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Capítulo I 
A construção da juventude 
 

Analisar a forma como, actualmente, se processa a transição dos jovens para o mercado de 

trabalho, as dificuldades com que se debatem, a relação que estabelecem com o trabalho e 

o emprego requer que, num primeiro momento, se discuta o significado social de um 

conjunto de indivíduos que apresenta como principal denominador comum a pertença a uma 

determinada classe etária ou, se utilizarmos uma formulação conceptualmente mais 

elaborada, está inscrito numa mesma fase de vida. Não se tratando de uma categoria 

natural, a noção de juventude tem sido objecto de um processo de construção social, onde 

se jogam influências de natureza económica, política e social e onde, muitas vezes, se 

confrontam saberes comuns e saberes científicos. 

 

A “invenção” da Juventude 

 
Uma das controvérsias que tem dividido os sociólogos da juventude reside na 

definição temporal do seu surgimento. Para uns, a juventude como idade de vida sempre 

existiu (Galland, 1991); para outros, a juventude é socialmente construída e o seu 

aparecimento é um produto histórico da modernidade (Cruz et alli, 1984, Wallace e 

Kovatcheva, 1998, Dubet, 1996a, Pais, 1993).  

 Esta divergência de perspectivas decorre, em nosso entender, de dois equívocos. O 

primeiro equívoco deriva do que, grosso modo, podemos designar por duas concepções 

distintas de juventude: uma que a concebe como uma classe etária, como um conjunto de 

indivíduos que pertence a uma mesma idade biológica; outra que a define como um grupo 

social cujo principal atributo reside no facto de os indivíduos que o integram estarem inscritos 

numa mesma fase de vida, serem confrontados com problemas sociais específicos e 

partilharem modelos culturais distintos dos adultos. O segundo equívoco decorre do 

processo de massificação da juventude. Com efeito, se é verdade que expressões como 
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jovens e adolescentes fazem parte de um património linguístico europeu ancestral1, é 

igualmente verdade que, durante séculos, esta fase de vida foi um privilégio de grupos 

sociais específicos - primeiro a aristocracia, depois a burguesia - e que só com a 

modernidade se verifica a generalização desta fase de vida, dando origem ao que tem vindo 

a ser designado por juventude moderna2. É, precisamente, o atributo moderna utilizado para 

qualificar a juventude, que permite estabelecer as pontes entre duas posições, que só 

aparentemente se opõem, distinguindo entre uma experiência juvenil socialmente 

circunscrita e uma experiência juvenil massificada, característica das sociedades modernas. 

Atentemos então, ainda que sucintamente, no processo através do qual a juventude se 

generaliza e adquire consistência social.  

 O termo juventude não é uma invenção recente. Ariès (1988: 41) encontra no livro «Le 

Grand Proprietaire de Toutes les Choses», datado do séc. XVI, a identificação de sete idades de 

vida. Esta periodização do ciclo de vida, construída a partir de textos da Antiguidade, contempla: 

a infância que dura até aos sete anos; a pueritia que se prolonga até aos catorze anos; a 

adolescência que termina, segundo Constantino, aos vinte e um anos e, segundo Isidoro, aos 

vinte e oito anos; a juventude que, na opinião de Isidoro, se estende até aos quarenta e cinco 

anos; depois da juventude sucede-se a senectude e, por fim, a velhice que dura, para uns, até 

aos setenta anos e, para outros, até à morte. Esta periodização das idades de vida é um 

exemplo paradigmático de como este exercício é, em si mesmo, um processo de construção 

social, sujeito a alterações ao longo do tempo e objecto de diferentes codificações num mesmo 

período histórico, colocando, assim, em evidência a forma como um atributo aparentemente 

neutro, como a idade, é socialmente manipulado (Linch, 1986, Gauthier, 2001a). Não é, pois, de 

estranhar que, ao longo dos séculos, estas idades da vida tenham sofrido um processo de 

concentração, impondo-se uma periodização que se inicia na infância, passa pela juventude e 

pela idade adulta, terminando na velhice (Galland, 1991, Ariès, 1988)3.  

