensa, expressa ou exerce.  

 

As dimensões da indústria cultural e o consumo juvenil são temáticas discutidas no 

terceiro capítulo, onde serão caracterizados os múltiplos estilos e as expressões musicais, 

ligadas a uma busca de autonomia de muitos jovens, mas pautados na lógica do mercado, que 

molda, veste e conduz estas tribos. 

 

O quarto e último capítulo situam os contrastes e semelhanças das juventudes dos anos 

60 e 70 das e décadas seguintes. E, também discute a incumbência do Estado no sentido de 

promover políticas públicas voltadas para a juventude, assim como a participação política 

juvenil no Brasil. 
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Capítulo I - Breve Contextualização do Capitalismo contemporâneo e suas 

expressões   

 

Não há como compreender a juventude e reconhecer suas potencialidades e limitações, 

sem antes possuir entendimento dos processos que provocam as fragilidades na 

contemporaneidade. Sendo o capitalismo excludente por origem e gerador de desigualdades, a 

Questão Social1 e suas múltiplas expressões configuram também o cotidiano destas 

“juventudes”. Deste modo, torna-se claro que a profundidade das transformações operadas e 

desenvolvidas pela ampliação e financeirização do capital, sua internacionalização e os 

demais processos da globalização, necessita ser contextualizada e compreendida, para que 

assim, haja maior reflexão sobre as causas que também atingem a juventude em diferentes 

manifestações de suas vidas. 

 

1.1 Globalização Neoliberal 

 

Nestes últimos vinte ou trinta anos ocorreram importantes transformações em escala 

mundial, abrangendo globalmente as esferas: econômica, política, jurídica, institucional, 

social, cultural, geográfica, ambiental, demográfica, militar e geopolítica. No entanto, 

somente a partir de meados da década de 90, que o termo “globalização” passou a descrever 

essas transformações (GONÇALVES, 2003).  

 

 O uso frouxo da palavra é pontuado por evidências que acompanham, por exemplo, a 

redução dos custos de telefonemas, a criação da internet e a expansão da indústria norte 

americana de entretenimento. O modo de produção capitalista entra numa época propriamente 

global, e não apenas internacional ou multinacional. Deste modo, o mercado, as forças 

produtivas, a nova divisão internacional do trabalho, a reprodução ampliada do capital 

desenvolvem-se em escala mundial. 

 

A decorrência da Globalização não se efetiva apenas nas relações mercadológicas, 

como também no palco das relações sociais. Pode ser traçada como uma “mão invisível” 

                                                 
1 Conforme IAMAMOTO, a questão social é compreendida como o conjunto de manifestações da desigualdade 
social constitutiva da sociedade capitalista, sendo o objeto de trabalho do Assistente Social e a base de sua 
fundamentação enquanto especialização do trabalho (2008:27,28). 
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(BELUZZO, 1997:185), ou seja, como o mercado da teoria clássica liberal; no entanto, outros 

autores caracterizam disputa pela hegemonia 2 entre os grupos e classes sociais, pois as faces 

da mercadoria não reduzem apenas ao seu valor de troca, mas também de uso 3. Havendo 

então, uma diversidade de relações sociais que são produzidas e reproduzidas. 

 

Conforme FERNANDES (2007), se a mercadoria tem amplas determinações sob as 

quais estão fundamentadas no conceito de globalização, ao entrecruzar com os sujeitos 

sociais, novos elementos de compreensão e análise emergem. Destaca-se dentre os tais, a 

disputa pela hegemonia. IANNI (2008) demonstra que: 

 

Nenhuma mercadoria é inocente. Ela é também signo, símbolo, significado. Carrega 

valor de uso, valor de troca e recado. Povoa o imaginário da audiência, auditório, 

público, mutirão. Diverte, distrai, irrita, ilustra, ilude, fascina. Agrega, padrões e 

ideais, modos de ser, sentir e imaginar. Trabalha mentes e corações, formando 

opiniões, idéias e ilusões.  

 

Nesse sentido é que a cultura internacional popular entra na construção e reconstrução 

da hegemonia dos grupos ou das classes sociais que se articulam em escala global. “Entra na 

construção e reconstrução da subalternidade de indivíduos, grupos, classes, etnias e até 

mesmo inteiras sociedades nacionais.” (IANNI, 2001:48,49). 

 

A Globalização econômica pode ser entendida como a ocorrência de processos 

simultâneos. Primeiro, o aumento extraordinário dos fluxos internacionais de bens, serviços e 

capital. Segundo, o acirramento da concorrência internacional onde a evidência empírica é 

pontual e, portanto, não há indicadores agregados a esse respeito.  No entanto, a chamada 

“agenda da competitividade” tem tido um papel cada vez maior na definição das estratégias 

                                                 
2   O conceito de hegemonia diversifica-se entre diferentes autores, como FIORI e TAVARES. Considera-se 

neste capítulo, a supremacia político financeira do capital internacional. É neste sentido que a hegemonia ganha 

todo o seu significado. Não se reduz a dominação militar ou a superioridade econômica, mas articula um 

conjunto de fatores que levam uma potência a ser dominante. 

3   Para LÉNINE “A mercadoria é, em primeiro lugar, uma coisa que satisfaz uma qualquer necessidade do 

homem; em segundo lugar, é uma coisa que pode trocar por outra. A utilidade de uma coisa faz dela o valor de 

uso. O valor de troca (ou simplesmente valor) é, em primeiro lugar, a relação, a proporção na troca de um certo 

número de valores de uso de uma outra espécie. (in LÉNINE, V.I; Obras Escolhidas: em três somos, São Paulo: 

Alfa e Ômega, 1982). Também em NETTO, J.P; Braz,M; Economia Política: uma introdução crítica, 2007:80. 
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de desenvolvimento econômico ou das políticas de relações exteriores. Por exemplo, os 

Estados Unidos, em meados dos anos 80, alteraram o nome da sua Lei do Comércio 

Internacional para Lei de Comércio e Competitividade Internacional.  

 

O Terceiro processo é o da crescente interdependência entre agentes econômicos e 

sistemas econômicos internacionais. Na medida em que as importações de bens e serviços 

tendem a crescer a taxas a taxas superiores à da renda nacional, há o aumento do grau de 

abertura externa das economias nacionais (GONÇALVES, 2003:21). 

 

Boaventura de Souza Santos identifica FRÖBEL, HEINRICHS E KREYE (1980) 

como os primeiros a falarem, no início da década de oitenta, sobre a emergência de uma nova 

divisão internacional do trabalho, baseada na globalização da produtividade que era levada a 

cabo pelas empresas multinacionais, gradualmente convertidas em “atores centrais da nova 

economia mundial” e caracteriza os traços principais desta nova economia mundial como:  

 

Uma economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala 

global; processos de produção flexíveis e multilocais; baixos custos de transporte; 

revolução nas tecnologias de informação e de comunicação; desregulação das 

economias nacionais; preeminência das agências financeiras multilaterais; 

emergência de três grandes capitalismos transnacionais: o americano, baseado nos 

EUA e nas relações privilegiadas deste país com o Canadá, o México e a América 

Latina; o japonês, baseado no Japão e nas suas relações privilegiadas com os quatro 

pequenos tigres e com o resto da Ásia; e o europeu, baseado na União Européia e 

nas relações privilegiadas desta com a Europa de Leste e com o Norte de África 

(SANTOS 2002:29). 

 

Para GONÇALVES (2003), a globalização econômica pode ser entendida como a 

ocorrência simultânea de três processos: o crescimento extraordinário dos fluxos 

internacionais de produtos e de capital, o acirramento da concorrência internacional e maior 

interdependência entre empresas e economias nacionais.  

 

1.2 Fordismo e Toyotismo 

 

Contudo, se a globalização não é uniforme, deve-se considerar o desenvolvimento de 

tais processos, partindo da complexidade do fenômeno. É necessário compreender a 
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Globalização através das modificações de um padrão sistêmico do capital e do trabalho em 

nível mundial. De um modo que esta modificação já se apresentava na década de 70, com a 

crise do fordismo, o avanço do toyotismo e de novos padrões sobre as relações de trabalho, 

ampliando ainda mais a partir da década de 80, quando as empresas estão em processo de 

transnacionalização. 

 

Este processo se desenvolveu com a economia controlada pelo capital financeiro em 

escala global e sintonizado também com a flexibilidade da produção em escala internacional. 

A desestruturação do modelo fordista – antes, caracterizado pela produção em massa, 

estocava em grande quantidade a produção realizada por operários que possuíam funções 

definidas numa linha de montagem de produtos homogêneos e com o tempo cronometrado 

(Just in time). As ações fragmentadas neste processo de produção foram caracterizadas por 

MARX como alienação4. Durante este período, os movimentos sindicais também se 

encontravam fortalecidos, possuindo maior participação nas lutas e conquistas pelos direitos 

trabalhistas. 

 

Novas tendências no modo de produção, devido a uma nítida redução do proletariado 

fabril, industrial, manual, em especial, nos países de capitalismo avançado, quer em 

decorrência do quadro recessivo ou mesmo em função da robótica e microeletrônica, gerando 

uma monumental taxa de desemprego estrutural (ANTUNES, 2003).O modelo toyotista 

compõe um sistema produtivo que gradativamente integra a produção e o trabalhador. Se no 

modelo fordista “Um homem era uma máquina”, no toyotismo, “Um homem, cinco 

máquinas”. Não apenas a força física – como nas fábricas, mas também de “corpo e alma”. 

Uma vez que o “espírito da empresa” traz o trabalhador ao ideário institucional que age no 

universo da empresa, como se esta fosse sua. Formas de trabalho precário, parcial, 

temporário, subcontratado, terceirizado, vinculados à “economia informal”, entre tantas 

modalidades existentes. Essas categorias de trabalhadores e trabalhadoras têm em comum a 

precariedade do emprego e da remuneração, a desregulamentação das condições de trabalho 

                                                 
4   O conceito de Alienação para MARX se dá quando não há o reconhecimento do que fora produzido pelo 

próprio trabalhador, que participa apenas de parte do processo de produção, sem ter conhecimento das etapas 

finais de sua produção, ou seja, o trabalhador é separado do produto final de seu trabalho. O trabalhador fica 

mais pobre em função da riqueza que produz. Cria mercadorias e se torna também uma mercadoria como outra 

qualquer. Além de resultar num processo de estranhamento que provoca a desumanização do homem e com isto 

o seu empobrecimento (dos sentidos), (MARX, 1986:583). 
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em relação às normas legais vigentes ou acordadas e a conseqüente regressão dos direitos 

sociais. A flexibilização do trabalho, a ausência de proteção das expressões sindicais e fatores 

como a implantação dos Ciclos de Controle de Qualidade, representam a flexibilização dos 

direitos, gerando também uma tendência para a individualização da relação salarial.  

 

Com a crise no padrão de acumulação capitalista, acompanhada de altas taxas de 

inflação que ruíram os pilares econômicos de uma regulação keynesiana, uma crítica 

neoliberal ao Estado de bem-estar Social, baseia-se nos excessos de poder do Estado, seja em 

relação ao mercado como à sociedade. Enraíza-se então, os conceitos neoliberais que 

apontava a atuação do Estado responsável pela crise. A crise econômica, o desequilíbrio 

fiscal, a burocratização e empoderamento às corporações, e conforme COUTO (2008: 57), em 

especial, os sindicatos são produtos do Estado de bem-estar. Estado este que, ao transgredir o 

princípio da “liberdade individual”, teria criado condições objetivas de desestímulo aos 

homens para o trabalho produtivo, uma vez que acabavam escolhendo viver sob as benesses 

do aparelho estatal do que trabalhar. 

 

A Ideologia Neoliberal, sustentando a necessidade de “diminuir” o Estado e cortar 

suas gorduras, justifica o ataque que o grande capital vem movendo contra as 

dimensões democráticas da intervenção do Estado na economia. Contudo, melhor 

que ninguém, os representantes dos monopólios, sabem que a economia capitalista 

não pode funcionar sem a intervenção estatal; por isso mesmo, o grande capital 

continua demandando essa intervenção (NETTO, BRAZ, 2007:227). 

 

 A concorrência entre empresas e a rivalidade entre Estados nacionais é uma 

característica do mundo moderno. Nas últimas décadas do século XX, no denominado por 

muitos autores como “período da pós-modernidade”, a rivalidade interestatal no palco 

internacional esfriou com a hegemonia militar e política, sobretudo, estadunidenses. 

Entretanto, essa rivalidade persiste, pois os Estados Nacionais – nas suas relações exteriores – 

são os instrumentos de defesa mais poderosos dos interesses nacionais (FIORI, 1999). Por 

outro lado, houve um aumento da concorrência entre empresas no mercado global. De fato, 

pois é sabido que uma das características centrais da globalização econômica (configuradas na 

pós-modernidade e em sua dimensão econômica) é o próprio acirramento da concorrência ou 

maior concentração de poder do mercado mundial. 
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1.3 O poder do Estado Nacional X O poder das empresas transnacionais 

 

O século XXI possui duas vias antagônicas que permitem diferentes destinos: o poder 

do Estado Nacional e o poder da empresa transnacional. 

 

 O Estado Nacional que detém o monopólio da força com os poderes, político e 

militar. No entanto, a empresa transnacional é o principal lócus de acumulação e de poder 

econômico, a partir do controle de suas especificidades – capital, tecnologia, capacidades 

gerencial, organizacional e mercadológica, nas quais cada uma destas compõe o poder 

político do Estado Nação, como também o poder econômico das empresas transnacionais. 

 

Restringir a economia nacional apenas à atuação das empresas transnacionais ou ao 

mercado seria como reduzir a importância relativa de instituições que sofrem as mais variadas 

influências, inclusive dos processos internos das economias nacionais. Na 

contemporaneidade, pode-se mencionar o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o Banco 

Mundial como poderosos instrumentos de política econômica externa de governos dos países 

hegemônicos. 

 

O processo de consolidação de um modelo hegemônico no mundo contemporâneo tem 

início na década de 1970, logo após a crise do petróleo de 1973. Esta crise potencializou um 

discurso em que o Estado não poderia mais ser o grande investidor do desenvolvimento 

capitalista, pois se encontrava com grandes déficits públicos, balança comercial negativa e 

inflação. Este grupo pertencia à economia do Estado, cujo processo é descrito também como 

crise de regulação fordista. No transcorrer deste processo, desenvolveu-se outro modelo de 

regulação denominado Globalização, tornando dominante devido a um consenso dentre os 

principais membros. Este foi denominado de Consenso de Washington ou Consenso 

Neoliberal, onde a própria expressão remete à compreensão do significado político em causa, 

ou seja, o consenso faz parte do processo estruturante em que se desenvolveu o capitalismo 

nas últimas décadas, alicerçando numa plataforma de ação a ciência, o Estado e os grandes 

grupos transnacionais, numa dimensão hegemônica, pois, este consenso configurava o 

pensamento dominante que no final da década de 80 (SANTOS, 2002: 27), previa a retirada 

do Estado, a monetarização e a financeirização da economia, a privatização do Estado, entre 

outros ajustes. 
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Hoje no caso norte-americano, como no europeu, a hegemonia do capital financeiro, 

em associação com o poder político, submete as políticas nacionais, mas atua em 

bloco na luta pelo poder e pelo o dinheiro internacional”. (TAVARES; FIORI 

(orgs), 1997:144). 

 

 Portanto, deve-se ter claro que o capitalismo contemporâneo está nutrido e fortalecido 

com as corporações transnacionais que mesmo estando em constante disputa entre tecnologias 

e mercados, possuem também atuações entre si e com agências multilaterais como o FMI e o 

Banco Mundial. No entanto, estas condicionantes, resultam na expansão da 

transnacionalização das corporações mundiais que por sua vez, estão vinculadas a uma lógica 

de atuação que confere ações no mercado, na moeda e também na dinâmica da produtividade, 

da competitividade, da qualidade total e de outras múltiplas variantes do capitalismo. 

 

Oliveira (2003:139) relata sobre uma “Terceira Revolução Industrial ou molecular-

digital” que em combinação com o movimento da mundialização do capital, impulsionou a 

produtividade do trabalho à plenitude do trabalho abstrato. Pois a camuflagem da exploração 

que transforma o tempo de trabalho em um trabalho não pago, “parece coisa de feitiçaria, e é 

o fetiche em sua máxima expressão, onde se fundem mais valia absoluta 5 e mais valia  

relativa 6”. Além disso, afirma que: 

 

Os serviços são o lugar da divisão social do trabalho onde essa ruptura já aparece 

                                                 
5  “Todo processo social de produção é [...], ao mesmo tempo, processo de reprodução” (MARX, 1984, I,2: 153). 

A forma típica de reprodução capitalista designada por Marx como reprodução alargada (ou ampliada), ou ainda, 

caracterizada como: “apenas uma parte da mais-valia é apropriada pelo capitalista, empregada para cobrir seus 

gastos pessoais; outra parte é reconvertida em capital, isto é, utilizada para ampliar a escala da sua produção de 

mercadorias (aquisição de máquinas novas, contratação de mais força de trabalho, etc.) in (NETTO, J.P; Braz, 

M.; 2006:125). 
6  Marx já exemplificava que o fato dos capitalistas, uma vez pago o salário de mercado pelo o uso da força de 

trabalho, podiam a qualquer momento lançar mão de suas estratégias para ampliarem suas taxas de lucro: 

intensificando a jornada de trabalho e mantendo o salário sem reajustes – o que denominou de mais valia 

absoluta. Enquanto na mais valia relativa, a produtividade física do trabalho pode ser ampliada pela via da 

mecanização. Francisco de Oliveira exemplifica o uso contemporâneo de pager’s, Smart phones e os rádio-

comunicadores – como utensílios de mais valia relativa para as empresas que exploram aqueles que os utilizam 

destes recursos e atendem, respondem ou informam assuntos de trabalho, fora do período de sua jornada e ainda 

mantém certo fetiche por tais objetos. 



18 

 

com clareza. Cria-se uma espécie de ‘trabalho abstrato virtual’. As formas ‘exóticas’ 

desse trabalho abstrato virtual estão ali onde o trabalho aparece como diversão, 

entretenimento, comunidade entre trabalhadores e consumidores: nos shopping 

centers. Mas é na informação que reside o trabalho virtual. O trabalho mais pesado, 

mais primitivo. É também o lugar do trabalho abstrato virtual. Sua forma, uma 

fantasmagoria, um não-lugar, um não-tempo, que é igual a tempo total. Pense em 

alguém acessando sua conta bancária pelo seu computador, fazendo o trabalho que 

antes cabia a um bancário: de que trabalho se trata? Por isso, conceitos como formal 

e informal já não tem força explicativa. O subdesenvolvimento pareceria ser uma 

evolução às avessas: as classes dominantes, inseridas numa divisão do trabalho que 

opunha produtores de matérias-primas a produtores de bens de capital, optavam por 

uma forma da divisão de trabalho interna que preservasse a dominação: 

‘consciência’ e não acaso (...).  

