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RESUMO: Esta comunicação busca problematizar a necessidade de ampliação do olhar para 
os jovens da contemporaneidade, a partir da problematização o conceito engendrado na 
sociedade moderna acerca destes sujeitos, questionando se os ideários e as organizações dos 
tempos modernos enriquecem, empobrecem ou enrijecem os modos de compreender a 
categoria social hoje denominada juventude(s), relacionando suas antinomias, constituições e 
legitimações. Para tanto, busca-se em Touraine (2009), Cambi (1999) e Giddens (1991) as 
referências para pensar a Modernidade, suas caracterizações sociais e descontinuidades. Sobre 
juventude, contempla-se a literatura de Peralva (1997), Abramo (1997) e Pais (1991) que 
explicam como este conceito pode se pautar nos ideários da sociedade moderna, trazendo à 
tona três grandes narrativas sobre juventude(s): como passagem, como faixa etária e/ou como 
desvio.  
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MODERNITY: A BRIEF LOOK FOR YOUTH 

 

ABSTRACT: This communication seeks to question the need to expand the look of 
contemporary young people, from questioning the concept engendered in modern society on 
these subjects, questioning whether the ideologies and organizations of modern times enrich, 
deplete or stiffen the ways of understanding the social category today called youth (s), 
describing its antinomies, and legitimations constitutions. Therefore, it seeks in Touraine 
(2009), Cambi (1999) and Giddens (1991) references to think Modernity, their 
characterizations and social discontinuities. On youth, looks to literature Peralva (1997), 
Abramo (1997) and Parent (1991) to explain how this concept can be based on the ideals of 
modern society, bringing up three major narratives about youth (s) as passage, such as age 
and / or as a diversion. 
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Introdução 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica em 

andamento intitulada “Jovens da escola pública estadual do ensino médio em Maceió: quem 

são, quais os sentidos que atribuem à escola e aos estudos”,  bem como fruto de algumas 

discussões e inquietações suscitadas no Seminário de Pesquisa Juventudes, Culturas e 

Formação, oferecida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Alagoasiii (PPGE/UFAL). Sentimos necessidade de pensar as concepções de 

juventude/s no panorama da Modernidade para poder, então, contemplar com maior 

consistência como os jovens eram visualizados e percebidos em uma configuração moderna, a 

qual propunha inovações e rupturas com elementos característicos ou unitários da era 

Medieval. Assim, procura-se questionar em que medida os ideários e a organização dos 

tempos modernos enriquecem, empobrecem ou enrijecem os modos de compreender a 

categoria social hoje denominada de juventude(s), relacionando suas antinomias, 

constituições e legitimações desse período nas concepções atuais sobre os jovens. O objetivo 

central desse artigo é, portanto, problematizar as perpetuações históricas e ideológicas que 

dificultam na atualidade um olhar mais apurado, inquieto para dimensões de juventude(s) que 

anteriormente foram tão camufladas – sendo rejeitadas, desconsideradas e até estigmatizadas 

– nos trâmites sociais, ao mesmo tempo em que se alçavam pensamentos referentes à 

liberdade, às individualidades e à pluralidade. 

Partindo dessa problematização, articulam-se discussões mais recentes sobre as 

concepções de juventudes - suas condições. O estudo se encaminha para a área da Sociologia 

da Juventude – (Sposito (1997), Abramo (1997), Peralva (1997), Pais (1991), autores estes 

que trazem contribuições significativas para pensarmos e repensarmos os jovens que habitam 

diferentes sociedades de maneira mais ampla.  