Durante séculos, a juventude correspondeu, como defende Galland (1991), a uma idade 

de espera, de dependência económica e de incerteza, associada à imprudência, ao desvario e 

ao divertimento. Os jovens do sexo masculino, porque é desses que se trata, só acediam à idade 

                                                
1 Pais (1993), por exemplo, refere-se aos adulescens na Roma Antiga e Ariès (1988), na mesma linha de argumentação, dá 
conta da adolescência como uma fase de vida na Antiguidade.  
2 Dubet (1996a: 25) distingue a juventude moderna da experiência juvenil massificada, defendendo que esta última só ocorre, isto 
é, a juventude só passa a ser uma fase de vida comum a todos os jovens, independentemente da sua origem social ou sexual, 
quando o acesso ao sistema educativo se democratiza a partir dos anos cinquenta.  
3 Curiosamente, assiste-se, hoje em dia a um processo inverso. Fala-se de adolescência, pós-adolescência e juventude (Galland 
e Gautié, 1995, Galland, 1996a), de adolescentes e de jovens adultos (Lapassade, 1975, EGRIS, 2001, Walter, 2006). A própria 
categoria dos idosos é objecto de uma fragmentação dando origem a uma 4ª idade ou aos grandes idosos.  
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adulta quando substituíam o pai na estrutura familiar4. Estas características contribuem para que 

a juventude, entendida como um período moratório entre a infância e a idade adulta, fosse um 

privilégio, primeiro, da aristocracia e, mais tarde, da burguesia, classes que possuíam bens 

patrimoniais a ser transmitidos à descendência. Para a grande maioria da população, a 

juventude não tinha existência prática (Galland, 1991). Não existia período de espera nas 

famílias que nada tinham a transmitir aos seus descendentes, pelo que o ingresso no mundo do 

trabalho ocorria cedo, sob a tutela do pai ou do mestre.  

 Apesar de socialmente minoritária, a juventude aristocrática é a primeira a adquirir 

visibilidade social, com a publicação de obras consagradas à sua educação. A visibilidade 

social vai ser, aliás, um elemento essencial na construção da juventude moderna. Esta 

visibilidade decorre, por um lado, do processo histórico de separação entre o espaço público 

e o privado (Galland, 1991, Ariès, 1988) e, por outro, da produção de discursos que, apesar 

das suas origens diversificadas, elegem os jovens como temática central. Estes discursos, 

decisivos na construção social da juventude, irão oscilar entre duas representações distintas: 

uma que concebe os jovens como a força motriz da mudança social; outra que coloca a 

tónica nos problemas que lhe estão associados. Assim sendo, a visibilidade social que a 

juventude vai, progressivamente, adquirindo joga-se no confronto entre estas duas imagens.  

 No caso da juventude aristocrática, é a identificação do seu excessivo abandono aos 

prazeres mundanos que, nos finais do século XVII e início do século XVIII, está na origem de 

vários tratados sobre a sua educação5. A publicação destes tratados contribuiu não só para a 

construção desta nova categoria social, mas também para definir o espaço social onde esse 

processo irá maioritariamente ocorrer: a Educação. No entanto, ao mesmo tempo que 

algumas obras retratam uma juventude desregrada, outras, como o artigo sobre a juventude, 

na Enciclopédia de Diderot de 1751, citado por Galland (1991: 23), atribui-lhe qualidades de 

invenção e de concretização que escasseiam à velhice, acusada de retardar ou mesmo de 

bloquear o curso dos acontecimentos. Os jovens são, assim, pela primeira vez, apresentados 

como uma força de mudança. É precisamente esta ideia de juventude, como grupo social 

impulsionador da mudança social, que está na origem do que Guérin-Plantin (1999) apelida 

de paradigma messiânico de análise da juventude. 