 

TELLES (2007) afirma que é o trabalho abstrato levado a extremos, que captura, 

mobiliza e transforma processos sociais e atividades, as mais disparadas em sobrevalor. 

Quebra-se o vínculo entre trabalho, empresa e produção da riqueza, e são outros os 

agenciamentos e diagramas de relações que se constituem. ZARIFIAN (2003) fala sobre uma 

“economia de serviços”, que não diz respeito às divisões conhecidas de setores de produção e 

que, a rigor, torna-as relevantes, pois tem a ver com a trama de relações materiais e imateriais 

entre produção e consumo – publicidade, efeitos de marca, ações de marketing, cartões de 

fidelidade e tudo o mais que acompanha o produto ou o serviço vendido/consumido, de tal 

forma que os consumidores terminam por participar da formação apesar de não serem 

contabilizados como tal. 

 

1.4 Avanços que retardam 

 

Enquanto na Europa, vivia-se numa situação de quase pleno emprego após a Segunda 

Guerra Mundial, no Brasil, ainda que em menor intensidade, também se imprimia uma 

situação parecida, onde o jovem não tinha grandes dificuldades em conseguir um emprego, o 

que garantia condições para uma mobilidade social. Este ciclo se manteve até o início da 

década de 1970, quando a economia mundial apontaria um período de retração. 

 

Harvey (1996: 132,133) diz que, mesmo antes do colapso na economia capitalista do 

pós-guerra, os sindicatos já apareciam para um grupo crescente de excluídos do fordismo 

como organizações que buscavam servir a si mesmas e não a objetivos gerais. 
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 Em recente ensaio sobre a conjuntura latino-americana, Claudio Katz informa que: 

 

La diferencia que separa al 10% más rico del 10% más pobre alcanza 157 veces en 

Bolívia, 57 veces en Brasil, 76 veces en Paraguay, 67 veces en Colômbia, 46 veces 

en Ecuador y 39 veces en Chile. El caso brasileño es más significativo por la 

dimensión y poderio económico del país. Allí el 10% más rico posee casi el 75% de 

la riqueza total, mientras que el 90% más pobre se queda solamente con el 25%. 

(MOTA, 2009:23 apud KATZ, 2008).  

 

 Conforme dados do Banco Intermediário de Desenvolvimento (BID), o desemprego 

médio na América Latina chegou a 10,7% em 2003, seu pior nível histórico, caindo para 9,6% 

em 2005, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT). No Brasil, esse quadro 

encontrava-se um tanto delineado na segunda metade dos anos 90, quando se verificou o 

maior nível de desemprego desde o fim do século XIX, passando a atingir todos os segmentos 

da força de trabalho e não mais apenas os trabalhadores com baixa escolaridade e sem 

experiência profissional7. 

 

  Diante das inovações tecnológicas, da progressiva internacionalização do capital e de 

outros elementos próprios ao quadro econômico atual, a relação entre juventude e trabalho 

também é conturbada. Sobretudo, os empregos têm sofrido radical retratação. Diante das 

diversas economias globais e locais, o desemprego e a queda de renda dos trabalhadores se 

abatem. Contudo, esta intensidade afeta em menor escala os países centrais. 

 

 No Brasil, a crise econômica se acentuou nos anos 80 e, em especial, no fim da 

década de 1990, provocando sérios impactos e transformações no mercado de trabalho. Deste 

modo, o rápido declínio pode ser facilmente verificado. Ainda nos anos 90, o país encontrava-

se entre as dez maiores economias do mundo. Em 2004, o Brasil era apenas a 15ª maior 

economia mundial, tendo sido ultrapassada pelo México (10ª colocação) na conjuntura latino-

americana. Em 2007, o Brasil havia recuperado o posto de 10ª maior economia do mundo, 

mas verificando piora na condição da empregabilidade juvenil (CATANI: 2004). 

 

 Na década de 1990, o desemprego juvenil, triplicou em relação à média dos anos 80. 

                                                 

7   POCHMANN, M. Emprego e desemprego juvenil no Brasil: as transformações nos anos 1990. 
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Além disso, o desemprego juvenil nos anos 80 estava mais relacionado à inatividade 

decorrente da escolarização obrigatória, sendo o trabalho ocasional o fenômeno dominante. 

Ao mesmo tempo, havia maior acesso aos empregos assalariados com carteira assinada. No 

entanto, as vagas criadas nos anos 90, além de instáveis e de baixa qualificação, 

caracterizaram-se por terem sido ocupadas por trabalhadores adultos com mais escolaridade e 

alguma qualificação profissional. Com isso, o quadro de fragilização das relações trabalhistas, 

vai se aprofundando no início do século XXI. Segundo o BID, o desemprego aumentou 

sensivelmente na América Latina, em especial entre as trabalhadoras jovens e com 

qualificação média nas cidades. 

 

Sobre esta conjuntura, a inserção da mão-de-obra juvenil no mercado de trabalho, 

tornou-se mais complexa. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

em 1997, “somente na faixa etária de 10 a 24 anos, 60 milhões de trabalhadores estavam na 

condição de desemprego, o que significa 40% do total dos desempregados formados por 

jovens 8. Em 2005, eram 85 milhões de jovens desempregados no mundo, 4% do total de 

desempregados em escala global.9 

 

Um fator que contribui para o alto e crescente desemprego juvenil é a significativa 

porcentagem de jovens em relação ao total da população nos países subdesenvolvidos (em 

média 20%, em particular na América Latina). Este alto número, que tende a se ampliar, faz 

que a disputa dos jovens por ingresso no mercado de trabalho seja mais acirrada. Deste modo, 

o trabalho infantil – para o caso dos países de economias periféricas, também tende a ampliar-

se. 

  

1.5 O trabalho no Brasil: uma preocupação juvenil 

 

 Na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira10, o trabalho é apontado pelos jovens 

pesquisados como a segunda preocupação, logo após a segurança, e como o primeiro 

problema que hoje aflige o Brasil. O trabalho é também indicado em primeiro lugar entre os 

direitos mais importantes de cidadania, assim como entre os direitos que os jovens deveriam 

                                                 
8 POCHMANN, M. Inserção ocupacional e o emprego dos jovens. São Paulo, Associação Brasileira de Estudos 
do Trabalho (ABET), 1998:21. 
9  Organização Internacional do Trabalho (OIT) Desemprego juvenil de 16,6% na América Latina e no Caribe. 
OIT – escritório no Brasil, 30 de outubro, 2006. 
10 ABRAMO, H. Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa nacional, 2005:50, anexo 20) 
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ter, na opinião das pessoas entrevistadas (ABRAMO & BRANCO, 2005). 

 

  Também foi denunciado pelos jovens, diversas situações de discriminação sofridas 

na busca pelo primeiro emprego, referentes à aparência e a práticas de racismo contra jovens 

negros e negras pobres, expressadas diante das marcas que se revelam nos dentes, nas roupas, 

no cabelo, assim como nas marcas próprias de alguns estilos juvenis, como piercings e 

tatuagens. 

 

 Cabe destacar que o trabalho e sua renda gerada, são condições para que grande parte 

da juventude usufrua o tempo livre com um mínimo de qualidade, podendo freqüentar festas e 

shows. Até mesmo sair do próprio bairro e ter acesso ao que a cidade pode oferecer, demanda 

um mínimo de recursos financeiros. Assim como a própria busca por trabalho exige, dispor de 

recursos mínimos para o transporte e alimentação que nem sempre estão ao alcance dos 

jovens. 

 

 Outra dificuldade destacada pelos jovens é o descumprimento da legislação 

trabalhista: trabalho mal remunerado, não pagamento das horas extras, etc. Neste sentido, 

cabe ressaltar a discussão sobre a relação entre trabalho e emprego onde as opiniões não 

foram unânimes: se para alguns exercer uma atividade voluntária pode ampliar as 

possibilidades de contato e acesso ao mundo do trabalho, outros explicitaram claramente que 

a existência do trabalho voluntário é um obstáculo para a ampliação dos postos de trabalho, 

ou seja, pessoas voluntárias estariam ocupando vagas de trabalhadores remunerados 

(TOMASSI, 2007). 

 

A percepção de que também cabe aos jovens “correrem atrás” das oportunidades de 

trabalho, expressada por muitos jovens na pesquisa Perfil da Juventude Brasileira, foi 

constantemente questionada com argumentos que faziam referência a crise de país e à 

escassez de oportunidades para os jovens. Ou seja, não basta somente o voluntarismo do 

“arregaçar as mangas e correr atrás” para se inserir em uma realidade de falta de emprego 

generalizada. No entanto, o “medo de sobrar” se evidencia na reivindicação pelo acesso ao 

mundo do trabalho. 

 

 O desemprego assume um caráter dramático para a juventude, pois interrompe um 

percurso de conquista progressiva da autonomia, que tem como pilares no palco mundial a 
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estabilidade econômica. Fenômeno compreensível considerando que o desemprego juvenil é 

três vezes maior do que aquele presente no conjunto da população (POCHMANN, 2000).  

 

 Os estágios aparecem como uma estratégia de sobrevivência imediata na tentativa de 

superar as exigências do mercado de trabalho. Essa oportunidade não é homogeneamente 

repartida entre as camadas sociais, sendo distribuída por critérios que favorecem uma classe 

social elevada. Como exemplo, o ‘nome’ da escola ou faculdade em que estudam pode ser 

diferencial numa entrevista para empresas e instituições, além dos cursos de línguas, 

informática, entre outros, itens estes que muitas vezes ampliam o ‘abismo’ desta seleção já 

contaminada pelos preconceitos e valores hegemônicos neoliberais. 

 

 Por outro lado, existe para os jovens uma oferta significativa de trabalhos em 

programas governamentais e não governamentais que possuem atividades na área social: 

animadores, oficineiros, educadores sociais. Mas, geralmente esses empregos são 

extremamente precários e as remunerações são baixas e intermitentes. Os jovens denunciam 

que, se por um lado as ONGs defendem, no discurso, o reconhecimento dos direitos 

trabalhistas, na prática, estão descumprindo as regras estabelecidas para as contratações. 

Assim, muitos jovens acabam abandonando o que gostam de fazer para ingressar em algum 

trabalho formal geralmente pouco gratificante (TOMASSI: 2007). 

 

 Apesar de os jovens apontarem o direito ao trabalho como central em sua vida, a 

visão do trabalho como direito para faixa estaria juvenil, não é consenso entre gestores e 

pesquisadores: 

 

Por conseqüência não se focaliza, a necessidade de se criar uma legislação 

específica que garanta e regule o direito ao trabalho juvenil. Já que as noções de 

juventude e adolescência ainda estão bastante imbricadas, parece ser difícil afirmar 

um direito que contradiz o que é afirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que proíbe o trabalho para os indivíduos com menos de 14 anos e 

regulamenta de forma bastante severa o trabalho para quem tem menos de 18 anos 

(...) GIOVANNA, P. (1993) percorrendo a história da questão social que se constituí 

a partir da revolução francesa e durante o século XVIII: como garantir a igualdade 

de direitos, especificamente do direito ao trabalho, em uma sociedade em que a 

desigualdade se situa no fundamento do liberalismo? Estabelecer o trabalho como 

um direito implicaria em introduzir mecanismos de regulação contrários à lógica do 

livre mercado (TOMASSI, 2007:35).  
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 Como conseqüência deste quadro, os jovens permanecem mais tempo com o ciclo 

familiar e demoram a constituir nova moradia e nova família, pois suas possibilidades de 

independência financeira são menores. Isso ocorre em escala mundial. Contudo, as 

dificuldades de inserção dos jovens no mercado de trabalho e suas repercussões em outros 

campos da vida social têm suas particularidades segundo as condições de desenvolvimento 

das nações (Catani & Gilioli, 2008:62). 

   

1.6 O mercado de trabalho nos países centrais 

 

 A situação do mercado de trabalho nos países centrais e os modelos com base nos 

quais são elaboradas políticas públicas de trabalho voltadas à juventude nessas sociedades, 

configuram aos jovens desses países, dificuldades menores do que nos demais. Porém, as 

condições de ingresso no mercado, também não são das mais tranqüilas. 

 

Segundo POCHMANN, a taxa de desemprego juvenil nesses países na década de 1990 

era de dez vezes superior à do fim dos anos 1960. Dos 35 milhões de desempregados 

existentes atualmente nos países membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), mais de 16 milhões são jovens, representando cerca de 46% do total de 

desempregados. Cenário este, muito diferente da condição de quase pleno emprego do 

período pós-guerra. 

 

 Para exemplificar a precarização das relações de trabalho nos países centrais, a 

Espanha no curto espaço de três anos, entre 1987 e 1990, a porcentagem de contratos 

temporários sobre o total de contratos realizados passou de 48% a 78% no grupo etário dos 16 

aos 19 anos e passou de 31% a 61% no grupo de 20 a 24 anos. Segundo dados de 2007, cerca 

de dois terços dos jovens espanhóis de 16 a 24 anos tinha Contratos de Duração Determinada, 

quando a média da União Européia é cerca de 42% (ibid). Rodolfo Gutiérrez (1998) apresenta 

um quadro geral de como os países europeus, Estados Unidos e Canadá tem lidado com a 

questão do trabalho juvenil. Segundo o autor, há pelo menos três modelos diferentes de 

transição da educação para o trabalho utilizado nesses países: 

 

Estados Unidos e Canadá mantém uma pauta de transição que se caracteriza por um 

freqüente acesso dos jovens ao mercado de trabalho durante a etapa educativa, na 
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forma de empregos curtos em regime de tempo parcial, seguidos de uma fase 

relativamente longa de ajustes de trabalho com bastante mobilidade de empregos 

depois que [o jovem] deixa o sistema educativo. 

Na Europa convivem dois modelos com características bem diferentes. Nos países 

com tradição de sistema de aprendizagem dual, como Alemanha, Áustria e Suíça, a 

transição da educação para situações estáveis de emprego é realizada, para a maioria 

dos jovens, por posições intermediárias entre a educação e o trabalho, que têm um 

sólido reconhecimento institucional no que se refere às condições de emprego e 

reconhecimento das habilidades adquiridas e que costumam desembocar em 

situações estáveis de emprego prematuramente. Nos países mediterrâneos e, de certo 

modo, também os escandinavos, a transição ocorre entre um sistema educativo no 

qual os jovens realizam trabalhos remunerados e uma etapa posterior e longa de 

busca de emprego de ajuste ao trabalho, cada vez mais acompanhada de uma intensa 

ação pública no sentido de promover “políticas de emprego juvenil” e... empregos 

de inserção (Ibid: 63). 

 

 Na França de cada dez jovens de 15 a 24 anos, apenas dois estão no mercado de 

trabalho. Este país é o que mais tem trabalhadores com contratos temporários de trabalho na 

Europa e a proposta de ampliação desse mecanismo levou a grandes manifestações sociais 

contra a perda de direitos trabalhistas em 2006. 

 

  De acordo com TELLES (2006), a diferença das gerações é, portanto, algo que 

precisa ser bem entendido, não apenas para que se faça a comparação “era assim, não é mais”, 

que sempre se corre o risco de acabar por falar apenas do trabalho fordista, apenas sobre 

outros cenários. 

 

 IANNI (2007) apresenta o racismo como uma expressão importante da questão social, 

vista no horizonte da globalização num quadro que expressa os encontros e desencontros de 

trabalhos entre diferentes países e continentes, ilhas e arquipélagos, raças e culturas e na luta 

pelo emprego, contra o desemprego ou subemprego, em favor da estabilidade ou ascensão 

social:  

 

Põe em causa o nativo ou nacional, em face do imigrante, estrangeiro, outro. 

Hierarquiza social, econômica, política e culturalmente, retificando o traço 

fenotípico, o sinal da diferença transfigurado em estigma da desigualdade. Por isso é 

que com freqüência o racismo e uma espécie de “fundamentalismo cultural” 

aparecem juntos, mesclados, reforçando-se e revelando o que muitos pensavam 
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inexistente ou guardavam encoberto. O fundamentalismo cultural é uma ideologia 

de exclusão coletiva, baseada na idéia do ‘outro’ como estrangeiro, um estranho, 

como o termo xenofobia sugere, isto é, um não-cidadão. (...)  

A manipulação dos meios de comunicação, particularmente, da mídia impressa e 

eletrônica, pode promover a criminalização dos humilhados e ofendidos, 

desempregados e subempregados, membros de subclasses, habitantes de guetos, 

migrantes de todos os lugares, tecendo o seu mapa do mundo. Mais uma vez está em 

curso um processo que pode ser denominado de as metamorfoses da multidão. As 

mais diversas manifestações de xenofobia, etnicismo, racismo e fundamentalismo 

são progressivamente apresentadas à opinião pública mundial, de modo a 

criminalizar os desempregados e subempregados, membros de subclasses, habitantes 

de guetos e periferias, trabalhadores em luta por outras condições de vida e trabalho 

(2007:141).  

 

Portanto, decifrar as múltiplas expressões da questão social e, sobretudo, as 

especificidades que configuram o cenário contemporâneo da juventude, num contexto local e 

global, e os diversos fenômenos que ocorrem nos processos históricos, requer também, 

compreender que, para juventude, as circunstâncias atuais do mercado de trabalho não 

significam uma degradação de condições melhores ou mais promissoras em outros tempos 

(TELLES 2007), pois estão inseridas num mundo já revirado, onde a precarização do 

trabalho, a flexibilização dos direitos e até mesmo o desemprego, compõem uma situação 

com o qual têm que lidar, e estruturam a partir daí, experiências oriundas de sua própria 

vivência, ou seja, as experiências em todas as esferas são diferentes da geração anterior. 
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Capítulo II - Juventude e Sociedade: entre mitos e fenômenos  

 

De início, vale lembrar que questionar a universalidade da juventude significa 

reconhecer sua historicidade. Variam as idades cronológicas e as expectativas que as 

sociedades constroem sobre seus jovens.  

 

Definições sobre infância, adolescência, juventude e maturidade foram ganhando 

conteúdos, conquistas em esferas sociais e jurídicas ao longo da história, no palco de disputas 

econômicas e políticas. ÁRIÈS (2006:140) compreende que a criança, o adolescente e o 

jovem, estão inseridos na família. E desde então, comportamentos e posturas “típicos da 

família nuclear burguesa”, padronizam normas e costumes: 

 

Como pude eu sustentar que a sociedade tradicional confundia as crianças e os 

jovens com adultos, ignorando o conceito de juventude, se a juventude 

desempenhava nas comunidades rurais e também urbanas um papel permanente de 

organização das festas e dos jogos, de controle dos casamentos e das relações 

sexuais, sancionados pelos charivaris? (...) (ÁRIÈS,1978:08). 