Essas discussões recentes oferecem também elementos para contemplarmos na 

escola as relações que cercam as problematizações sobre os jovens. Por isso, é tão relevante 

que estudos e pesquisas sejam realizados nessa área, através do debruçamento de um olhar  

inquiridor, pois é fundamental entender que as juventudes precisam ser enxergadas de forma 

mais plural.  
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 Modernidade e juventude 

A Modernidadeiv foi celebrada com muita efervescência por discursar de uma 

forma bela sobre um ideário pautado na razão, na laicização, em contraponto aos estatutos 

“divinos” que o período medieval conclamou. Nesse tempo considerado moderno, todos os 

trâmites sociais seguem uma lógica racional, ou seja, há uma supervalorização da razão que 

impõe padrões, normas, ordem que a sociedade legitimamente tem que seguir ou submeter. O 

discurso da modernidade é construído com o objetivo de convencer os sujeitos de maneira 

infalível, para depois se tornar irredutível. Portanto, para validar seu pensamento procurou 

revesti-se ou se camuflar de uma beleza para que pudesse, então, apoderar-se dos indivíduos 

de uma maneira quase inconsciente, mas que trouxesse conformação, imposição às regras 

sociais pré-determinadas para tal fim. Isso porque, “o que vale para a sociedade, vale para o 

indivíduo” (TOURAINE, 2009, p.20), que interiorizava os novos valores morais, 

regulamentos ampliados pela visão da razão de maneira "inconsciente”. 

As enfáticas idéias modernas, na qual partia do poder centrado no Estado, 

disseminavam um tipo de ordem tida como natural que tinha a capacidade de propiciar o 

prazer. Essas idéias “maravilhosas” consideravam o exercício das liberdades individuais, um 

saber científico-técnico e um sujeito ativo que age diretamente no mundo social. Ou seja, o 

sujeito como um indivíduo que tem potencial de transformar a realidade e de impor à 

sociedade uma direção e uma proteção, de forma que essas idéias persuadissem os sujeitos a 

seguirem a risca as ordens expostas pelo olhar moderno. Nessa direção, Cambi (1999) 

considera que  

Do ponto de vista ideológico-cultural, a modernidade opera uma dupla 
transformação: primeiro, de laicização, emancipando a mentalidade – 
sobretudo das classes altas da sociedade – da visão religiosa do mundo e da 
vida humana e ligando o homem à história e à direção do seu processo (a 
liberdade, o progresso); segundo, de racionalização, produzindo uma 
revolução profunda nos saberes que se legitimam e se organizam através de 
um livre uso da razão. (CAMBI, 1999, p.197). 

Com a centralidade do poder nas mãos do Estado todas as funções são 

organizadas pelos juízos da racionalidade, assim, a própria concepção de poder é modificada 

na qual acaba distribuindo uma visão social delimitada por sistemas de controle que são 

ancorados nas relações de poder. Ainda, segundo Cambi (1999)  

O estado moderno é atravessado por uma profunda ambigüidade: deixa-se 
guiar pela idéia de liberdade, mas efetua também uma exata e constante ação 
do governo; pretende libertar o homem, a sociedade e a cultura de vínculos, 
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ordens e limites, fazendo viver de maneira completa esta liberdade, mas, ao 
mesmo tempo, tende a moldar profundamente o indivíduo segundo modelos 
sociais de comportamento, tornando-o produtivo e integrado. (CAMBI, 
1999, p.200). 

Portanto, compreender a modernidade é uma tarefa árdua porque todo seu 

processo tem um cunho problemático, indefinido por ter na via do discurso a evidência dos 

valores e capacidades humanas – emancipação, progresso, liberdadev e, por outro lado as 

práticas fazem uso de elementos que convence, disciplina e conforma na dinamicidade do seu 

próprio interior – para a continuidade do mundo no qual o ser humano é o único responsável.  

Na padronização pregada na Modernidade pela generalização de um consenso 

penetrado pela lógica da razão, distribui socialmente um tipo de “detector” que tem o papel de 

desvalorizar fortemente os sujeitos que não se submetem ou se adéquam às rígidas normas 

sociais. É nesse contexto que os jovens são concebidos como estranhos, isso porque “o velho 

se impõe sobre o novo, o passado informa o futuro e essa definição cultural da ordem 

moderna define também as relações entre adultos e jovens, definindo o lugar no mundo de 

cada idade da vida” (PERALVA, 1997, p 18).  É obvio que os adultos depois de toda uma 

educação “moderna” ficaram conformados com a lógica da modernidade, porém, os jovens 

que fazem parte de uma “nova” geração na qual ainda não foi convencido por essa lógica é 

representado como desviante de todo padrão que as antigas gerações já internalizaram. 