                                                
4 As raparigas, por seu turno, só se tornavam adultas quando se casavam e, mesmo neste caso, o estatuto de adulto só era 
plenamente assumido quando o casamento era celebrado com o chefe de família. As noras eram uma figura dependente quer da 
sogra quer das cunhadas (Saraceno, 1997: 129). 
5 Galland (1991: 17-23) refere-se a várias obras de natureza pedagógica que tinham por objectivo definir os princípios pelos 
quais se devia reger a educação da juventude aristocrática. 
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Circunscritos, inicialmente, à aristocracia, os problemas associados à juventude vão, 

posteriormente, estender-se aos jovens da nova classe em consolidação: a burguesia. Os 

jovens burgueses são, na verdade, os primeiros a usufruir da escola de massas, a investir no 

prolongamento das trajectórias escolares e a contribuir para que a juventude passe a estar 

associada a um período de preparação para a vida adulta. Durante o séc. XIX6, os jovens 

burgueses são acusados de desobediência, de insubordinação, de falta de respeito pela 

ordem e pela autoridade. Porém, a ambivalência social relativamente à juventude oriunda da 

burguesia é uma tónica dominante, em particular, junto dos pensadores franceses da época: 

se, por um lado, ela é vista como uma ameaça à ordem social, por outro, ela é concebida 

como uma personagem colectiva capaz de actuar sobre a renovação da sociedade (Galland, 

1991). Contudo, este tipo de ambivalência desaparece quando se trata da juventude 

operária, dando lugar a um outro que atravessa, ainda hoje, alguns discursos sobre os 

jovens e que opõe uma visão criminalizante a uma outra construída sobre a ideia de 

vitimização7.  

No século XIX, a burguesia urbana e alguns sectores ligados à igreja começam a 

associar o operariado em geral, e os jovens operários, em particular, a um conjunto de 

problemas que ameaçava fazer perigar a ordem social estabelecida. A fábrica e a 

incapacidade, diagnosticada às famílias populares, para assegurar os mecanismos 

tradicionais de socialização das gerações mais novas8 eram identificadas como as principais 

causas do aumento da violência, da criminalidade e da degradação moral junto de uma 

população juvenil que se transforma no alvo das atenções sociais (Green, 1990). A esta ideia 

de “juventude perigosa”, contrapõe-se uma outra que transmite uma imagem dos jovens e 
                                                
6 O século XIX é, de um modo geral, identificado como o século do “nascimento” da juventude moderna, embora as razões 
apresentadas para a sua génese sejam diferentes. Pais (1991: 31) afirma que «a adolescência só começou vulgarmente a ser 
encarada como fase de vida quando, na segunda metade do século XIX, os problemas e as tensões a ela associados a tornam 
em objecto de «consciência social»». Wallace e Kovatcheva (1998: 10), por seu turno, defendem que «A “adolescência” ou a 
“juventude” como categoria social é um produto da modernidade – isto é, do desenvolvimento do mundo moderno associado ao 
poder burocrático, à sociedade industrial e ao iluminismo racionalista». Para Dubet (1996a: 25), «a juventude moderna é produto 
da modernidade, do prolongamento do tempo de formação, da incerteza relativa nas relações intergeracionais no seio das 
sociedades, definidas pela mudança e pela reprodução». Saraceno (1997: 130), por sua vez, afirma que «A «invenção» da 
juventude e da adolescência, só se desenvolve por volta do final do século XIX (Demos e Demos, 1969, Kent, 1973): quando o 
prolongamento e institucionalização dos processos formativos nas sociedades burguesas, a sua parcial desvinculação de formas 
de aprendizagem no trabalho, associados ao crescimento deste grupo etário, devido ao aumento da fecundidade e à melhoria 
das condições de sobrevivência para além da infância, tornaram visível esta faixa de idade, que foi progressivamente 
reconhecida como uma fase distinta da vida individual». 
7 A oposição entre estas duas concepções de juventude ganhou, nas últimas décadas, um novo fôlego. Para Pacom (2001: 92,) a 
visão criminalizante está associada ao alarmismo e a uma vaga de pânico de algum poder político e dos media em relação aos 
jovens vistos como perigosos e imprevisíveis. A visão vitimizante, por seu turno, é indissociável da ideia de uma juventude vítima 
das mudanças em curso nas sociedades ocidentais. 
8 Estas dificuldades resultavam, por um lado, da proletarização das famílias camponesas, que assim viam reduzidos os tempos 
de convivialidade entre os seus membros (Green, 1990) e, por outro, da imigração da população jovem para as cidades e da 
consequente diminuição da importância quer da família quer da Aprendizagem como instâncias de socialização (Wallace e 
Kovatcheva, 1998). 
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das crianças “em perigo”, vítimas do processo de modernização em curso. Para a difusão da 