 

Na sociedade contemporânea, embora haja variação nos limites de idade, a juventude é 

compreendida como um tempo de construção de identidades e de definições acerca dos 

projetos de futuro. Assim, há várias abordagens possíveis sobre essa etapa social da vida. É 

necessário dizer que não há apenas uma juventude e uma cultura juvenil, mas, várias, que 

diferem segundo condições sociais e históricas específicas. SPOSITO (2003) destaca que a 

categoria “juventude” é conceitualmente imprecisa, pois abarca situações e contextos com 

poucos elementos comuns entre si; mesmo assim, afirma que o reconhecimento desta 

imprecisão é um ponto de partida relevante, pois “a própria definição da categoria juventude 

encerra um problema sócio-histórico, passível de investigação, na medida em que os critérios 

que a constituem como sujeitos são históricos e culturais”. Ser jovem é viver uma 

contraditória violência entre a subordinação à família e à sociedade e, numa mesma via, 

grandes expectativas de emancipação. 

 

Outro fenômeno comum é a criação de imagens e preconceitos sobre a juventude 

contemporânea, principalmente pelas mídias que interferem na nossa maneira de compreender 

os jovens. Pois criam polêmicas constantes e especulam sobre aquilo que a juventude pensa, 
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expressa ou exerce. Uma “auto-imagem” da juventude é enxergá-la apenas na sua condição de 

transitoriedade, segundo a qual o jovem é um “vir a ser”, tendo no futuro, na passagem do 

portal para vida adulta, o sentido de suas ações no presente. 

 

Sob essa ótica, há uma tendência de encarar a juventude na sua negatividade, como” o 

que ainda não chegou a ser” (SALEM, 1986), negando o presente vivido dos jovens como 

tempo válido de formação, como também as questões que são expostas pela juventude, e que  

são bem mais amplas do que apenas o futuro.  

 

Nesta linha de pensamento, ÁRIÈS (1981) destaca que na transição da sociedade 

tradicional para a moderna, a juventude referia-se a segmentos sociais que podiam manter 

seus filhos afastados da vida produtiva, de modo que pudesse prepará-los para o futuro. 

Assim, de um lado havia a população escolarizada, e de outro, aqueles que entravam 

diretamente na vida adulta muito cedo.  

 

Perspectiva semelhante é apontada por LEVI e SCHMITT (1996) em seus estudos 

sobre a história dos jovens. Afirmam os autores que a idéia de juventude é uma construção 

histórica, social e cultural, sendo impossível conhecê-la apenas pelos critérios jurídicos e 

biológicos que a envolvem, é assim que:  

 

Como construção social a juventude se caracteriza por seu marcado caráter de 

limite.  Com efeito, ela se situa no interior das margens móveis entre a dependência 

infantil e a autonomia da idade adulta (...) entre a imaturidade sexual e a maturidade, 

entre a formação e pleno florescimento das faculdades mentais, entre a falta e a 

aquisição de poder. (LEVI; SCHMITT, 1996: 8).  

 

Esta “auto-imagem” que espelha a juventude apenas como problema, vem ganhando 

visibilidade quando associada ao crescimento alarmante dos índices de violência, ao consumo 

e tráfico de drogas ou mesmo à expansão da AIDS e da gravidez precoce, entre outros. Não 

que estes aspectos da realidade não sejam importantes e estejam demandando ações urgentes 

para serem equacionados. Porém, ao conceber a questão do jovem de uma maneira 

reducionista, vendo apenas sob a ótica do “problema” e, voltam-se somente para os setores 

juvenis considerados pela sociedade, pela escola e pela mídia como em “situação de risco”. 
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Tal postura positivista11 inibe o investimento em ações baseadas na perspectivas dos direitos e 

que desencadeiam políticas e práticas que focalizam a juventude nas suas potencialidades e 

possibilidades. 

 

Em contrapartida, outra imagem presente é a visão romântica da juventude, que 

aparece associada a um tempo de liberdade, de prazer, de expressão de comportamentos 

exóticos. Com isso, alia-se a noção de moratória, como um tempo para ensaio e erro, para 

experimentações, um período marcado pela busca do prazer e pela irresponsabilidade, com 

uma relativização e de “aplicações de sanções sobre o comportamento juvenil” (DAYRELL; 

GOMES, 2008).  

 

NOVAES, afirma: 

 

Para a juventude acena-se como uma espécie de “moratória social”. Isto é, a 

juventude é vista como etapa de preparação, em que os indivíduos processam sua 

inserção nas diversas dimensões da vida social, a saber: responsabilidade com 

família própria, inserção no mundo do trabalho, exercício pleno de direitos e deveres 

de cidadania (NOVAES, 2007). 

 

NASCIMENTO (2000) observando a juventude no contexto brasileiro fala que há 

grandes diversidades entre os jovens decorrentes da amplitude do leque etário adotado, mas 

também de outras variáveis como região, classe, escolaridade, nível de renda e gênero. São 

estes fatores, portanto, que permitem falar não só de uma heterogeneidade juvenil, mas, 

igualmente, da própria ampliação do conceito de juventude.  

 

A história registra, portanto, uma situação de exclusão, que se torna explícita na 

contemporaneidade. Na conjuntura brasileira, ABRAMO diz que: 

 

Durante muito tempo só foram considerados efetivamente “jovens” (como condição 

                                                 
11  Positivismo (funcionalismo): Teoria baseada no pressuposto segundo o qual a sociedade funciona como um 

ser biológico. Entende que, se um ou alguns grupos sociais se “desviaram” das funções a que seriam 

supostamente destinados, a sociedade em seu conjunto (ou seu corpo) terá problemas. Conseqüentemente, 

defende que os grupos devem agir sempre de acordo com as normas sociais para o funcionamento “saudável” e 

“harmônico” da sociedade; por sua vez, os comportamentos “anormativos” ou “desviantes” devem ser punidos 

(BEHRING ; BOSCHETTI, 2008:26). 
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social, para além da definição meramente etária) os jovens das classes médias e 

altas, caracterizados principalmente por sua condição de estudante. Os jovens das 

classes populares, tendo de trabalhar e interromper os estudos muito cedo, ou a eles 

nem tendo acesso, ficaram excluídos dessa construção, como se vivessem a 

juventude em negativo. (2000:01). 

 

Pode-se dizer que para a sociedade o desafio é definir o jovem, enquanto para o jovem 

é definir-se diante de si próprio e perante a sociedade (CATANI; GILIOLI; 2008: 12). Na 

prática, ambas as formas de identificação até podem aparecer em conjunto, mas ter 

conhecimento de sua distinção é útil para delimitar os contornos que a juventude pode tomar 

em diferentes contextos sociais, culturais, políticos e históricos. 

 

BAUMAN (2005) em sua análise ao mundo contemporâneo analisa a “geração X”, ou 

seja, pessoas nascidas na década de 70, na Grã-Bretanha e de países centrais, e os denomina 

como uma geração “redundante”. A essas pessoas, os subsídios estatais, aparecem como um 

dos “remédios” que tornariam a contratação de jovens um bom negócio (no período que 

durassem os subsídios). Paralelo a isso, algumas das recomendações recorrentes a esses 

jovens é não que estes não sejam muito seletivos, não esperem demais de seus empregos, e 

“os aceite” como são, sem fazer muitas perguntas, aproveitando como uma oportunidade a ser 

usufruída de imediato, enquanto dure, e não como um projeto de vida, uma questão de 

realização e auto definição, ou uma garantia de segurança a longo prazo.” (2005:18). 

 

 O primeiro problema identificado por diversos autores ao se falar de juventude e suas 

culturas é defini-las. Para discutir o que vem a ser juventude, é necessário começar 

desmistificá-la apenas como categoria natural e biológica, quando na verdade é, sobretudo, 

uma construção social que varia de acordo com as diferentes culturas e suas especificidades, 

não significa que a compreensão do ponto de vista psico-biológico não seja importante, mas, 

não deve ser a única dimensão a ser interpretada e contemplada. 

 

 Conforme CATANI e GILIOLI, destacam-se algumas definições possíveis para 

delimitar a juventude: 

 

a) faixa etária, com limites variando de 10 a 35 anos conforme o propósito de 

classificação. Entre outros limites, há os que estabelecem os 10 anos para identificar 

por exemplo, a condição de jovens pobres que têm poucas oportunidades de viver a 
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infância e a adolescência, logo se inserindo no mundo do trabalho. 

    Há o marco dos 14 anos em países como o Brasil, que representa a idade mínima 

legal para o trabalho. No outro extremo, chega-se àqueles jovens de classes sociais 

mais favorecidas, que podem estender sua juventude ao morar com os pais até uma 

idade mais avançada, demorando a ingressar no que se convenciona chamar de vida 

adulta. As caracterizações da juventude por faixa etária são bastante utilizadas em 

estatísticas, na elaboração de políticas públicas e para determinar, por exemplo, as 

idades permitidas para o trabalho, a censura da mídia e as responsabilidades civil, 

penal e eleitoral; 

b) determinação da maturidade/imaturidade dos indivíduos mediante, por exemplo, 

o uso de variáveis biológicas e psicológicas; 

c) definição de critérios socioeconômicos para estabelecer os limites da juventude – 

renda, escolarização, casamento, paternidade ou maternidade, ambiente rural ou 

urbano e independência econômica; 

d) estado de espírito, estilo de vida ou setor da cultura (valorizados positiva ou 

negativamente), terminologias relacionadas às expressões culturais e aos 

comportamentos juvenis. Nesse caso, mesmo alguém que não esteja na faixa etária 

na qual se costuma delimitar a juventude, pode conviver, apresentar, se e expressar-

se como jovem. 

 

 Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2007, a 

população jovem, compreendida na faixa etária de 15 a 29 anos12, é de cerca de 51 milhões, 

correspondendo a 27% da população total do país. Desse total, a grande maioria (80%) vive 

nas áreas urbanas, que em grande medida não possuem os equipamentos sociais necessários 

para suprir suas múltiplas necessidades de desenvolvimento. Em termos educacionais, a taxa 

de escolarização varia conforme os grupos de idade. Assim, entre os jovens de 15 a 17 anos, 

82,1% estavam matriculados nas escolas no ano de 2007. Mas, essa taxa vai decrescendo no 

avançar da idade: entre os jovens de 18 e 19 anos a taxa caí para 46,6% e entre aqueles de 20 

a 24 anos apenas 25,6% estavam estudando, uma das taxas mais baixas da América Latina. 

   

 

                                                 
12Aborda-se neste texto, o mesmo recorte etário e categorizações expressas na proposta do Estatuto da 
Juventude, em discussão na Câmara dos Deputados, e também incorporado pela Secretaria e Conselho Nacional 
da Juventude. Cabe mencionar que, no âmbito das políticas públicas, a adoção do recorte etário de 15 a 29 anos é 
bastante recente. Antes, geralmente era tomada por “jovem” a população na faixa etária entre 15 e 24 anos. A 
ampliação desta faixa para os 29 anos não é uma singularidade brasileira, configurando-se, na verdade, numa 
tendência geral dos países que buscam instituir políticas públicas de juventude. Há duas justificativas que 
prevalecem para ter ocorrido essa mudança: maior expectativa de vida para a população em geral e maior 
dificuldade dessa geração em ganhar autonomia em função das mudanças no mundo do trabalho (Dayrell, 
Gomes 2008; Abramo, 2003). 



31 

 

2.1 Caminhos (ou atalhos) para o mercado de trabalho: ilegal, informal...  

 

 Certamente jovens de diversas épocas têm em comum a dimensão biológica (os 

hormônios, a adrenalina, o corpo jovem), que favorece a predisposição para as aventuras e as 

representações da força e vitalidade motivando a ousadia de práticas juvenis. Mas, para além 

do aspecto biológico, e apesar dos abismos sociais existentes, ser jovem num mesmo tempo 

histórico é viver uma experiência geracional comum (NOVAES, 2007). No entanto, mais do 

que comparar gerações é necessário identificar e comparar o território e os resultados das 

relações da sociedade nos espaços em que vivem os jovens de diferentes gerações. Ou seja, 

em cada tempo e lugar, processos históricos, estruturais e conjunturais determinam as 

vulnerabilidades e as potencialidades das juventudes. Os Jovens do século XXI configuram 

um mundo globalizado rodeado pelas múltiplas expressões da questão social, e com isso, 

compartilham nesta geração uma experiência historicamente inédita. 

 

 Pode-se conceber que o mercado ilegal tem surgido como resposta à marginalidade 

econômica. Nos grandes centros urbanos e na extrema periferia, agudas expressões da 

violência social13 compõem um paradoxo quadro de invisibilidade social (SOARES, 2000) 

desse amplo segmento, conivente com a reprodução de condições socioeconômicas geradoras 

ou condutoras da iniqüidade social – somente rompido em momentos de crise, conflitos, e 

violência extrema, sofrida ou praticada por eles. A realidade de largas parcelas da infância, 

adolescência e juventude brasileira e suas famílias, relegadas a um cotidiano de risco 

pessoal14 e múltiplas vulnerabilidades (CASTEL,1998). Exige-se, portanto, a realização de 

sucessivos estudos e pesquisas, além do devido enfrentamento político, social, econômico e 

cultural. 

 

                                                 
13   A categoria violência social envolve questões como a desigualdade, o desemprego, a precarização do 

trabalho, a degradação das condições de vida, a incivilidade, a alienação do trabalho e nas relações, o 

menosprezo de valores e normas em função do lucro, o consumismo, o culto à força e o machismo, dentre outras 

(MINAYO, 1994; TELLES, 2001b; apud SALES, 2007:22) 

14   A noção de risco é vista por SALES como a probabilidade da ocorrência de algum evento indesejável, inter-

relacionada a uma rede de fatores culturais, históricos, políticos, sócio-econômicos e ambientais. Neste sentido, o 

fato de famílias com crianças, adolescentes e jovens das classes trabalhadoras depararem com circunstâncias 

especialmente difíceis para cuidar de seus filhos, torna-os mais expostos ao sofrimento e à morte (SALES, 

2007). 
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 No entanto, é importante destacar que a cultura de violência, ligada ao processo de 

formação da sociedade brasileira e de cidadania, no que diz respeito em especial às classes 

trabalhadoras, interpõe-se na forma de uma resistência conservadora exercida por vários 

setores sociais ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8079/90), a seus 

princípios democráticos, que possuem uma postura disciplinadora e conservadora difundida 

por políticos, juristas e setores da mídia que se opõem ou fazem restrições ao ECA, os quais 

insistem, como resposta ao aumento da violência, na necessidade de estipulação dos deveres 

de crianças e adolescentes (SALES, 2007). 

 

 A juventude oscila entre autores e vítimas da violência. A relação de dominação 

perpassa o cotidiano desses jovens que buscam no grupo, e muitas vezes no tráfico de drogas, 

um lugar de destaque. Reproduz na cultura do tráfico de drogas, a relação de dominação a que 

são submetidos na sociedade em geral. 

 

 O tráfico, como uma indústria de drogas ilícitas, é uma forma de inserção legal destes 

jovens no ‘mundo do trabalho’ (ou atalho). Ainda mais, porque o desemprego estrutural 

acirrado pelo processo de globalização dificulta o ingresso de jovens no mundo do trabalho 

formal. O tráfico de drogas, como qualquer indústria, funciona sob a mesma lógica. Desta 

forma, os ‘trabalhadores’, em todas as etapas de produção, são ‘sacrificados’, e passam por 

idêntica dominação e pelos sofrimentos advindos das condições sociais injustas reproduzidas 

na sociedade. FEFFERMANN (2006) afirma que os jovens ‘vendedores’, ‘trabalhadores’, da 

indústria do tráfico, têm obrigações e seguem regras de trabalho. O contrato existente nas 

relações é verbal e uma das condições implícitas é a ‘lealdade ao patrão’, o silêncio em 

relação à identidade do dono do ponto de venda (ou a boca, biqueira) (ABRAMOVAY, 

2007). 

 

 A punição para o desrespeito de uma regra pode ser a morte. Estes jovens são o elo 

entre o dono dos pontos de venda e os consumidores, os fregueses da droga, garantindo sua 

circulação. Os jovens vendem sua força de trabalho que envolve o risco, no enfrentamento 

com a polícia e com os ‘concorrentes’. Vivem a ilegalidade, o sigilo e a necessidade de estar 

em constante estado de alerta. O uso da arma faz parte deste processo. Nestas condições, 

passam a pertencer a um grupo, a adquirir objetos de consumo, lembrando que possuir muitas 

destas mercadorias – como roupas, tênis, jóias, perfumes e eletrônicos, seria quase impossível 

por outros meios. Além disso, por conta do status, são conhecidos e respeitados. Essas 
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atitudes são reforçadas por sua faixa etária que, em conjunto com o risco e a transgressão 

tornam estes jovens a parte mais vulnerável desta perversa engrenagem. 

 

  As regras no tráfico são estabelecidas para que o comércio ilegal de drogas possa 

ocorrer de modo satisfatório e lucrativo. Há regras comuns no tráfico, mas as formas de 

aplicá-las são diferentes. As relações são assimétricas, o poder do dinheiro e do lugar ocupado 

determina a situação, mas os elementos que garantem esta relação são, de um lado, o medo de 

ser morto ou excluído da comunidade, e, de outro, a necessidade de ser aceito no grupo. 

 

  No tráfico, segundo FEFFERMANN (2006) constituem-se formas de lidar com os 

conflitos que ocorrem em um grupo que, sob condição marginal, busca formas de 

sobrevivência e de garantia de poder. Sugere-se que estes grupos reúnem condições para 

construir relações sociais subjacentes à marginalidade especificamente em relação ao crime. 

Os valores do processo de sociabilidade possuem traços idênticos aos de uma sociedade na 

qual as relações de trabalho ocorrem como forma de exploração. 

    

2.2 Estigmatização da delinqüência: perigosos ou coitadinhos? 

 

“As leis não bastam. 

Os lírios não nascem / da lei. 

Meu nome é tumulto, e escreve-se / na pedra.” 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 Adolescentes e jovens foram tradicionalmente compreendidos pela posição que 

ocupam no sistema de classes. No Brasil, até a década de 1980 havia clara distinção entre os 

filhos de camadas populares e os segmentos socioeconômicos mais favorecidos. Estes últimos 

quase nunca eram denominados “menores”, termo que praticamente se restringia à juventude 

pobre – composta por negros/índios, assim como por famílias pobres, e sim “crianças”, 

“adolescentes” e “jovens”. Ou seja, aos pobres, deveres, repressão, contenção social e os 

estigmas de “delinqüência” e da “selvageria”. Aos mais favorecidos, direitos, acesso a 

recursos e bens sociais, compreensão, apoio psicológico e tolerância. Na década de 1990, as 

diferenças de tratamento começaram a ser criticadas, em parte na esteira das discussões em 

torno da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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 Segundo CATANI: 

 

 O estigma da delinqüência atribuído ao “menor” pobre configurou-se, não por 

acaso, logo após o fim do regime escravista (1888) e a subseqüente proclamação da 

república (1889). Desde a primeira década do regime republicano brasileiro, 

crianças, adolescentes e jovens pobres começaram a ser rotulados como criminosos, 

mendigos e desocupados. Pouco tempo antes, esses jovens eram os filhos e as filhas 

de escravos ou de trabalhadores que viviam em regime de semi-escravidão, entre os 

quais os miscigenados e os índios – todos estes entendidos como “inferiores”, de 

uma perspectiva racista (2004). 