Segundo Peralva (1997, p.21) enquanto o adulto vive ainda sob o impacto de um modelo de 

sociedade que se decompõe, o jovem já vive em um mundo radicalmente novo, cujas 

categorias de inteligibilidade ele ajuda a construir.   

 Diante de todo imperativo moderno, que se conserva na contemporaneidade, os 

jovens são aqueles que se integram “mal”, que resistem à ação socializadora, que se desviam 

em relação a certo padrão normativo, ou seja, toda anormalidade segundo esse discurso está 

relacionada à experiência juvenil (PERALVA, 1997, p 18).  

 

Pensando em Juventudes 

A partir do exposto, entende-se que a Modernidade trouxe consigo rupturas e 

novas formas de se ver e viver no mundo, por contemplar perspectivas econômicas e sócio-

históricas. Giddens (1991) observa que as descontinuidades são características da 

Modernidade, e elas fazem com que a sociedade sofra transformações peculiares, que alteram 
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seu modo de vida em seu contexto plural. Ele argumenta que “[...] as transformações 

envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de mudança 

característicos dos períodos precedentes.” (GIDDENS, 1991, 10-11).  

Assim, as relações (des) contínuas entre a sociedade moderna e a juventude tem sido 

percebidas de diferentes formas. Perante diversas concepções acerca da(s) juventude(s), tem-

se entendido que ser jovem contempla desde a questão da idade, ao sentimento de pertença a 

esta “fase da vida”. Este sentimento de pertença envolve elementos para além da idade 

cronológica, como por exemplo, consumos culturais e aparências corporais, alterando o olhar 

reducionista sobre a juventude instalado na Modernidade. 

Os estudos sobre os jovens tiveram seu inicio na idade moderna, onde estes sujeitos 

passam a ser identificados também como categoria de pesquisa. Segundo Pais (1991), esse 

olhar sociológico sobre a juventude iniciou-se quando começou uma percepção do 

prolongamento dessa fase da vida, trazendo consigo diversas problemáticas sociais ligadas à 

questão profissional, escolar, cultural, dentre outros. De acordo com Cruz e Silva (2006) 

As representações atribuídas à juventude na sociedade moderna formam um 
campo vasto de interpretações e debates. A associação da idéia de juventude 
as discussões sobre a modernidade já indica o sentido amplo dessas 
representações. O sentido histórico da sociedade moderna e dos seus projetos 
possíveis aponta para um momento menos resistente às mudanças. (CRUZ E 
SILVA, 2006, p.2). 

Buscando superar as concepções cronológicas e biológicas sobre juventude(s), parte-se 

do principio de que o papel da modernidade na construção social desta categoria pouco 

contempla seus sujeitos, de forma que esta apresenta descontinuas considerações acerca essa 

fase de vida, ainda percebido no conceito positivista Durkheimiano de que “[...] o passado 

informa o futuro e essa definição cultural da ordem moderna define também as relações entre 

adultos e jovens, definindo o lugar no mundo de cada idade da vida.” (PERALVA, 1997, 

p.18).  

 Na modernidade a juventude que era ora discursada como ator social ora discriminada 

por suas ações, também era rotulada como transgressora nesse contexto de ordem social. 