 

 Já na década de 1920, a cultura discriminatória que associava jovens pobres à 

criminalidade e a delinqüência foi sistematizada pela criação do primeiro Código de Menores 

(1927) e do primeiro juizado para menores, quando se estabeleceu a correspondência entre 

“menor” (pobre) e “infrator”. Nessa época, crianças e “jovens órfãos, abandonados e 

infratores” foram equiparados em uma mesma categoria. Catalogados como “perigo social”, 

podiam ser detidos e confinados com presos adultos. Tal modelo permaneceu na legislação 

até o final dos anos 80. É sabido que a preocupação era com a defesa da sociedade e não 

exatamente da criança, adolescente ou jovem. 

 

Até os presentes dias, termos utilizados para descrever a condição de menores não têm 

um sentido muito diferente das concepções predominantes do século XX: o jovem pobre 

ainda é denominado “delinqüente”, “carente”, “abandonado”, “infrator” ou “em situação de 

risco”, havendo variantes da última expressão. 

 

A denominação “em situação de risco” era empregada desde antes do século XIX para 

designar o risco e a perda de mercadorias em viagens marítimas. Também era empregada para 

se referir ao risco de perder carregamentos de escravos africanos traficados para as Américas. 

Para os proprietários de escravos nessas sociedades, perder carregamentos dos navios 

negreiros significava perder dinheiro e mão de obra. De semelhante modo, os jovens “em 

situação de risco” da atualidade são aqueles que a sociedade teme “perder” para a “vida 

criminosa”, isto é, perder como capital humano – mão de obra disponível para o mercado de 

trabalho – formal ou informal (CATANI,2004:45). 

 

Do mesmo modo as concepções e terminologias jurídicas, os nomes das instituições de 
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recolhimento “menores” mudaram recentemente, mas o quadro concreto pouco se alterou. A 

antiga FEBEM15, instituição organizada em diferentes estados brasileiros (cuja denominação 

atual difere conforme a unidade federativa), surgiu nos anos 60 e estabeleceu como objetivo 

identificar “patologias”, “desajustes” e “desvios de conduta” a serem “corrigidos” em crianças 

e jovens. Tal posição levou a legitimar punições arbitrárias aos internos desses 

estabelecimentos, derivadas de estigmas e preconceitos. 

 

As famílias de adolescentes e jovens são oriundas das camadas mais populares da 

sociedade. Em muitos quadros, são as mulheres que atuam como provedoras e cuidadoras, 

têm pouco, ou nenhum estudo, o que sempre dificultou as possibilidades de trabalho que 

tenha remuneração adequada, aumentando a sua fragilidade no cuidado com os filhos ou 

filhas. Além de iniciarem sua atividade no mercado de trabalho de maneira prematura – no 

sentido de não terem completado os estudos, e assim, tendo poucas possibilidades de inserção 

no mercado de trabalho, exceto, mediante subemprego16. 

 

Cabe ressaltar a afirmação de IAMAMOTO sobre a atuação do assistente social nestas 

expressões da questão social, dizendo que: 

Apreender a questão social é também apreender como os sujeitos a vivenciam. Ora, 

desvelar as condições de vida dos indivíduos, grupos e coletividades com as quais se 

trabalha é um dos requisitos para que se possa decifrar as diversas formas de luta, 

orgânicas ou não, que estão sendo gestadas e alimentadas, com inventividade, pela 

população. É condição ainda para se perceber as aspirações, os núcleos de 

contestação, a capacidade de imaginação e de invenção da sociedade aí presentes, 

que contém misturados elementos de recusa e afirmação do ordenamento social 

vigente. Esta parece ser uma das condições para que o assistente social possa romper 

com a relação tutelar e de estranhamento com os sujeitos junto aos quais se trabalha 

e um caminho fértil para a formulação de propostas novas de trabalho (2008:76). 

 

Um dado relevante apresentado por CATANI, refere-se à responsabilização criminal, 

cuja a idade mínima atual é 18 anos. Durante a ditadura militar (1964-1985), esse limite era 

mais recuado (o jovem já podia ser responsabilizado criminalmente a partir dos 16 anos), 

sendo essa uma das raízes que podem explicar a formulação de alguns setores sociais a fim de 

propor a redução da atual maioridade penal. 

                                                 
15 Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor 
16   BAPTISTA, M.V; FÁVERO, E.T; VITALLE, M.A.F; Famílias de crianças e adolescentes abrigados: quem 
são, como vivem, o que pensam, o que desejam, 2008: 179. 
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2.3 Atores ou vítimas da violência?  

 

 A naturalização da violência acarreta uma sensação de impotência para lidar com a 

realidade. Os indivíduos, destituídos de força para agir, não percebem a capacidade que tem 

para modificar a si próprios e ao mundo. A ameaça do medo constante gera conseqüências: 

falta de solidariedade, indiferença para com a miséria, tolerância com a corrupção e 

impunidade; a situação banal da violência torna-se um forte aliado para sua precipitação 

(ABRAMOVAY; FEFFERMANN, 2007). 

 

 Como uma das conseqüências desta violência, observa-se um crescimento de 

homicídios dos jovens no Brasil. A partir dos dados apresentados no Mapa da Violência 2006, 

com base em números no Ministério da Saúde, chegando-se a conclusões alarmantes: 39,7% 

das mortes de jovens, em 2004, devem-se a homicídios. Conjugados a acidentes de trânsito e 

suicídios, são os principais fatores de morte os que têm de 15 a 24 anos. O Brasil é o terceiro 

país no ranking de homicídios de jovens entre 84 países17. Além da violência física, os jovens 

enfrentam vários tipos de preconceitos, o que significa que são vítimas não somente desta 

modalidade de violência como também daquela que não mata, mas muitas vezes fere, e muito 

profundamente, que é a simbólica e a moral (Ibid). 

 

 É relevante considerar as formas de sociabilidade emergentes na juventude 

contemporânea, pois é no grupo que ele busca reconhecimento social, constrói sua identidade, 

e manifesta suas ilusões de consumo e poder. Estes jovens vão à procura de autonomia ou de 

lugar de continência, encontrando “plurais” que ainda possuindo características diferenciadas 

são guiados pela mesma lógica do pensamento dominante. 

 

 ABRAMOVAY & FEFERMANN (2007) orientam que: 

 

Para pensar a construção das subjetividades de jovens que desde muito cedo são 

rotulados e sobrevivem apesar dos clichês, dos estereótipos de pobres, negros, 

perigosos, entre outros; faz-se necessário uma reflexão sobre um mundo inquietante, 

contraditório revolucionário e conservador; um mundo cheio de enigmas e de cartas 

marcadas: o universo da sociabilidade dos jovens (2007). 

 

                                                 
17   WALSELFISZ, J. Mapa da Violência 2006: Os jovens do Brasil. Brasília: OEI, 2006 
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 Muitos destes jovens, ao pertencerem a este universo de relações existentes no tráfico, 

rompem com os valores da sociedade e passam a fazer parte das regras e valores constituintes 

dessa relação. Estes jovens se constituem na mesma lógica da sociedade capitalista. São 

atraídos pelo mesmo fetiche e reproduzem os mesmos ícones: competição, astúcia, mulher, 

dinheiro, arma, carro, moto, viagens entre outros e que lhes dão legitimidade. Forma-se assim, 

uma sociabilidade na qual a busca do poder ocorre por meio de elementos de legitimidade, 

semelhante aos dos jovens que não atuam no tráfico e que re-significam os modelos do 

discurso dominante. O jovem no tráfico, ao não encontrar reconhecimento nas instituições 

legítimas da sociedade, procura outra forma de ser reconhecido. A falta de perspectiva quanto 

ao futuro desta sociedade que o “tornou marginal” – enquanto na realidade este, visto como 

excluído, é motivado a ter um lugar no qual pode ser respeitado em seu território e obter 

dinheiro. Nas relações do tráfico, o jovem busca a aquisição de bens reconhecidos e 

socialmente valorizados. 

 

 Deste modo, os jovens são caracterizados como ‘anti-sociais’ e freqüentemente 

carregam o estigma de ‘delinqüentes’. Enquanto a gangue pode ser entendida como uma 

atividade empresarial, considerando que muitos jovens, encontrando obstáculos para 

concretizarem as suas aspirações de enriquecimento e ascensão social, atingiriam, por meios 

ilegais, estes mesmos propósitos. 

 

 Nesse mecanismo, o preconceito é um dos caminhos: “em uma cultura que privilegia 

a força, o preconceito prepara a ação da exclusão do mais frágil por aqueles que não podem 

viver sua própria fragilidade”. 18 

 

 A exclusão social ou inclusão marginal, a necessidade de ser reconhecido, o desejo de 

pertencer, a busca de realização das promessas da Indústria Cultural, o fato de serem jovens e 

a necessidade de correrem risco, são alguns dos ingredientes que levam muitos jovens 

(sub)urbanos a se integrarem no universo das gangues e do tráfico de drogas. Um universo 

associativo ambíguo, cheio de refúgios e esconderijos, mas que só se realiza por ações 

espetaculares. 

 

 Condenam-se esta prática e seus agentes, antes de se tentar entender o que acontece 

                                                 
18   CROCHIK, 1997; apud ABRAMOVAY; FEFFERMANN; 2007 
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com esses jovens inseridos em um contexto de perdas e valores, de frustrações, de falta de 

expectativas, de violência. Estes jovens apresentam a ausência de perspectivas e uma luta pela 

preservação da vida movida pela presença da perspectiva de morte (FEFFERMANN, 2006). 

 

 O cenário que se delineia no Brasil na contemporaneidade, é pouco promissor para os 

jovens que fazem parte dos segmentos da população mais afetados pela desigualdade social, 

pelas políticas de ajuste neoliberais e pela falta de efetividade das políticas públicas para esta 

população. Portanto, os efeitos da violência catalisam todo um território, capturando, 

sobretudo, os jovens. O trabalho formal que perde cada vez mais sua capacidade de engendrar 

mecanismos de regulação social que se tornam ineficazes e compõe a perversão desses 

mecanismos. 

 

 Num país de direitos não incorporados, um ato de infração configura-se como recusa 

de integração; a condição ‘marginal’ que a sociedade impõe à juventude da periferia se faz 

acompanhar a recusa desses jovens aos comportamentos ‘socialmente aceitos’. 

 

 É necessário inventar outro espaço, um deslocamento de lugar que permita definir o 

jovem que é considerado ‘delinqüente juvenil’ ou mesmo alvo apenas de ações beneméritas – 

além do foco filantrópico e jurídico – que na realidade expressa preocupação apenas com a 

defesa da sociedade e, não da criança, do adolescente e do jovem. Considerar, a 

individualidade, a história e compreendê-los como cidadãos e garantir seus direitos, quanto ao 

desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e cultural. 
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Capítulo III- A indústria cultural: tribos, estilos e consumo 

 

Na contemporaneidade, com o crescimento urbano, o desenvolvimento tecnológico e a 

ampliação do acesso aos meios de comunicação, o consumo juvenil assume dimensões 

relevantes entre a necessidade humana e uma superficialidade gerada, condicionando diversos 

aspectos da produção da cultura. 

 

O consumo cultural ganhou maior força a partir da Segunda Guerra Mundial e do 

Estado de Bem Estar Social, quando o pleno emprego nos países centrais e o substancial 

‘desenvolvimento’ de várias economias periféricas proporcionaram aumento do poder 

aquisitivo, estímulo à indústria cultural, ao comércio, aos meios de comunicação e à 

publicidade, setores dedicados à produção de bens e de novos hábitos para os segmentos 

sociais beneficiados por esse ciclo econômico, entre os quais a juventude se destaca. 

 

Os movimentos musicais juvenis (hippies, punks, rappers e outros) e os diversos 

comportamentos (modos de vestir, de falar, códigos, etc.) passaram a ser encarados como 

formulações sociais que tentam buscar alternativas aos discursos tradicionais (política, 

religião, família). Embora ocorra a apropriação e a domesticação dos estilos jovens por parte 

da indústria cultural – inclusive da imagem do jovem revolucionário – transformando-os em 

caricaturas e produtos reproduzidos em série (o estilo torna-se moda), as expressões dos 

grupos ou subculturas juvenis seriam, sobretudo, reinterpretações que esses segmentos fazem 

dos problemas, das potencialidades e dos rumos possíveis da sociedade que os cerca. 

 

Contudo, as representações mais conhecidas sobre a juventude são produzidas pelos 

meios de comunicação, que tendem, com facilidade, a elaborar caricaturas do que seria a 

cultura jovem (no singular). Sendo assim, os hábitos, as experiências e os modos de vida dos 

jovens das camadas sociais médias costumam ser eleitos como representantes de uma suposta 

essência da condição juvenil em geral. Esta ótica generalizada e imediatista que não considera 

uma leitura da totalidade implica em pressupostos que constrói uma idéia de juventude 

constituída com base apenas em padrões adultos, ou trata a cultura juvenil como se fosse 

elemento alheio à sociedade adulta (CATANI et GILIOLI, 2008:23).  

 

Quando os meios de comunicação pedem aos jovens opiniões sobre diversos aspectos 
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da própria “juventude”, costumam induzir a produção de discursos artificiais, condizentes 

com as “respostas certas” esperadas pelos adultos. A narrativa produzida pela mídia se 

estrutura com freqüência, a fim de estigmatizar a imagem dos jovens. 

 

Entretanto, os meios de comunicação se apresentam por duas vias que constroem a 

imagem da juventude ligada à delinqüência ou à moda. Sendo importante ressaltar que na 

primeira via, o “perigo juvenil” retratado pela mídia não é fenômeno restrito ao Brasil. 

Mesmo em países desenvolvidos, a imprensa sensacionalista costuma salientar 

acontecimentos e especular estatísticas referentes à juventude na qual as altas taxas de 

gravidez na adolescência, as doenças sexualmente transmissíveis, o consumo de álcool e 

substância psicotrópicas, os acidentes de trânsito envolvendo jovens, o suicídio e a violência 

são os protagonistas (Ibid). Ainda que sejam realidades existentes, não podem ser 

generalizadas como essência da própria condição juvenil. 

 

Numa outra via mais comum nos meios de comunicação é transformar os estilos 

juvenis em moda. Os estilos seriam uma forma de expressão de “autonomia” das culturas 

juvenis, um meio de tentar escapar do padrão da moda. Assim, corresponderia à noção de 

consumismo impulsionado pela indústria cultural. No entanto, em outra via, os estilos podem 

ser abordados como “exotismo juvenil”, correspondendo a uma espécie de olhar 

antropológico, “colonizador” e catequizador sobre o jovem (ibid).  

 

Neste contexto, interpreta-se “tribos urbanas” como grupos de jovens que se 

identificam por adotarem modismos comuns, sendo cada um desses grupos caracterizado por 

suas especificidades e fundamentalmente por perfis de consumo de determinados bens: 

 

 O termo “tribo” pode sugerir, inclusive, certa noção de que há uma suposta 

“selvageria” nos comportamentos “instintivos” desses jovens, exotizando-os ainda 

mais. Há desde a caracterização dos punks e skinheads como anti-sociais e 

“desajustados” (desviantes da “normalidade”), passando pelas jovens consumidoras 

de alto padrão (patricinhas), até os nerds, associados a comportamentos 

infantilizados ou “adultizados” (ibid). 

 

Se, na década de 60, falar em juventude era referir-se aos jovens estudantes de classe 

média a ao movimento estudantil, a partir dos anos 90, implica incorporar os jovens das 

camadas populares e a diversidade dos estilos e expressões culturais e musicais como: 
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rockabilly, alternativo, punk, dark, gótico, progressive rock, grunge, heavy metal, trash 

metal, deff metal, black metal (letras ocultistas e anti-cristãs), white metal (versão cristã de 

bandas católicas e evangélicas), nu metal, dance, techno, trance, psy trance, drum’bass, 

house, hip hop, reggae, rap, charm, black music, mangue-beat, ska, hard core, skate-punk, 

emo core, screamo, post-hard core, metal core, rock glitter, happy rock, samba, pagode, axé, 

sertanejo, forró, MPB e nova MPB, funk carioca, entre outros; protagonizados por jovens 

inseridos nestes estilos. Destacam-se também grupos juvenis associados a profissões 

relacionadas ao mundo da comunicação e publicidade: modelos, fotógrafos, webdesigners, 

designers e publishers.  

 

Há ainda, aqueles conhecidos pelo culto aos esportes radicais (surfistas, skatistas, 

bmxers, ciclistas, rollers, patinadores, le parcours) e aqueles que veneram o corpo e passam 

grande parte do tempo em academias e em parques, praticando artes marciais ou exercícios 

físicos. E jovens que se associam a grupos e torcidas organizadas. Mas também, por 

expressões como o grafite, o breakdance, pela dança afro ou mesmo pelos inúmeros grupos de 

teatro espalhados nas escolas dos bairros e comunidades. Muitos destes grupos culturais 

apresentam propostas de intervenção social, como os rappers, desenvolvendo ações 

comunitárias em seus bairros de origem. A centralidade da dimensão da cultura na vida dos 

jovens, aliada ao lazer, é confirmada na pesquisa nacional Perfil da Juventude Brasileira19” 

realizada pelo Instituto Cidadania em 2003 (ABRAMO; BRANCO, 2005). Nas respostas 

sobre o que fazem do tempo livre, os jovens ressaltam a predominância de atividades de 

diversão, de passeio e de fruição de bens da indústria cultural e dos meios de comunicação de 

massa. 

 

Ao mesmo tempo, a pesquisa evidencia o quadro de precariedade da democratização 

da cultura no Brasil, com baixo índice de fruição de formas de cultura erudita ou não 

industrializada. Segundo a pesquisa: 62% dos jovens entrevistados nunca foram a um teatro; 

92% nunca foram a um concerto de música clássica; 94% nunca assistiram a um balé clássico 

e mesmo uma apresentação de dança moderna só foi vista por 20% dos jovens. Mesmo a 

freqüência a shows de musicas como rock, pop, hip hop é ainda muito baixa, sendo inferior a 

50%. 

 

                                                 
19   BRENNER, A.K; DAYRELL, J; CARRANO,P; Culturas do lazer e do tempo livre dos jovens brasileiros: in 
Retratos da Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa nacional, 2008: 201.  
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3.1- Juventude e expressões musicais  

 

 O cultivo e o consumo da música são também, importantes elementos entre as 

culturas juvenis desencadeadas nas sociedades modernas. A facilidade de acesso a 

mecanismos de reprodução audiovisual, desde aparelhos que tocam discos, fitas magnéticas, 

compact discs, mp3player’s, celulares (de modelos convencionais ou chineses) ou mesmo 

softwares que “baixam” músicas pela internet (downloads); shows musicais, revistas 

especializadas no assunto, vem a ser um reflexo do impacto que este ramo da cultura exerce 

sobre as gerações mais novas. 

 

Assim como ocorre com outras práticas culturais, a música (tanto em sua dimensão de 

prática instrumental/vocal no que se refere ao público ouvinte) é um dos elementos que 

compõem o que seria a essência da condição juvenil segundo as representações que a 

sociedade constrói sobre essa etapa da vida. A música tem uma história relativamente recente 

como fenômeno juvenil associado ao consumo cultural. Isso porque foram condições como a 

urbanização, a industrialização e a ampliação dos meios de comunicação que impulsionaram a 

música como espetáculo da indústria cultural. 

 

O surgimento de massas de fãs (do inglês fan, forma abreviada de fanatics, fanáticos) 

jovens e de artistas na condição de estrelas não tem muito mais do que meio século. Talvez 

um dos primeiros ídolos em moldes parecidos aos contemporâneos tenha sido Elvis Presley 

(1935-1977). Seus agentes publicitários criaram, em fins da década de 1950, uma série de 

produtos – além de discos – destinados à venda para os admiradores como nunca se tinha 

visto antes no comércio musical.  

 

No entanto, foi a partir da década de 1970 que a relação da juventude com a música 

adquire maior visibilidade. O movimento punk colocou na ordem do dia a questão da 

indústria musical por parte das grandes gravadoras. Por sua vez, o aperfeiçoamento técnico e 

a redução dos preços dos equipamentos de execução e produção musical permitiram o início 

de um movimento que cada vez mais se intensifica: a proliferação de produções musicais 

independentes. 

 

Em reposta, as grandes gravadoras mudaram sua estratégia de atuação: não mais 
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podendo controlar a multiplicidade de artistas autônomos no mercado, focaram-se na 

produção de grandes artistas e na distribuição de discos/CDs. O novo monopólio não mais 

reside no âmbito da criação, mas passa a selecionar os artistas que serão colocados no circuito 

comercial e divulgados pelos meios de comunicação.  

 

É interessante ressaltar que o mercado consumidor jovem no campo da música tem 

sido um fator que, às vezes, rompe com a lógica do monopólio da distribuição. É o caso do 

RAP (iniciais da expressão rythm and poetry, ‘ritmo e poesia’), em que há conjuntos que 

conseguem mobilizar grande audiência, muitas vezes sem ter nenhum apoio midiático ou 

visibilidade nas lojas de discos e veículos de comunicação da mídia. 

 

De semelhante modo, a música eletrônica e as festas populares de rua (raves) são na 

atualidade um dos campos que mais oferecem possibilidades de rompimento com a lógica dos 

grandes monopólios. É relativamente fácil produzir música eletrônica – estilo que predomina 

nas raves, pois não existe como pré-requisitos alfabetização musical ou formação técnica 

excessivamente sofisticada. Ademais, pode ser feita com equipamentos não tão caros. Sendo 

assim, aumentam muito as possibilidades de que segmentos jovens cada vez mais amplos da 

população se envolvam na produção e no consumo dessa cultura musical. 

 

Esses movimentos e culturas juvenis chegaram ao Brasil principalmente na década de 

1980. O movimento punk passou a chamar a atenção para os problemas do cotidiano e 

questões como o armamentismo, a contaminação ambiental, as guerras, a violência e as 

drogas. Em cena parecida, o Rap sofre muito preconceito no anos 80, sendo taxado de “som 

violento e da periferia”. A partir da década de 1990, o estilo musical ganha as rádios e as ruas 

e passa a chamar a atenção da indústria fonográfica. As letras nacionais desta época 

descrevem a realidade da população que vive na periferia e assuntos como a violência, 

criminalidade, sonhos e perspectivas, são assuntos muito bem abordados pelos MC’s (Mestre 

de cerimônias) que geralmente compõem as músicas e os Dj’s (disc jóquei) ficam 

responsáveis pela mixagem do som. 

 

Segundo SANTOS (1997), a juventude e sua cultura também se encontram atingidas 

pela revitalização do conservadorismo. É visível a proliferação do individualismo e seu 

afastamento em relação aos movimentos organizados, ao contrário do ocorrido na década de 

1960, em que houve um protagonismo fundamental de contestação cultural. 
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Atualmente, a trilha sonora que “embala a galera”, de acordo com BRAZ (1997), é 

uma manifestação de uma crise cultural. Sendo o technodance, o psytrance, o emocore e até 

mesmo o funk carioca, o brega e o technobrega expressões do pastiche: 

 

Como a paródia, (o pastiche) é o imitar de um estilo único, peculiar ou 

indiossincrático, é o colocar de uma máscara lingüística, é falar numa linguagem 

morta. Mas é uma prática neutralizada de tal imitação, sem nenhum dos motivos 

inconfessos da paródia, sem o riso (...) o pastiche é uma paródia branca, uma estátua 

sem olhos. (Jamenson, 1996:44-64; apud Santos, J., 2007:31). 

 

 Estes sons misturam velhos estilos musicais num ritmo sem criatividade, repetitivo e, 

sobretudo, eclético, ou consiste ainda na regravação de antigos sucessos (remix) com novos (e 

em geral empobrecidos) arranjos. O pastiche também é visível na moda que apresentam 

reedições dos visuais dos anos 1960 e 70, porém sem “o status de ‘alternativo’ (os tênis 

americanos são misturados com o antes alternativo estilo indiano)” (Santos, J., 2007:31, 

apud Braz, 1997:30,), ou ainda, apropriando-se na arquitetura, na pintura, no cinema e em 

outros domínios da cultura. 

 

CATANI (2008) observa estas manifestações e expressões das culturas juvenis, 

esclarecendo que cada vez mais essa etapa da vida adquire caráter autônomo e vem deixando 

de ser mera etapa preparatória para o ingresso na vida adulta. Assim, ainda com todas as 

expressões da questão social e o conjunto das desigualdades, a precarização do sistema 

educacional, as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, a violência e suas diversas 

manifestações, e as tensões entre a subjetividade e a busca de aquisição entre bens de 

consumo e até mesmo as perspectivas para realizações futuras, constituem-se em meio a estes 

segmentos juvenis, podendo concentrar em poderosa força que influirá de maneira intensa e 

decisiva nos rumos das sociedades contemporâneas20. 

 

Portanto um dos desafios é atribuir visibilidade e transparência a esses sujeitos de 

direitos: o seu modo de vida, cultura, padrões de sociabilidade, dilemas de 

identidade, suas necessidades, suas lutas pelo reconhecimento efetivo da cidadania, 

seus sonhos e esperanças, afirmando o direito de ser criança para aqueles que vivem 

a experiência de uma infância negada (MARTINS, 1993) e de uma juventude 

                                                 
20   SALES, M. A; MATOS, M. C; LEAL, M. C.; (orgs). Política social, família e juventude: uma questão de 

direitos, 2008:265, Posfácio. 
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desenraizada. O desenraizamento pessoal e social a que são submetidos nega a sua 

condição de sujeitos de direitos. Como assinala Simone Weil (1979:17), o 

enraizamento é um direito humano esquecido: todo o homem tem uma raiz de 

participação na coletividade que conserva vivos os tesouros do passado e outros 

pertencentes ao futuro. E o desafio “nem sempre é buscar o que se perdeu, mas o 

que pode nascer numa terra de erosão” (IAMAMOTO, 2008: 265). 

 

3.2- A Espetacularização da Pobreza e as expressões juvenis 

 

A espetacularização, especialmente da periferia, vem ganhando relevância no mundo 

globalizado, com nações crescentemente empenhadas na busca de “inovação” e na 

valorização da identidade local e nacional. O Brasil, por exemplo, configura-se no quadro de 

nações que muitas vezes incrementam a visibilidade da periferia e garantem sua inserção no 

mercado, ascendendo no mundo da publicidade através de apagadas histórias numa sociedade 

de ampla e complexa desigualdade, conquistando assim, patrocinadores e propostas 

numéricas, que em diversas situações, tem são “valorosas” (lucrativas) para o terceiro setor,  

que massificam este fenômeno e exibem a ‘espetacularização da pobreza’. 

 

 

Essa nova postura diante da questão social nos obriga a enfrentar uma série de 

indagações: É possível atuar politicamente, de forma eficaz, fora do terreno do 

espetáculo? Existem outros meios hoje, para chamar a atenção para o cotidiano da 

periferia? (HERSCHMANN, 2008:147). 

 

 HERSCHMANN (2008) identifica campanhas feitas na mídia contra os produtos e 

forte apelo midiático que afirmam uma estética popular ou “popularesca”. Se por um lado, 

com grande freqüência o popular e a periferia são estigmatizados, as minorias, ao vincularem 

sua produção na mídia (nova e na tradicional), vêm conseguindo se constituir em agentes 

ativos do processo de construção da cidadania. Situação esta, bastante diversa que ocorreu 

entre os anos de 1960 e 70, quando as camadas populares foram influenciadas por uma onda 

intelectual da classe média e de esquerda. As tendências, naquele momento, atuavam dentro 

de uma postura que fortalecia muitos movimentos sociais. Contudo, agora, são efetivamente 

sujeitos do discurso e da “luta”: 

 

Como interpretar a emergência e a expansão de uma cultura rap na cena brasileira 

contemporânea? Depois da explosão do funk e hip hop nos anos 90, sua 
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‘criminalização’ e posterior incorporação pela indústria da música, essa trilha sonora 

se traduz em imagens de rebeldia que chegam aos cinemas, em filmes como O 

invasor, O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas e Orfeu; passam pela 

MTV, na voz de grupos como O Rappa, Racionais MC’s, Sistema Negro e 

Sabotage; são incorporadas pela própria teledramaturgia: a novela As filhas da mãe, 

da Globo (narrada eventualmente como um rap destituído de virulência); ou ganham 

visibilidade na participação do rapper Xis no reality show Casa dos Artistas, do 

SBT. Oscilando entre a condenação e sua glamourização no mercado, na passagem 

da música às imagens, do baile encravado no morro ou na periferia as telas da tevê e 

cinema, temos a emergência de novos sujeitos sociais portadores de um discurso: 

“marginais midiáticos”, que vem se afirmando na cena cultural.  

 

Considerando que o espaço urbano é o lugar por excelência da juventude e que há uma 

clara tendência de as cidades abrigarem um número crescente de habitantes, as manifestações 

das culturas juvenis tendem igualmente a proliferar e se complexificar de modo a configurar 

um novo panorama cultural que, atualmente, talvez ainda se caracterize como um simples 

esboço da multiplicidade de expressões juvenis que aparecerão. Trata-se de pensar como o 

espaço público urbano se estruturará em sua relação com as culturas dos jovens, pois estas 

últimas são pouco reconhecidas como legítimas pelo “mundo adulto”, que ocupa o espaço e o 

tempo oficial da sociedade.  

 

3.3 - O mito de todos consumirem e o abismo de nem todos possuírem 

 

Se querer vai, vai de mau a pior, vai ao mundo 

Querem te jogar nesse poço profundo 

O ser humano vale menos que um produto de consumo 

Tá todo mundo em choque, desandado e sem rumo (...) 

Ta tudo na sua mente, você tem o poder de livrar sua alma então tente 

Ser o diretor do filme que passa na sua cabeça 

Roteirizado por você vá em frente 

Consciente do seu papel 

Ignorante, vida fica na boa esperando cair do céu 

Os milionários mandaram os homens tira 

Primeiro vão derruba, depois identificar 

Vai decida você, o que será do futuro? (...) 

O ser humano descartável a vida sem valor 

Final inevitável, ódio se focando do amor 

Informação manipulada contribui pra formação da juventude limitada  
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que aceita facilmente a sufocação  

Tratando como herói, quem age como vilão 

Não acredite em tudo que vê, não de moral a tudo que lê  

O Magnata faz a festa com wisk e piranha E quem vai pagar a conta é você (...) 

Fique e faça o sol brilhar, fique e faça o sol brilhar  

Sem medo da escuridão, correria noite e dia pela evolução 

Escolha o seu lado na hora que o bicho pegar 

A chapa esquenta a gente fica e faz o sol brilhar (...) 

(Charlie Brown Junior & Mv Bill – “Sem medo da Escuridão”) 

 

 

Este trecho da música “sem medo da escuridão”, da banda Charlie Brown Junior e 

do rapper Mv Bill denuncia o paradoxo vivenciado pelos jovens do Brasil. Para DAYRELL 

(2006), “nunca as características e valores ligados à juventude (como a energia e a estética 

corporal ou mesmo a busca do novo) foram tão louvados, num processo conceituado como 

‘juvenilização’ da sociedade”.  

 

 Na esfera da juventude, há uma imagem construída da condição juvenil como etapa 

áurea da vida, idade na qual se pode desfrutar do tempo livre, do lazer, dos esportes, da 

vitalidade, da sexualidade e da criatividade artística. 

 

 O discurso publicitário também associa a juventude ao próprio ato de consumir. 

Ainda que o consumo cultural construa uma imagem padronizada da juventude, as 

diferenciadas condições socioeconômicas são fatores definitivos para configurarem o abismo 

entre as camadas sociais e nem sempre possibilitam os próprios jovens de vivenciarem as 

idealizações de que são objeto. A engrenagem da indústria cultural tem como etapa final de 

seu processo, tornar explícita a exclusão e as diferenciações entre as múltiplas condições 

juvenis. Os jovens pobres tem possibilidades sensivelmente reduzidas – quando inexistentes – 

de consumirem em espaços como restaurantes, concertos, peças de teatro, shows e shoppings 

ou de terem acesso a viagens turísticas e bens culturais. A estes jovens, restam parques e 

praças públicas (em geral escassos e deteriorados), terrenos baldios, ruas, calçadões, praias, 

além do comércio dos bares e redes de fast food destinados ao público de baixa renda. 
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3.4 - Shopping Center: vitrines de luxo ou fronteiras entre camadas sociais? 

 

 “Como um rótulo no produto, 

As vitrines se encarregam de tudo. 

Vestem, calçam, perfumam e maquiam, 

Garantindo glamour e status absoluto21(...)” 

 

É indispensável compreender o que o shopping center representa hoje para a sociedade 

contemporânea. Sobretudo, é de extrema importância desmistificar o que ele não é, o que não 

consegue ser, mesmo sendo propagado por uma lógica dominante, que consegue. Pois, é 

sabido que para o pensamento burguês “a civilização nasce com o capitalismo e antes disso, o 

que existia era apenas a época das trevas”. É necessário ir além da aparência, do moderno, 

decorado, fashion e colorido. E conforme PADILHA (2007), partir de uma perspectiva crítica 

que possibilite um raciocínio dialético e uma leitura que: 

 

 a) parte da totalidade (que é o sistema pautado na lógica do lucro privado a na 

entronização do mercado); 

b) passa pelo entendimento da sociedade de consumo como espinha dorsal da 

economia de mercado e;  

c) analisa as contradições desse centro de compras denominado ‘shopping center 

híbrido’.  

Assim, o desafio é de desconstruir esse espaço visto tanto pelos empreendedores 

como pelos consumidores como um dos mais importantes para se freqüentar hoje 

nas cidades. Há um senso comum de que uma cidade sem shopping possui uma 

sensação de vazio e a esperança de que ele vai ser preenchido um dia. 

 

 Segundo PADILHA (2007), a origem do shopping center moderno já está no século 

XVIII, quando em Londres e Paris os cafés eram lugares de encontros e de sociabilidade da 

burguesia. Também nestas cidades, as praças públicas eram lugares privilegiados para 

passeios a pé e com carruagens. Nas praças, ao redor das igrejas, instalavam-se os mercados, 

as feiras, lugares de pechinchas, negociações em torno de preços que não eram fixos. 

 

 No século XIX, em 1850, um mercado francês chamado Le Bon Marché inventa um 

sistema de preços fixos que passa a abalar o “teatro” que era fazer compras (figurado pelas 

                                                 
21   ALMEIDA,Vinnícius. Boneca Humana, 2007. 
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trocas de longas negociações e pechinchas), tornando assim, o momento da compra mais 

rápido. Nesse período, começam a ser permeados por um novo tipo de consumo: o consumo 

por prazer e não por necessidade (ibid). Sendo também contextualizado com: 

 

 A expansão do mercado, o aumento da produção, a explosão das técnicas 

impulsionam uma redobrada intensidade do consumo e do intercâmbio. Os cartazes 

publicitários excitam o desejo. As comunicações instigam a mobilidade. Trem, 

bicicleta, automóvel estimula a circulação de pessoas e coisas. Cartões postais e 

telefonemas personalizam a informação. A capilaridade das modas diversifica a 

aparência, a foto multiplica a imagem de si, um fogo de artifício de símbolo que às 

vezes, dissimula a imobilidade do cenário. (PERROT, M. et al, 2008). 

 

As lojas de departamento queriam motivar as pessoas a comprarem mercadorias 

supérfluas e para isso começaram a criar espetáculos musicais e teatrais em frente às lojas, 

fazendo animação nas vitrines e faziam a associação de um produto. Conforme a duquesa 

usava, as mulheres burguesas queriam imitar e comprar também. O sucesso das lojas de 

departamento trouxe o fechamento de vários pequenos comércios de rua, onde comprar não 

era divertido e não era significado de status social (Padilha 2007). Pode-se analisar as raízes 

de um pensamento em que o mais importante não é obter o que se deseja, mas sim a busca 

pelo objeto desejado. O discurso consumista se utiliza da insatisfação emocional do indivíduo 

para dominá-lo. 

 

 Para LIPOVETSKY22, a moda é uma das primeiras dimensões em que o 

individualismo se manifesta na sociedade ocidental na modernidade – o do gosto – em 

paralelo ao individualismo econômico religioso, precedendo manifestações em outras esferas 

(como por exemplo, a ideológica). Conforme o autor: 

 

 A alta sociedade foi tomada pela febre das novidades [...]. Com a moda aparece 

uma primeira manifestação de uma relação social que encarna um novo tempo 

legítimo e uma nova paixão própria do Ocidente, a do ‘moderno’. A novidade 

tornou-se fonte de valor mundano, marca de excelência social; é preciso seguir ‘o 

que se faz’ de novo e adotar as últimas mudanças do momento: o presente se impôs 

como o eixo temporal que rege uma face superficial, mas prestigiosa da vida das 

elites (2006:33). 