Nesse caminho, percebe-se que os significados atribuídos à juventude se estendem até os dias 

atuais por meio de um viés reprodutivista, que pouco problematiza a diversidade mesmo 

diante de inúmeras invenções de modos de vida, de múltiplos contextos sócio-culturais, 

políticos e econômicos, produzindo na sociedade contemporânea um conceito unitário, 

fechadinho, formatadinho (moderno) de juventude.   
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A idéia de juventude que dissemina o entendimento desta categoria como uma fase da 

vida definida por uma idade e por mudanças corporais, são uma construção social da 

modernidade, na qual é percebida simplesmente como um processo natural, etário, biológico. 

Por isso, concorda-se com Peralva (1997), ao destacar que  

 [...] as idades da vida, embora ancoradas no desenvolvimento bio-psíquico 
dos indivíduos, não são fenômeno puramente natural, mas social e histórico, 
datado, portanto, e inseparável do lento processo de constituição da 
modernidade, do ponto de vista do que ela implicou em termos de ação 
voluntária sobre os costumes e os comportamentos [...]. (PERALVA, 1997, 
p.15) 

A juventude na modernidade é tratada como unidade social. Nesse sentido, constitui-

se um conceito referente a um modelo de juventude específica. Entretanto esse conceito se 

alarga e passa a ser pensado de forma plural e diferenciado, na qual abrange varias categorias 

nas quais o jovem é protagonista em diversos campos de atuação e expressão social.   

Deste modo, caracterizar a juventude não se restringe nas suas atuações ou práticas, 

mas também na maneira que esta é percebida, de forma que, atualmente, ser jovem, aparentar, 

sentir-se jovem, são características valorizadas pela sociedade. Ou seja, a sociedade vigente 

prioriza a juventude na sua superficialidade entre o sentimento e a significação da aparente 

jovialização dos sujeitos, através da priorização da cultura de si, tratada por Foucault como 

“[...] um campo de valores organizado, com suas exigências de comportamento e seu campo 

técnico e teórico associado.” (PICOLI apud FOUCAULT, 2010). Nesse aspecto, a sociedade 

que vê a juventude como problemática social, e para o jovem, se constitui como uma 

sociedade problemavi. 

Abramo (1997) traz uma análise que sintetiza alguns entendimentos da sociedade 

acerca da juventude. Segundo a autora   

a juventude é pensada como um processo de desenvolvimento social e 
pessoal de capacidades e ajuste aos papéis adultos, são as falhas nesse 
desenvolvimento e ajuste que se constituem em temas de preocupação social. 
É nesse sentido que a juventude só está presente para o pensamento e para a 
ação social como “problema”: como objeto de falha, disfunção ou anomia no 
processo de integração social; e, numa perspectiva mais abrangente, como 
tema de risco para a própria continuidade social. (ABRAMO, 1997, p. 29). 

Helena Wendel Abramo (1997) aponta “a concepção de juventude corrente na 

sociologia, e genericamente difundida como noção social, sendo profundamente baseada no 

conceito pelo qual a sociologia funcionalista a constituiu como categoria de análise [...].” (p. 

29). O campo da sociologia da juventude segundo Pais (1997) percebe essa fase da vida como 
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problema social. Sendo assim, se, por um lado, a própria sociologia contribuiu para a 

concepção da juventude como um problema social, por outro, atualmente ela tem 

problematizado tal concepção, chamando atenção para o caráter dinâmico, plural, 

multifacetado e contingente desta categoria, a partir de seus diferentes contextos sociais e 

culturais. 

Peralva (1997) menciona que a sociologia da juventude também é tratada como 

“sociologia do desvio”, devido às diversas inquietações e inadequações que o jovem é 

retratado, através de violações de conduta ou de regras sociais impostas. Apesar de um estudo 

da sociologia sobre a categoria juventude, mostra-se necessária uma reformulação de estudos 

acerca da mesma, buscando a superação da visão desviante e desafinada da perspectiva 

juvenil na sociedade moderna. 