 

                                                 
22   In TASCHNER, G. Revista USP Dossiê Sociedade de Massa e Identidade, nº32, 1997. 
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 O processo de desenvolvimento do indivíduo, conforme mostra ÁRIÈS23, liga-se à 

separação das esferas pública e privada de sociabilidade, que ocorre na modernidade. Está 

fora do âmbito deste trabalho à análise deste processo, no entanto, pode-se chamar a atenção 

para alguns pontos que contribuem para entender a relação entre os processos históricos do 

indivíduo e os novos hábitos de consumo, sob as quais regem uma parcela imensa da 

juventude. 

 

É importante lembrar que neste período, acontecia a revolução industrial e a questão 

social já possuía suas expressões. O surgimento e o desenvolvimento do shopping center, 

desde as lojas de departamento acompanham uma nova forma de oferta e demanda gerada no 

seio da industrialização da produção. Como sustenta BOURDIEU: 

 

O encontro entre a oferta e a demanda não é um simples efeito da produção se 

impondo ao consumo nem o simples efeito do esforço consciente de atender as 

necessidades dos consumidores, mas o resultado da orquestração objetiva de duas 

lógicas independentes, a dos campos dos consumidores, mas o resultado da 

orquestração objetiva de duas lógicas independentes, a dos campos de produção e do 

campo de consumo. [...] Os gostos percebidos são dependentes do estado do sistema 

de bens oferecidos; cada mudança no sistema de bens induz a uma mudança nos 

gostos (1984:230-231). 

 

 Com a produção industrial, começa a nascer o consumo em massa e o consumo 

fordista24, típicos do século XX, quando nos Estados Unidos, são estruturados os primeiros 

modelos de shopping center. 

 

PADILHA (2006) apresenta essa idéia do novo homem e assimila que pode ser 

percebida nos ideais do nazismo, quando Hitler queria criar uma Alemanha pura, de arianos 

                                                 
23   ÁRIÈS, P. “Por uma história da Vida Privada”, et al, História da Vida Privada. São Paulo, Companhia das 
letras, 1995. 
24   Henry Ford (o pai do fordismo e um dos grandes expoentes do ‘american way of life’ nas primeiras décadas 

do século XX, pretendeu criar um novo homem para trabalhar nas suas empresas de automóveis e chegou a criar 

mecanismos de controle da vida cotidiana de seus operários para adptar seus costumes às necessidades do 

trabalho. Ele contribuiu para a criação da sociedade de produção e de consumo de massa ao mesmo tempo em 

que criava um modelo estadunidense de vida fundado na felicidade por meio do consumo. Ford percebeu que 

trabalhadores e consumidores poderiam ser as mesmas pessoas e, com isso, colaborou para a popularização dessa 

nova esfera do consumo aliado ao prazer (PADILHA 2006). 
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puros, belos e saudáveis: “Não teriam os shoppings centers intenção semelhante? Não querem 

esses espaços criar uma nova cidade, pura, asséptica e povoada de novos homens também 

puros, brancos, assépticos, bonitos, elegantes, saudáveis, endinheirados e adaptados à 

obsessão capitalista pelo lucro?”. 

 

3.5 - A cidade do capital 

 

A cidade do capital é um espaço público em que a pobreza e riqueza estão justapostas. 

Essa é a cidade real, denominada de “mundo externo”, uma cidade artificial construída para 

evitar essa conexão de antagonismos, onde o mundo real e seus problemas; ou seja, a questão 

social e suas expressões, ficam de fora. Para Padilha, “O único rei ‘deste mundo de dentro’ é 

o mercado; a mercadoria é a rainha cultuada, desejada”. O shopping center é uma cidade 

artificial, um espaço privado que se maquia de público e ofusca toda a questão social e suas 

expressões. Pois, a cidade do capital cria desigualdade, mas oferece alternativas de 

invisibilidade, para uma parcela da população, como o shopping center. 

 

A sociedade do consumo, que surge no fim do século XVIII e se desenvolve até os 

shoppings (dias) de hoje, cria uma cultura do consumo, pois consumir passa a ter significados 

simbólicos que antes não tinha. Hoje, consomem-se valores, símbolos, imagens e marcas. 

 

 Conforme caracterizou SANTOS (2007), “tudo é cada vez mais mercantilizável, até 

mesmo os males que o próprio capitalismo produz”. A indústria da segurança privada é 

alimentada pela violência urbana. “Os seguros-saúde fazem parte de um mercado que lucra 

com o desmantelamento do sistema público de saúde e das políticas de prevenção de doenças; 

isso para não falar da indústria farmacêutica”. A educação, também sofrendo os mesmos 

ataques, torna-se um artefato de luxo. O rastro da busca de um lugar no mercado é explorado 

pelo mercado editorial, que oferece um bom número de livros especializados no assunto25.       

                 

Mercadorias ditam normas de comportamento, modos de pensar e de sentir de 

                                                 
25   BRAZ (1997:21-22) seleciona alguns títulos responsáveis por gordas cifras nessa fatia do mercado que 

funcionam como verdadeiros manuais ao ensinar “o caminho das pedras para ser bem sucedido”, como por 

exemplo, o livro do médico Lair Ribeiro O sucesso não ocorre por acaso. In SANTOS, J. Neoconservadorismo 

pós-moderno e Serviço Social brasileiro, São Paulo, Cortez: 2007:29-30. 
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camadas cada vez mais amplas das populações em todo o mundo. O shopping center tem sido 

palco de um cenário que compõe a lógica do consumo e rege a juventude à reproduzir valores 

individualistas: 

 

O poder do dinheiro é o meu próprio poder. As propriedades do dinheiro são as 

minhas – do possuidor – próprias propriedades e faculdades. Aquilo que eu sou e o 

que posso não é, pois, de modo algum determinado pela minha própria 

individualidade. Sou feio, mas posso comprar para mim a mais bela mulher. Por 

conseguinte, não sou feio porque o efeito da fealdade, o seu poder de repulsa, é 

anulado pelo dinheiro (...). Não transformará assim o dinheiro todas as minhas 

incapacidades no seu contrário? (BARROCO, 2008, apud MARX, 1993: 232;). 

 

Vale reforçar que a sociedade capitalista, geradora de desigualdades e dividida em 

classes sociais, segrega as pessoas ou grupos e também os espaços para essas pessoas ou 

grupos freqüentarem. O shopping center reflete por trás de vitrines luxuosas, a segregação 

social presente na sociedade. Assim, é um espaço que circulam pessoas iguais, em 

uniformidade de estilos, valores, ideologias e comportamentos (PADILHA, 2006). Basta a 

estranha presença de um “outro”, um intruso, que rapidamente este é percebido por câmeras. 

Muitas vezes os seguranças que cuidam desses centros de compras, se encarregam de retirar 

esses ‘outros’ (sendo a maioria jovens e adolescentes), e devolvê-los ao mundo real do lado 

de fora, onde do outro lado da fronteira, encontra-se a questão social e todo o conjunto de 

suas expressões, frutos da sociedade capitalista madura (IAMAMOTO 2008:27).   

 

3.6 - Shopping Center: entre a ascensão econômica e o apagamento do Ser 

Social 

 

“A Juventude é(...) tanto um mito... um mito fabricado por um ramo industrial 

específico da sociedade capitalista, o da Indústria Cultural, quanto um consumidor 

cultural a ser domesticado”.  

D Helder Câmara   

 

O shopping center tem estabelecido pilares centrais para a sociedade do consumo. 

Delimitando a vida humana a trocas comerciais e relacionamentos carregados de idéias 

monetárias. Assim, quem possui poder aquisitivo, tem mais opções, e também, mais direitos. 

No shopping, bem como na sociedade de consumo em geral, quem é motorizado pela 
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publicidade, reproduz a lógica do “compro, logo existo” (PADILHA 2006). E, deste modo, 

representando neste fluxo, a racionalização do capital. Sobretudo, porque integra o consumo 

com lazer, entretenimento e sociabilidade. Padilha nomeia “shopping center híbrido”, o 

modelo de compras que aglutina lazer, cinema, exposição, alimentação, bancos, academias de 

ginástica, clínicas médicas e até capelas. Todas as esferas da vida humana viram mercadoria: 

 

Quanto mais as pessoas se iludirem achando que o consumo é o único caminho 

possível para a felicidade, mais elas vão se coisificando e perdendo as dimensões do 

humano, da criatividade e da autonomia. O sucesso da fórmula atual do shopping 

center híbrido como lugar privilegiado para a realização do capital traz consigo o 

fracasso da plenitude do Ser Social e de um dos princípios democráticos que é a 

ausência do privilégio. O espaço público – essencial à democracia – converte-se ao 

discurso publicitário, o que revela um dos dilemas da política contemporânea que é a 

aversão da esfera pública. A liberdade parece possível unicamente pela esfera 

privada – o que leva a privatização da cidadania. O shopping é um terreno muito 

fértil para esse projeto de sociedade de massa totalmente aberta à propaganda e 

amplamente entregue às solicitações mercantis e às modas. (...) e, assim, passamos 

de uma sociedade política organizacional que define a liberdade de maneira privada. 

Há com isso, uma diluição das fronteiras entre a vida privada, vida política e 

sociedade civil, mas, paradoxalmente, há um aumento da distância entre “eu” e o 

“outro” (ibid). 

 

Além disso, “a pornografia tornou-se negócio de grande dimensão, oferecido às 

multidões solitárias” (SANTOS, 2007), enquanto a literatura de auto-ajuda e esotérica oferece 

felicidade e salvação em “outro mundo”, compondo o panorama que BRAZ (1997) 

denominou de “revitalização do irracionalismo”. 

 

Os segmentos religiosos, especialmente as igrejas neopentecostais e comunidades que 

se orientam pela teologia da prosperidade, por sua vez, cumprem um papel, central no 

“reencantamento do mundo” com explicações teocêntricas da realidade e tendem a tornar-se 

grandes empresas com a exploração do “mercado da fé”. São livros, CDs, vídeos, canais de 

TV, programas de rádio, fornecem todo tipo de serviço que ofereça algum conforto a uma 

grande parcela da população, “à procura de referências de vida em meio à avassaladora 

homogeneização cultural” (ibid). 

 

É sabido que no processo de produção e reprodução social, a humanidade cria através 
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do trabalho não só um mundo material. Ela cria hábitos, valores morais, éticos, políticos e 

civilizatórios. Assim, entre a sociabilidade forma-se a subjetividade dos indivíduos sociais (os 

jovens). Estes elementos da subjetividade humana são, portanto dialeticamente determinados 

pelo processo produtivo, nem por isso, de menor importância (ibid). Enquanto há uma 

plataforma estruturada na mercantilização de todas as esferas da vida, seguindo à dinâmica 

contemporânea dessa sociedade do capital, em que a produção em função dos lucros sofre 

uma simbiose com todas as perspectivas e realizações da vida pautadas na tendência 

econômica. Isso afeta também a juventude, e, conforme D. Helder Câmara, a juventude pode 

ser tanto um mito fabricado, pela indústria cultural e, revestir-se de todos estes valores ou ser 

consumidora cultural e, reproduzir os mesmos: 

 

É o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as 

condições sociais, a incerteza e o movimento eternos(...) Todas as relações fixas e 

congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são 

dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poder ossificar-

se. Tudo o que é sólido se desmancha no ar... (MARX & ENGELS 1973:70). 

 

A alienação26 pressupõe como resultado a desumanização do homem e com isto o 

empobrecimento de seus sentidos27. Quanto aos argumentos que desqualificam a legitimidade 

dos jovens em satisfazer seus desejos de consumo (acaso os desejos de consumo dos adultos 

seriam mais legítimos?) é inegável que estes argumentos façam parte, geralmente de um 

discurso que deslegitima o desejo de autonomia da juventude, ressaltando a falta de 

responsabilidade, de compromisso e o imediatismo que caracterizam as faixas etárias juvenis, 

tornando assim, a invisibilidade da juventude enquanto protagonista de direitos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26    Considerada dessa forma, Segundo NETTO, a teoria da alienação se configura como: “(...) um genial 

panorama das relações sociais invertidas numa sociedade alienada – mas que não avança para o desnudamento 

dos seus mecanismos concretos e particulares” (NETTO, 1981:70). 

27 BARROCO, 2008: 36 apud MARX, 1993:232.  
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Capitulo IV - Juventude e Dimensões Políticas 

 

O significado da palavra “revolução” se alterou bastante nas últimas décadas. 

Atualmente, o termo é associado ao processo de sofisticação das tecnologias, com destaque 

para a informática; aos processos de produção industriais mais complexos e a indústria 

cultural. Assim, em meio a uma “cultura da revolução”, enquanto se falam de “revolução 

tecnológica”, “revolução digital”, “revolução da moda”, “revolução do consumo”, etc. Quase 

tudo que se apresenta como novidade social – ainda que não o seja – tenta agregar a palavra 

“revolução” em busca de legitimidade, como um símbolo de modernidade e eficiência. 

 

Por outro lado, a expressão “revolução social” foi praticamente abolida dos meios de 

comunicação e só costuma aparecer quando se fala do passado, da história. As utilizações 

mais freqüentes e recentes foram associadas à queda dos regimes socialistas em fins dos anos 

80 e início da década de 1990. Mesmo os tradicionais “subversivos” saíram de cena. No lugar 

dessas representações, restaram os “rebeldes”, os “baderneiros”, os “guerrilheiros” e os 

“terroristas”, nos quais são englobados as mais diversas formas de protesto social, 

movimentos sociais e organizações ilegais armadas (além dos “traficantes”). 

 

 Esse contexto é relevante para compreender a dimensão do envolvimento da 

juventude com a política, pois as mudanças de representações políticas afetaram os jovens. O 

rótulo “geração 68” associava uma suposta cultura jovem (no singular) genérica à rebeldia 

política, à oposição aos sistemas autoritários, às utopias e ao desejo de mudança social. 

Depois de duas décadas, essa imagem idealizada foi esvaziada pelas representações da mídia 

e substituída pela imagem da juventude como unicamente associada às “tribos urbanas” e aos 

teens “alienados”, em especial, na década de 1990. 

 

A essência juvenil contemporânea foi associada ao desinteresse pela política e pelas 

instituições oficiais, identificando os jovens, em primeiro lugar, como consumidores. Nesse 

contexto, a idéia de “revolução social” foi caracterizada como “velha” e as utopias em prol de 

mudanças no sistema (anos 60-70) foram substituídas por representações da juventude como 

delinqüente, criminosa, “desviante”, “anormativa” ou no máximo, “passiva”. No entanto, 

eventos como os movimentos de ocupação de instalações administrativas de universidades 

públicas brasileiras em 2007 mostraram que a faceta política da juventude não desapareceu. 
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Contudo, nenhum desses estereótipos (da posição “revolucionária” ou “rebelde” à 

“alienação”) corresponde ao que era – e ao que é hoje – a juventude. Todas essas imagens são 

construções sócio-históricas, importantes apenas na medida em que sua força é tão grande que 

condicionam a percepção da realidade. Essas representações também não são falsas, mas 

apenas incompletas. A multiplicidade de comportamentos jovens existentes em cada geração 

não pode ser reduzida a um traço – ou a alguns poucos traços – que supostamente resumiram 

a condição juvenil de todo um período.  

 

Na prática, isso significa dizer, por exemplo, que nem todos os jovens das décadas de 

1960 e 70 eram “revolucionários”, seja no campo da política, dos costumes, da música ou da 

moda. Muitos eram tradicionalistas, conservadores, moralistas. De modo similar, nem todos 

os jovens da atualidade são “consumistas” (no caso das camadas médias e altas), 

“delinqüentes” (quando o conceito conservador se refere aos pobres) ou “desocupados”. 

 

Com base nesses pressupostos, este capítulo, explorará algumas possibilidades de se 

entender a relação entre política e juventude. Compreender os contrastes e semelhanças das 

juventudes dos anos 60 e 70 e das décadas seguintes. E, também destacar a discussão do papel 

do Estado no sentido de promover políticas públicas voltadas para a juventude, assim como a 

participação política juvenil no Brasil. Por fim, lembraremos também da dimensão política de 

temas como diversidade cultural, gênero e etnia. 

 

4.1 Visões sobre a rebeldia juvenil 

 

Desde a Idade Média européia já se registravam movimentos juvenis de natureza 

político-econômica, religiosa e estudantil. Séculos mais tarde, destacam-se o Movimento 

Juvenil Alemão (desde o fim do século XIX) e outros movimentos juvenis, cuja força e 

expressão política revelaram-se principalmente nos anos 20 e 30, foi à busca de uma 

socialização juvenil que tentava excluir os valores do mundo adulto. 

 

O período entre as duas guerras mundiais também foi um momento em que os jovens 

participaram ativamente da política, engajando-se tanto nos movimentos de caráter nazi-

facista (Juventude Hitlerista, por exemplo) como nas alas juvenis dos partidos da esquerda 

radical. Atreladas à nascente Rússia socialista (1917) e depois União Soviética (1922), a 
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Juventude Comunista (Komsomol) desse país tornou-se mais uma das instâncias submetidas à 

burocracia do Estado, quase sem direitos de opinar sobre a política nacional e até mesmo 

sobre a economia. Durante a Segunda Guerra Mundial, movimentos juvenis se engajaram nos 

dois lados da luta, KARL MANHEIM28 (1893-1947), salienta a necessidade de os jovens 

lutarem contra os países do Eixo e em favor da democracia. 

 

Numa perspectiva funcionalista e conservadora, Eisenstadt considera o envolvimento 

político da juventude em atividades revolucionárias ou de mobilização nacionalista uma 

patologia social, “anormatividade”. Por sua vez, Erikson compreende a rebeldia juvenil como 

mero reverso da moeda da identidade adulta. Esta seria uma forma de apenas contrariar e 

chocar as expectativas da geração anterior, mas não necessariamente de se voltar contra ela. 

Ou seja, é como se a rebeldia juvenil fosse apenas um modo de “chamar a atenção”, de 

criticar para ser ouvido e aceito pelos “mais velhos”, pelo mundo adulto. 

 

No entanto, o próprio Erikson considerava que a rebeldia juvenil muitas vezes era 

mais sensata que os padrões cristalizados da sociedade adulta, ou seja, via a revolta como um 

elemento positivo, seja para o crescimento do indivíduo, seja para o desenvolvimento da 

sociedade.  Comenta por exemplo a importância dos movimentos juvenis que lutam contra o 

macarthismo (período político profundamente repressivo nos Estados Unidos dos anos 50), 

contra a corrida armamentista, contra a Guerra do Vietnã e a favor do movimento pelos 

direitos civis.  

 

Numa perspectiva bastante radical, SAGRERA (1992:94), critica o elogio adulto ao 

caráter inconformista e rebelde da juventude, que poderia ser um meio de “distraí-la”, pois 

assim “(...) a rebelião seria vista com um ritual dentro do sistema, ou seja, uma mera rebelião 

palaciana, que reafirma o sistema29 (...)”. 

 

 Por sua vez, LAPASSADE, escrevendo em 1963, defende que o comportamento 

rebelde da juventude daquela época exporia na realidade, a crise da sociedade como um todo. 

Assim, o problema não estaria nem nos indivíduos nem na diferença de “gerações”: “a crise 

da juventude”, como o autor caracteriza, seria uma reação à própria crise estrutural do sistema 

                                                 
28   MANHEIM, K. O problema da Juventude na Sociedade Moderna. In Catani & Gilioli, 2008:72. 
29   SAGRERA, M. 1992:94.(ibid). 
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social30.   

 

FORACCHI também considera que a rebelião juvenil é a reação diante de uma 

situação de crise social que exige transformações bruscas. Os jovens seriam especialmente 

sensíveis às diversas formas de manifestação de hipocrisia social do mundo adulto. Assim, ao 

perceber contradições, manifestariam sua insatisfação e o desejo de mudar o sistema31. 

 

CATANI e GILIOLI (2008) apontam uma observação importante no que se refere à 

participação política da juventude dos anos 60 e 70 consiste em que aqueles jovens “rebeldes” 

eram oriundos de camadas médias e altas da sociedade. Portanto, embora tais movimentos 

tenham sido relevantes para romper cristalizações sociais, culturais e políticas, receberam 

atenção, sobretudo por seus protagonistas pertencerem a segmentos sociais reconhecidos pela 

esfera de poder. Tanto que os jovens de origem popular – também decisivos nas várias 

rebeliões e protestos por mudança no período – depois acabaram sendo, em grande medida, 

esquecidos. 

 

No caso do Brasil, desde meados dos anos 70, após a etapa mais repressiva do regime 

militar (1964-1985), VALENZUELA (1999), considera que certas manifestações da 

contracultura juvenil, como o Tropicalismo, teriam se orientado com o intuito de criticar e 

fragmentar o idealismo revolucionário derrotado dos jovens da década anterior32. 

 

No entanto, para FORACCHI e ABRAMO, esses movimentos alternativos de 

contracultura – e não restritamente político-revolucionários – seriam também expressões 

capazes de questionar o sistema e teriam, sim, dimensão política, pois também abordavam 

temas como ecologia, família, moral e costumes. 

 

Nos anos 70 e 80 firmaram-se novos atores sociais juvenis: os antes esquecidos jovens 

pobres das periferias vieram à tona por seus movimentos e expressões culturais. Contudo, o 

campo da política tendeu a ficar em um segundo plano para esses segmentos da juventude.  

 

                                                 
30   LAPASSADE, G. (ibid) 
31   FORACCHI, M. A juventude na sociedade moderna. (Ibid) 
32   ARCE, V. (ibid) 
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Entre os excluídos, os porta-vozes políticos chamaram a atenção das esferas políticas 

institucionalizadas, até porque poucos tinham acesso ao ensino universitário, espaço que 

tradicionalmente permitiu a articulação de reivindicações e protestos estudantis e sociais, 

além de ser um dos poucos lugares sob os regimes autoritários onde era possível algum tipo 

de expressão cultural com um pouco mais de liberdade. Aliás, os estudantes foram o símbolo 

por excelência da juventude nos anos 60 e 70 (por exemplo, no “Maio de 68” francês), 

quando se uniram aos trabalhadores em protestos radicais. 

 

Se por um lado, a vivência estudantil permite o cultivo de uma cultura de mobilização 

política, social e de conscientização, por outro, a militância estudantil depende, em grande 

medida, das demandas de instituições não juvenis, como partidos políticos. Da mesma forma, 

as manifestações culturais – teatro, música, poesia – dos estudantes, raramente se articulam 

apenas pela espontaneidade juvenil, mas baseiam-se em expectativas e solicitações 

institucionais, conforme BOURDIEU (1968:65) e PASSERON salientam. 

 

O acesso aos meios estudantis, mesmo que mais amplo do que outrora, ainda é 

dificultado aos jovens pobres, que tiveram sua principal forma de resistência cultural pelas 

chamadas “tribos urbanas” a partir das décadas de 1980-1990. A universalidade perdeu força 

como centro de aglutinação da mobilização social e os movimentos estudantis entraram em 

profunda crise. 

 

Ao mesmo tempo, enquanto os jovens rebeldes das décadas anteriores criticavam o 

consumismo, os jovens pobres dos anos 80-90 ainda tinham pouco acesso aos bens da 

indústria, inclusive no campo da cultura. Desse modo, os estilos cultivados pelas “tribos” de 

jovens também representaram o anseio de participar da sociedade de consumo, indo nesse 

aspecto, em direção contrária aos movimentos de contracultura. 

 

Na América Latina nas décadas de 1960 e 70 a resposta oferecida pelo Estado, 

controlado por regimes militares, foi a repressão geral dos jovens em função da radicalização 

de alguns setores estudantis. Simultaneamente, o acesso à escolarização aumentou em 

quantidade, embora tenha perdido qualidade, devido à precarização do sistema educacional. 

Nas décadas seguintes, a distensão do autoritarismo e as reaberturas democráticas levaram à 

constituição progressiva de uma nova posição de Estado, expressa, sobretudo desde a década 

de 1990: a formulação de políticas públicas capazes de atenuar as desigualdades provenientes 
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da concentração de renda nesses países. 

 

4.2 - Liberdade: traço ontológico da juventude para novos caminhos  

 

Por um lado, muitos jovens das classes populares desfrutam de abundante tempo livre, 

embora se trate de um tempo de espera, vazio em virtude da falta de trabalho, de estudo e de 

alternativas de um ócio criativo e vitalmente enriquecedor. Não é um tempo legitimado e 

valorizado socialmente pela família e pelos amigos, mas sim o tempo da angústia e da 

impotência, o tempo da estigmatização social, um tempo que empurra na direção da 

marginalidade e exclusão, o tempo de ficar ‘marcando bobeira’ nas esquinas, praças, 

calçadões, exposto aos agentes da “limpeza social”. A esta população juvenil, a perspectiva de 

uma vida de trabalho e sacrifício não lhes parece ter a mesma eficácia que teve a seus avós, 

seja por saberem que não conseguirão o que estes obtiveram ou porque não lhes interessa 

conseguir unicamente o que seus avós e até mesmo pais buscavam. 

 

Por outro lado, para os jovens de camadas sociais com possibilidade de uma 

“continuação legitimada” das responsabilidades adultas, o período de formação tende cada 

vez mais a alongar-se, seja pela complexidade dos conhecimentos exigidos e a formação para 

uma inserção profissional de acordo com suas expectativas de classe e mesmo pela falta de 

um destino econômico assegurado pela educação. A estes, os anos de capacitação, mais que 

uma certeza de inserção trabalhista, aparece como um imaginário de esperança passível de 

responder as incertezas do abismo cada vez maior entre o capital e o trabalho, como prolongar 

uma idade sem maiores exigências produtivas de renda e o amparo das instituições educativas 

(ABAD, 2008:26).  

 

Ambos são jovens, e ainda que estejam numa situação diferente, numa “classe de 

idade” diferente, segundo BOURDIEU (1987), compartilham em termos de geração a mesma 

condição de “desinstitucionalização da juventude”, que se subjetiviza no tempo e espaço 

liberados:  

 

Não por acaso é no tempo e nos cenários “extras” (escolar, familiar, trabalhista) e 

em relação com seus pares, em locais e percursos próprios, onde os jovens se sentem 

mais definitivamente jovens do que em nenhum outro momento, lugar e companhia. 

A instauração da moratória e ao mesmo tempo a sua negação (...), é a chave para 
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definir ontologicamente a atual condição juvenil, como uma metáfora da sociedade 

atual: a contradição entre uma ilusória promessa de liberdade individual e a 

possibilidade de uma verdadeira conquista coletiva (ABAD, 2008: 27). 

 

O mercado se torna instância ordenadora da sociedade, oferecendo aos jovens, cada 

vez mais cedo, mas somente aos que possam pagá-la, a promessa da liberdade, representada 

no consumo de objetos e discursos fast and light: “a renovação incessante exigida pelo 

mercado capitalista captura o mito de novidade permanente que também impulsiona a 

juventude” (SARLO, 1990). A juventude se converte na fonte de valores que nutre o 

imaginário que põe em jogo o mercado, também o mercado político, e que os interpela através 

do novo, do último, do rápido, para terminar numa juventude que faz de si mesmo um objeto 

de consumo, fechando o círculo33.    

 

Contra isso, e no contrafluxo, a desinstitucionalização também oferece a conquista da 

liberdade como uma oportunidade de desenvolver numa perspectiva ética-política e numa 

esfera moral-prática, a busca pela autonomia através de uma leitura crítica e a troca de 

experiências, que sejam menos controladas pelos adultos. Possibilitando a subversão do 

“destino”, que muitas vezes por sua origem de classe, configuraria aos jovens seu “lugar na 

estrutura social”, e, que assim, a juventude se aproprie de tais conhecimentos e trilhe 

caminhos, protagonizando nas esferas social, cultural, política e produzindo alternativas para 

o enfrentamento das expressões da questão social, na luta contra a lógica do capital.   

 

4.3 Visões sobre o protagonismo juvenil  

 

“- Por favor, o senhor poderia me dizer qual é o caminho para sair daqui? – 

perguntou Alice. 

- Isso depende muito do lugar para onde você quer ir. - disse o Gato. 

                                                 
33  ABAD (2008) identifica o quanto se tornou prestigioso ser jovem na contemporaneidade, pois, no mercado 
dos signos, aqueles que expressam juventude são altamente venerados no intenso desejo de parecer jovem, 
recorrendo à incorporação dos signos que caracterizam o juvenil, dá lugar a uma modalidade do jovem, 
independente da idade e que denomina de “juvenilização da cultura”, ou seja, a aquisição e exibição do perfil 
juvenil como diferença, colocado no lugar mais visível socialmente, isto é, no próprio corpo. Isso que a 
juventude pretender ser (o é realmente?) é um produto que vende. Não se pode deixar de lado o valor imediato 
incontestável de que a aparência física é um dos primeiros dados registrados no bom senso, quando se trata de 
jovens. A estética, no sentido que era empregado pelos gregos (aisthesis, percepção), é o que predomina quando 
se pensa na juventude. Além disso, os jovens expulsam desse território os falsificadores, que não cumprem as 
condições de idade, entrando numa guerra de gerações (e sabemos por experiência que as guerras costumam ser 
muito lucrativas para os vendedores de armas), banalizada pela cosmética, os planos milionários de cirurgia 
estética e as terapias new age. 
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- Não me importa muito onde... - disse Alice. 

- Neste caso, pouco importa o caminho que você tomar. - declarou o Gato.” 

          Lewis Carroll, Alice no país das maravilhas. 

 

A dimensão participativa deve constituir-se como uma das principais características de 

todo o processo de formulação das políticas de juventude, desde a organização das demandas 

ou até a avaliação dos programas desenvolvidos. É necessário que a sociedade e o Estado 

possibilitem oportunidades de participação juvenil, não apenas por motivos de ampliação e 

consolidação da democracia, mas também pela importância da vivência política nos processos 

de desenvolvimento, na singularidade de cada jovem. 

 

A juventude é uma dimensão social que articula diversos movimentos sociais e 

culturais com diferentes práticas discursivas e caráter ideopolítico. Considerando esta 

realidade, o poder público deve desenvolver metodologias e oportunidades que contemplem 

essas multiformes expressões da juventude e condicionem a participação de um conjunto cada 

vez maior de jovens, garantindo a pluralidade e a manifestação da juventude.34 

 

A diversidade de sentidos do conceito de participação pede múltiplas estratégias para 

garantir o direito de participar. No plano do jogo político formal, é importante considerar a 

informação e a transparência dos processos de deliberação pública. Deve-se sempre garantir a 

oportunidade de manifestação das diversas tendências nos foros de debate, sobretudo naqueles 

que se dediquem às políticas de juventude35: 

 

Em particular, cabe ao CONJUVE investir na institucionalização de um sistema de 

acompanhamento das políticas públicas, que consiga ir além de forma fácil dos 

                                                 
34 O Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) foi criado por meio da Lei nº 11.129, de 30 de junho de 
2005, é regulamentado pelo Decreto nº 5.490, de 14 de julho de 2007, com a finalidade de formular e propor 
diretrizes da ação governamental com vistas à promoção de políticas públicas para a juventude. 

35
 O Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) é  um espaço de diálogo entre a sociedade civil, o governo e 

a juventude brasileira. É um órgão  consultivo e tem por objetivo assessorar o governo federal na formulação de 
diretrizes da ação governamental; promover estudos e pesquisas acerca da realidade socioeconômica juvenil e 
assegurar que a Política Nacional de Juventude do Governo Federal seja conduzida por meio do reconhecimento 
dos direitos e das capacidades dos jovens e da ampliação da participação da sociedade civil. O CONJUVE é 
formado por representantes do poder público e da sociedade. Pelo poder público, participam 20 membros 
oriundos de ministérios que desenvolvem programas e ações voltadas para a juventude, representantes do Fórum 
de Gestores Estaduais e da Frente Parlamentar de Políticas Públicas de Juventude. A sociedade civil é 
representada por 40 membros e participa por meio de entidades, movimentos sociais, redes de jovens e de 
organizações não-governamentais que trabalham com os mais diversos segmentos juvenis e de especialistas na 
temática da juventude. Disponível em: http://www.juventude.gov.br/conselho (acesso em 29/05/10, às 11:05h). 
 



63 

 

eventos. O jovem não deve ser chamado apenas a homologar as decisões 

previamente tomadas pelos governos. Esses, porém, devem promover o direito de 

todos à participação. (2006: 38). 

 

É preciso garantir um espaço para que a sociedade civil contribua na elaboração, 

implementação, fiscalização, avaliação e controle das políticas públicas de juventude, sendo 

de fundamental importância, tanto as organizações não governamentais, às organizações da 

própria juventude e mesmo ao poder público que informem a população sobre as vias de 

acesso à democracia. Contudo, não basta apresentar tais caminhos aos jovens, sem antes, 

possibilitar à juventude autonomia e uma leitura critica que impulsione continuar na contra 

corrente, de modo que permita “decodificar a realidade” (MOTA, 2008). Uma vez que o 

sistema pautado numa lógica neoliberal sucateia até mesmo as informações, tornando-as 

pragmáticas, impossibilitando reflexões e até mesmo a busca por alternativas de outro mundo 

possível, pois: “o conhecimento nesta sociedade, não é o acúmulo de informações e sim a tem 

em sua única finalidade, a análise de situações”36. Assim, subsídios críticos e emancipatórios 

são essenciais para a efetivação e propostas das políticas públicas de juventude. 

 

4.4 - O enfoque do controle social  

 

 O enfoque de políticas públicas para a juventude é situado como emergente das 

situações sociopolíticas dos anos 1960 e 1970, quando a solução dos conflitos políticos e 

sociais ocorreu pela via autoritária, com a instalação de ditaduras militares na América Latina. 

 

 Com a crescente incorporação de jovens no sistema educacional, especialmente nos 

níveis médio e superior, teve maior força a mobilização juvenil organizada que rapidamente 

assumiu postos claramente contestatórios, desafiantes ao sistema político existente e em 

resposta à situação de conflito pela qual atravessavam as sociedades latino-americanas. 

 

Embora a mobilização tenha tido fortes influências externas na época (o “maio de 68 

francês” é o referencial a respeito), na América Latina a mobilização estudantil associou-se a 

outras mobilizações populares, especialmente as protagonizadas pelas organizações sindicais 

em quase todos os países da região e, em menor escala, no nível camponês, no contexto das 

                                                 
36   Pochmann, M. In 3º Seminário Anual de Serviço Social: O Serviço Social frente aos desafios do século XXI, 

realizado em 10 de maio de 2010, no Teatro TUCA – SP. 
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fortes reclamações sobre a terra que tais setores impulsionavam. 

 

Os estudantes organizados e mobilizados de forma crescente começaram a influir na 

formação de agrupamentos políticos de esquerda e de movimentos sociais, que tiveram seu 

auge principalmente na década de 1960, tendo como palco a decisiva influência da Revolução 

Cubana, pois, de alguma forma esta conjuntura imprime uma ótica ampliada acerca das 

manifestações da questão juvenil, representando uma variante importante no tocante as 

tendências analisadas anteriormente. 

 

4.5 - Participação política da juventude Brasileira 

 

A participação pode ser entendida como processo social, no qual o homem se descobre 

enquanto sujeito político, capaz de estabelecer uma relação direta com os desafios sociais. 

Não se trata de uma questão dos grupos marginalizados, deve ser pensada e discutida por 

todos os grupos sociais, por dizer respeito às decisões relativas às suas condições básicas de 

existência. Por isso, a participação deve ser observada enquanto questão social, e não como 

política de reprodução de ordem vigente. Na condição de questão social, a participação é 

constituída de contradições que desafiam o homem, fazendo-o assumir, dependendo da 

conjuntura, posições de enfrentamento ou a elaboração de proposições políticas para a 

melhoria das condições de vida e trabalho da população. Assim, configurando o palco da 

juventude (SOUZA, 1991). 

 

As posições de enfrentamento são tomadas quando as classes trabalhadoras se 

descobrem como exploradas, reagindo às iniciativas da burguesia, que visa criar mecanismos 

no sentido de que seus interesses e preocupações sejam assumidas como interesses e 

preocupações de todos os segmentos da sociedade, passando a ser uma questão pública, geral, 

de todos: 

 

É por isso que se deve chamar a atenção para o fato de que o desenvolvimento 

político do conceito de hegemonia representa, para além do progresso filosófico. Já 

que implica e supõe necessariamente uma unidade intelectual e ética adequada a 

uma concepção do real que superou o senso comum e tornou-se crítica, mesmo que 

dentro de limites ainda restritos (BOSCHETTI, BEHRING, et all, 2008, apud, 

GRAMSCI, 2001:104). 
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  Para SOUZA (1991:83), “a participação é requisito de realização do próprio ser 

humano. O desenvolvimento social do homem requer participação nas definições e decisões 

da vida social” (in SALES, MATOS, LEAL 2008). Mas para isso, há de se considerar outros 

pressupostos da existência humana: 

 

O primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a história, é 

que os homens devem estar em condições de viver para poder ‘fazer história’. Mas, 

para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-se e algumas 

coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção da própria vida 

material, e de fato este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a 

história, que ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias 

e todas as horas, simplesmente para manter os homens vivos. (...) O segundo ponto é 

que, satisfeita essa necessidade, a ação de satisfazê-la e o instrumento de satisfação 

já adquirido conduzem a novas necessidades - e esta produção de novas 

necessidades é o primeiro ato histórico. (...) A terceira condição que já de início 

intervém no desenvolvimento histórico é que os homens, que diariamente renovam a 

sua própria vida, começam a criar outros homens, a procriar (MARX & ENGELS, 

1996: 39-41). 