As inovações sociais, incluindo os processos de globalização e de políticas neoliberais 

possibilitaram novas formas de ver e de se viver no mundo. As novas gerações 

acompanharam as mudanças sociais, de forma que a juventude se perpetua dentro de uma 

sociedade cheia de inovações, porém extremamente normativa e conservadora. Mesmo em 

direção de papéis inovadores, a juventude ainda é tratada, “[...] como um espelho retrovisor da 

sociedade” (NOVAES, 2007, p. 02), por ser comparada basicamente com as antigas gerações 

sem considerar seus aspectos sociais representados na sociedade atualmente, de forma que  

Tal hierarquia constrói-se sobre a base de uma tensão, intrínseca à 
modernidade, entre uma orientação definida pela lógica da modernização 
(portanto, orientação para o futuro, através da afirmação conquistadora da 
renovação enquanto valor) e o fundamento normativo da ordem moderna, 
que afirma, ao contrário, a primazia do passado enquanto elemento de 
significação do futuro. (PERALVA, 1997, p.18) 

Com esse pré-estabelecimento de regras, normas e formas de viver no mundo, o jovem 

que não se adéqua o que acaba fortalecendo a reprodução de estigmas - como desviante, 

problema, infratores - desarmonizando as relações com a sociedade, sendo visto como 

fragmento desta e não como integrante. 

 Existe um paradoxo na sociedade acerca dos conceitos de juventude. Mesmo por um 

olhar universalizado, a juventude tem suas peculiaridades e particularidades, sendo 

necessárias novas formas de se perceber e considerar essa categoria social, pois “[...] de 

maneira geral, a juventude é a fase da vida mais marcada por ambivalências. Ser jovem é 

viver uma contraditória convivência entre a subordinação à família, à sociedade e ao mesmo 

tempo, grandes expectativas de emancipação.” (NOVAES, 2007, p.1).  
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Na contemporaneidade é significativo desenvolver novas formas de se analisar a 

juventude, elencando as problematizações juvenis que percorre a vida de muitos jovens que 

atravessa gerações e concepções de classe, ligando a perspectiva juvenil a contribuições, 

possibilidades e não apenas a desvios. Repensar numa nova ótica da juventude pautada em 

dimensões mais abertas pode ser uma forma de romper com conceitos que empobrecem a 

perspectiva social em relação às juventudes e seus sujeitos. 

 

Considerações finais 

 Refletir essas construções de juventude na modernidade são relevantes 

justamente para pensar onde e como emergiram algumas representações sobre ser jovem, as 

quais se perpetuam na atualidade criando uma imagem negativa de juventude, na sociedade 

contemporânea. Deste modo, concordamos com Angelina Peralva (1997), quando fala sobre a 

responsabilidade da sociedade moderna em fornecer respaldo para desenvolver meios de 

contornar os efeitos negativos que foram construídos sobre a juventude. Por isso, partimos do 

entendimento que é necessário um novo olhar para a juventude, considerando suas 

pluralidades e especificidades, além de condições de vivências, atrelando aspectos relevantes 

sobre identidade (s) do individuo jovem de acordo e suas representações, bem como uma 

nova maneira de se perceber os jovens e suas formas de ser – modos de expressão, pois o 

conceito produzido na Modernidade evidenciou a juventude como um problema, objetivando 

assim a inserção de análises negativas sobre esta categoria social.  

Portanto, é imprescindível apontar que a Modernidade não trata suficientemente ou 

não dar conta das problematizações acerca das juventudes. Isso porque delimita o olhar para 

esses sujeitos que acabam sendo desvalorizados dentro de toda conjuntura moderna - Ou seja, 

os/as jovens não são vislumbrados como sujeitos protagonistas, pelos equívocos perpetuados 

nessa lógica. A juventude deve ser contemplada por dimensões mais amplas. Em suma, a 

necessidade de conceber novos parâmetros para estudar a juventude(s) na contemporaneidade 

se faz relevante, para tratar esta categoria social de forma plural, ao ponto de não se limitar ao 

viés cronológico, atentando para as particularidades e as especificidades que agregam essa 

fase da vida.   
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