 

Em grande parte das mobilizações de massa, a participação sempre esteve 

comprometida com aquilo que MARX e ENGELS apontam como pressuposto da vida 

humana (SALES, MATOS, LEAL, 2008: 171), pois, no campo das políticas sociais, no curso 

da história, a idéia de participação acumula uma longa tradição, assumindo significados 

distintos de acordo com os contextos em que estavam inscritos. CARVALHO (1995) 

distingue três concepções básicas de participação que se fizeram presentes na realidade 

sociopolítica brasileira, sendo estas: a participação comunitária, a participação popular e a 

participação social, na qual a presença juvenil configurou estes períodos.  

 

A juventude brasileira vivenciou importantes momentos de atuação na história, como a 

realização do 1º Congresso da Juventude Estudantil em 1934 e a fundação da União Nacional 

dos Estudantes (UNE) em 1937, que logo se dirigiu ao combate do governo Vargas, em 

especial no período ditatorial de 1937-1945. A UNE era representada com destaque pelos 

universitários, que se tornaram a própria identidade relacionada aos movimentos juvenis por 

décadas. Mais tarde, em fins dos anos 1950, surge a Juventude Universitária Católica (JUC) – 

além de agrupamentos congêneres, como a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude 
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Operária Católica (JOC), impulsionando uma série de mobilizações e atos políticos. 

 

Entre outros aspectos, os estudantes dos anos 50 exigiam a democratização da 

educação. Tal movimento se fortaleceu ainda mais na década seguinte, obtendo a expansão 

massiva do acesso ao sistema escolar nos anos 70, ainda que sob o regime militar. Contudo, 

os investimentos em educação caíram muito em termos proporcionais, o que levou ao 

sucateamento das redes escolares, à queda nos salários docentes e à perda brutal da qualidade 

de ensino. Após a constituição de 1988, apesar da existência de legislação específica que 

garante o direito à organização estudantil, há certo clima de desmobilização e desinteresse 

pela participação política. 

 

Das diferentes dimensões que a participação política pode contemplar, destacam-se as 

relações que o jovem estabelece com a política por intermédio das instituições oficiais (na 

política partidária) e a perspectiva que observa a militância juvenil de movimentos e 

organizações que não necessariamente se integram aos quadros burocráticos da política 

profissional. A partir da década de 90, período de redemocratização no contexto brasileiro, 

com a promulgação de uma nova legislação no país, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), alavanca uma ampliação do conceito de juventude para grupos sociais diversos, na 

perspectiva dos direitos de cidadania dos sujeitos.  

 

A juventude tem sido compreendida conforme os marcos legais do sistema de cada 

país, onde sua condição de protagonista muitas vezes é definida pela inserção progressiva na 

condição adulta, sendo o ápice do exercício da cidadania. No Brasil, isso significa considerar 

os jovens cidadãos a partir de 16 anos, quando já podem votar (desde 1988), filiar-se a partido 

político e ser convocado pelas Forças Armadas. Esses importantes aspectos da cidadania 

plena concedido aos jovens no Brasil têm seu histórico. O direito ao voto sempre foi ligado a 

uma idade mínima: 25 anos desde a Constituição de 1824, a primeira após a Independência 

(1822); 21 anos a partir da Constituição de 1891; 18 anos com a Carta Magna de 1934, sendo 

que apenas em 1937 todas as mulheres adquiriram o direito de votar.37 

 

Ainda em relação ao voto, o corte tradicional para delimitar o eleitorado jovem 

compreende a faixa etária dos 16 aos 24 anos, que representa cerca dos 20% do total de 

                                                 
37 ZANETI, H. Juventude e revolução: uma investigação sobre a atitude revolucionária no Brasil. Ibid 
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eleitores.  

 

A primeira eleição que contou com o eleitorado na faixa dos 16 aos 18 anos ocorreu 

em 1989, na qual o presidente eleito, Fernando Collor de Melo, cultivou imagem de jovem, 

empreendedor e autônomo (CATANI, GILIOLI, 2008). No entanto, foi destituído por 

corrupção mediante impeachment (1992), após grandes passeatas estudantis contra o 

presidente, no movimento juvenil conhecido como “caras-pintadas”. 

 

Tendo em vista estas colocações, cabe ressaltar que as representações normativas 

sobre a idade e os atores jovens constituem um aspecto chave nas ações que envolvem as 

políticas públicas para juventude, no Brasil. Nesse sentido, SPOSITO (2003) chama atenção 

para o fato de que a conformação das ações e programas públicos não sofre apenas os efeitos 

de concepções, mas pode, ao contrário, provocar modulações nas imagens dominantes que a 

sociedade constrói sobre seus sujeitos jovens. Cabe destacar duas imagens recorrentes sobre 

este segmento: a primeira refere-se ao entendimento do jovem enquanto ameaça à estabilidade 

social ou como um problema social, sobretudo, quando se pensa naqueles em situação de 

exclusão, e a segunda, refere-se ao entendimento do jovem como um sujeito catalisador da 

mudança social, a partir da figura do estudante.  

 

4.6 - O fenômeno Jovem 

 

O fenômeno Jovem também conhecido como bônus demográfico é visto pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Banco Intermediário de Desenvolvimento 

(BID) como oportunidade de desenvolvimento econômico e social futuro, pois nos próximos 

20 anos a proporção de crianças e inativos será menor em comparação à de adultos. Hoje, 

jovens com seu potencial de trabalho poderão reverter o percurso de países periféricos e em 

desenvolvimento. No entanto, a situação será de risco, se esse capital social não for 

rapidamente aproveitado para o crescimento, pois, na seqüência temporal a maior faixa será 

de idosos.38 

 

Isso significa que a curto e médio prazo a expressiva geração juvenil tem 

                                                 
38 A Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE prevê que por volta de 2030, a parcela com mais de 65 

anos será a única com crescimento populacional positivo. 
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potencialidades para contribuir com o desenvolvimento mundial com mais justiça e equidade 

para a humanidade, desde que, no presente, os jovens tenham garantido o acesso à 

conhecimentos, ao empoderamento, oportunidades e direitos para a realização de seus sonhos 

e  a recursos que condicionem a busca rumo a realização de suas vidas com dignidade. 

 

Se não houver investimentos em políticas de educação, saúde, trabalho, participações 

que incluam e integrem os segmentos juvenis em suas várias sociedades, o cenário anuncia 

problemas e graves conseqüências para toda a humanidade. Seja em suas realidades locais, 

como nas conjunturas globais. 

 

O desafio está posto: há um grande contingente de jovens que na contemporaneidade 

não tem assegurados seus direitos, por falta de políticas públicas que busquem a igualdade e 

integração. Mas com potenciais que possibilitem transformações em seus bairros, 

comunidades, cidades e países, desde que garantidas as condições para o desenvolvimento de 

suas capacidades, sendo também as demandas e necessidades da juventude prioridades 

políticas em seus países. 

 

4.7 - Breve histórico sobre as temáticas juvenis 

 

O tema da juventude está na agenda nacional em importantes foros desde 1936. 

Quando os países membros da extinta Liga das Nações definiram um plano de ação conjunta 

de juventude em Genebra, ainda que na época os movimentos juvenis fossem principiantes. O 

II Congresso Mundial de Juventude em Nova York, aconteceu antes da II Guerra Mundial – 

com a criação da ONU, os encontros internacionais retomaram com o Fórum Mundial da 

Juventude em Viena, Áustria em 1991 e em 1996. A terceira sessão aconteceu em 1998 em 

Braga, Portugal, e a quarta em 2001, quando o fórum foi realizado em Dacar, Senegal. 

 

Na década de 1990, documentos relativos aos jovens, como agentes e vítimas dos 

maiores problemas e dilemas que impactavam a sociedade contemporânea mundial, foram 

produzidos e estiveram na agenda internacional em todas as conferências internacionais da 

ONU: Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992; Direitos Humanos, Viena, 

1993; População e Desenvolvimento, Cairo, 1994; Desenvolvimento Social, Copenhague, 

1995; Mulheres, Beijing, 1995; Assentamentos Humanos, Istambul, 1996; Alimentação, 
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Roma, 1996; Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância, Durban, 2001 e 

também em declarações da Assembléia Geral e de conferências específicas para a População 

Jovem (1965, 1985, 1991, 1995, 1996, 1998, 2001).  

 

Na contemporaneidade, o tema da juventude e os desafios apontados por sua 

expressividade numérica e pelos conseqüentes impactos locais e globais, elevam a 

problemática para o novo patamar. O mundo juvenil está imenso em ambigüidades e 

contradições concretas e perversas, que alteram potencialidades para transformações e limites 

para integração social. De um lado, a força da juventude para negações, questionamentos, 

novas propostas e experiências, porque ainda em processo de construção e reconstrução de 

suas referências, valores e identidades, de outro, a crise no mundo do trabalho, o 

sucateamento e a defasagem advindos de uma escassez neoliberal, a inadequação educacional, 

que ameaçam e limitam a socialização e a história de vida de muitos jovens. 

 

4.8 - Políticas Públicas para a juventude 

 

Políticas públicas podem ser definidas como um conjunto de programas de ação 

governamental papa favorecer segmentos, grupos ou atores sociais específicos. São repostas à 

pressão de setores sociais que exigem ações que os protejam, pressupondo certa ideologia de 

mudança social e orientando-se para garantir padrões mínimos de bem-estar social e 

cidadania. Entre as políticas públicas, estariam incluídas desde o paternalismo e 

assistencialismo estatal até o estímulo à autogestão. A Política Nacional de Juventude39 

conceitua: 

 

Políticas estruturais: são políticas continuadas, relacionadas à garantia de direitos 

fundamentais. Dentre essas, destacam-se: Ampliação do acesso ao ensino superior e 

médio; Ampliação do ensino profissional; Educação do Campo; Expansão do ensino 

de jovens e adultos; Educação para a diversidade. 

Programas: são programas governamentais, subordinados ou não às políticas 

estruturais, que em geral têm prazo definido de existência e têm o objetivo de atuar 

sobre uma realidade social mais específica ou circunscrita. A grande maioria destes 

programas foi iniciada na gestão 2003-2006 do Governo Federal. Destacam-se: 

Escola de Fábrica; Escola Aberta; Diversidade na Universidade; Programa Nacional 

                                                 

39   Política Nacional de Juventude, 2006:22. 
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de Inclusão de Jovens (PROJOVEM); Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 

Emprego (PNPE); Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); Fazendo 

Escola; Projeto Rondon; Soldado Cidadão; Brasil Alfabetizado (com foco em 

juventude); Programa Universidade para Todos (PROUNI); Programa de Apoio à 

Extensão Universitária para Políticas Públicas (PROEXT); Nossa Primeira Terra; 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar para os jovens 

(PRONAF JOVEM); Terra Negra; Agente Jovem40. 

Ações: trata-se de ações de curto prazo ou restritas a um público determinado. 

Articulam-se ou não com as políticas estruturais e os programas. Consórcio Social 

da Juventude; Programa Nacional do Livro para o Ensino Médio (PNLEM); Pontos 

de Cultura (Cultura Viva); Diversidade Sexual nas Escolas (Brasil sem Homofobia). 

 

Na discussão sobre políticas públicas de juventude, ainda se mantém certas perguntas 

e perspectivas no que diz respeito à concepção desses tipos de políticas. Um dos principais 

pontos está centrado no caráter das políticas públicas de juventude e sua pertinência, para que 

sejam constituídas como um campo específico e diferenciado das políticas governamentais e 

das políticas setoriais que se destinam ao mundo juvenil (LÉON, 2008:77). 

 

Para LÉON (2008), a discussão sobre política pública de juventude pode ser 

catalogada como “técnica” e “programática”, radicada nos organismos técnicos da juventude 

instalados nas diversas repartições; deixando clara a premissa básica de que as políticas 

públicas são decisões e opções do tipo ético-político em sua gênese, o que deveria, numa 

seqüencialidade, ser o ponto de partida para o desenho, geração e implementação 

programática. Esse é o nível em que os maiores déficits existem no atual estado de coisas, no 

processo de construção de uma política pública de juventude. Por isso as políticas públicas 

podem ser entendidas como: 

 

Conjuntos de decisões e ações destinadas à resolução de problemas políticos. Essas 

decisões e ações envolvem a atividade política compreendida como um conjunto de 

procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e se destinam à 

solução pacífica de conflitos relacionados com bens públicos (RUA. 1998: 7)41. 

 

                                                 
40Conforme a Política Nacional de Juventude, o Projeto Agente Jovem – é uma ação de Assistência Social 
destinada aos jovens de 15 a 17 anos, e que tem origem nos anos de 1999 e 2000, ainda na gestão anterior e vem 
sendo modificado ao longo da atual gestão, em um movimento que o torna um serviço para a juventude, 
específico e de natureza continuada, isto é, com fluxo constante de recursos, integrando o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). 
41   In FREITASS, M.V; PAPA, F.C; Políticas Públicas: juventude em pauta (Orgs) , 2008. 
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De forma que as políticas públicas são dirigidas e focadas no sentido de solucionar 

problemas políticos, demandas de determinados setores sociais relevantes, com visibilidade 

pública e capacidade de pressão, e que podem ter a capacidade de influir na instalação de suas 

demandas na agenda pública, seja pela via discursiva, de mobilização ou opinião pública. Ou 

seja, trata-se de um conjunto de fatores, vontades e práticas sociais e políticas, o que 

possibilitaria aumentar a capacidade de influência na agenda pública, num sentido amplo, 

“sem entender esta unicamente como uma acepção restritiva homologável da agenda 

governamental” (LÉON, 2008). 

 

Para que um estado de coisas se transforme num problema político e passe a figurar 

como item prioritário na agenda governamental, faz-se necessário que apresente 

pelo menos uma das seguintes características: mobilize uma ação política de grandes 

ou pequenos grupos ou de atores individuais estrategicamente situados; constitua 

uma situação de oportunidade para atores politicamente relevantes. Essas são as 

condições que levam ao primeiro momento ou fase das políticas públicas a formação 

de agenda (Ibid: 733). 

 

Seguindo por esta seqüência, para que não caia num mecanismo, LÉON (2008) relata 

que não seria qualquer questão que finalmente conseguiria transformar-se em problema 

político como janela de entrada ao sistema político e social, devendo deixar de ser unicamente 

“um estado de coisas” e transformar-se num problema político, que pode dar passagem ao 

delineamento de um futuro desenho e à formulação de política pública, onde serão vistas as 

melhores alternativas e a viabilidade. As fases seguintes do processo serão a implementação e 

a avaliação (RUA, 1998: 731-733). Por sua vez, Ortiz & Salamanca, pensando numa política 

pública dirigida aos jovens, assimilam que esta: 

 

Deve satisfazer três funções básicas: identificar, priorizar e recomendar as ações e 

programas sociais, para satisfazer as demandas e necessidades da população jovem. 

Para isso, torna-se necessário desenvolver, além disso, funções de coordenação 

técnica e assessoria no nível executivo, como trabalhos de gestão político 

programática com os diferentes setores do governo, e o monitoramento de iniciativas 

programáticas destinadas aos jovens (Ibid.; 2000: 3).    

 

Com isto, é necessário afirmar que as demandas juvenis são parte do conjunto das 

demandas da sociedade, que envolvem outros segmentos e atores, desmistificando o equívoco 

que as políticas públicas para a juventude são ações direcionadas somente a um segmento da 
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sociedade ou grupos de interesse. 

 

Assim sendo, no cenário mundial e nacional, idéias e práticas circulam por espaços 

diferenciados e são total ou parcialmente absorvidas por diferentes atores, configurando, 

então, o palco das políticas públicas, conforme as especificidades contidas na realidade das 

juventudes. Neste contexto de protagonismo, ações desencadeiam novas percepções em torno 

dos direitos da juventude, entre as desigualdades e diversidades existentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As bases do pensamento crítico dialético no Serviço Social permitiram compreender 

que as ações profissionais estão profundamente condicionadas pelas relações entre as classes 

na sociedade capitalista e que elas interferem na reprodução material e social da força de 

trabalho, tanto por meio das ações materiais como das ações de cunho sociopolítico e 

ideocultural. Estão inseridas na reprodução das relações sociais que se faz por meio da 

reprodução de valores, de modos de vida e de práticas culturais e políticas. Nesse sentido, as 

ações profissionais são dotadas de caráter educativo e se desenvolvem mediatizadas pelas 

políticas sociais que garantem o acesso aos serviços, programas e benefícios sociais 

(IAMAMOTO, 2008; YASBEK, 1999; SIMIONATO, 1999; CARDOSO, MACIEL, 2000; 

ABREU, 2002; 2004). 

 

Assim, na cultura da crise, onde o novo tem sido reinventado, pode-se afirmar que há 

um “remix do conservadorismo”, sendo notável a proliferação do individualismo também 

encontrado no cenário juvenil. As fronteiras existentes entre as classes sociais, que através 

dos shoppings centers, estabelecem pilares centrais para a sociedade do consumo. 

Delimitando a vida humana a trocas comerciais e relacionamentos carregados de idéias 

monetárias. 

 

Diante dessas afirmações, o paradigma teórico-metodológico e ético-político vem à 

tona de acordo com o projeto profissional e societário que oscila num terreno contraditório 

“tanto do processo de reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto das 

respostas às necessidades de sobrevivência dos que vivem do trabalho” (YASBEK, 1999: 90).  

Nesse sentido, as ações socioeducativas realizadas por assistentes sociais comprometidos com 

o projeto ético-político da profissão, podem 

 

contribuir para o fortalecimento de processos emancipatórios, nos quais há a 

formação de uma consciência crítica dos sujeitos frente à apreensão e a vivência da 

realidade, sendo ela, também facilitadora de processos democráticos, garantidores de 

direitos e de relações horizontais entre profissionais e usuários, ao mesmo tempo 

que projeta a sua emancipação e a transformação social. (LIMA, 2006: 137).  

 

A discussão do papel do Estado no sentido de promover políticas públicas voltadas 
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para a juventude, considerando o desenvolvimento físico, intelectual, afetivo, social e cultural, 

assim como a participação política juvenil no Brasil, o controle social, o acesso à 

conhecimentos e ao empoderamento, não invalida a luta pelo reconhecimento e afirmação dos 

direitos nos marcos do capitalismo, mas sinaliza que a sua conquista integra uma agenda 

estratégica de luta democrática e popular, visando uma sociedade mais justa e igualitária. 

Estas conquistas, no âmbito do capitalismo não podem ser vistas como um fim, ou mesmo 

estagnar sem que possibilite outras buscas. Contudo, devem permanecer no contrafluxo e 

impulsionar a maiores conquistas e a garantia de direitos no capitalismo, mas que, sobretudo, 

não se esgotem nele. 
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