concepção de juventude “em perigo” contribuem, na sociedade inglesa, os romances de 

Charles Dickens e o eco que encontram junto de alguns reformadores e instituições 

religiosas (Wallace e Kovatcheva, 1998) e, em França, os escritos de alguns pensadores, 

também eles ligados aos meios católicos (Galland, 1991). Assim, as medidas de natureza 

política que irão ser tomadas, a partir da segunda metade do século XIX, e que contribuem, 

decisivamente, para a construção da juventude moderna, irão oscilar entre estas duas 

concepções antagónicas.  

A educação surge, uma vez mais, como a resposta para resolver os problemas de 

uma juventude considerada potencialmente perigosa9, mas não é a única. A criação de 

residências para albergar os jovens isolados que migravam para cidades como Paris, Berlim 

ou Leipzig, tinha por objectivo evitar a sua degeneração moral ou o seu envolvimento em 

movimentos políticos considerados subversivos, principalmente, após a Comuna de Paris 

(Wallace e Kovatcheva, 1998). Por sua vez, nas regiões industrializadas do território francês, 

movimentos ligados à Igreja montavam estruturas de enquadramento da juventude operária, 

que visavam regenerar o meio operário através de uma acção preventiva sobre os jovens 

(Galland, 1991). Se a criação destas estruturas de enquadramento dos jovens operários é 

indissociável de uma ideia de juventude perigosa, as medidas tomadas nos domínios laboral 

e judicial são, fundamentalmente, devedoras de uma concepção vitimizante da juventude. A 

ideia de que as crianças e os jovens deviam ser protegidos da exploração económica 

encontra, inicialmente, eco na sociedade alemã dos finais do século XIX, através da 

aprovação de leis que regulavam os salários da população juvenil operária, o seu horário e 

condições de trabalho e as férias a que tinham direito (Wallace e Kovatcheva, 1998) e 

estende-se, mais tarde, à maior parte dos países europeus, sob a forma de legislação sobre 

o trabalho infantil e definição da idade mínima para ingresso no mercado de trabalho. As 

alterações registadas no Direito Criminal, em particular na Grã-Bretanha, e referenciadas por 

Wallace e Kovatcheva (1998: 59-62) são também elas influenciadas por esta visão 

vitimizante. A criação dos reformatórios no Reino Unido, ao mesmo tempo, que se destinava 

a evitar o enforcamento, a prisão ou a deportação de crianças e de jovens delinquentes, 

                                                
9 Para Green (1990), os problemas sociais decorrentes dos processos de industrialização, proletarização e urbanização estão na 
origem da criação da escola de massas. Outros autores (Bowles e Gintis, 1976, Williamson, 1979, Fagerlind e Saha, 1983) 
referem a importância da educação na inculcação dos requisitos comportamentais e simbólicos fundamentais a uma futura classe 
operária. Nesta mesma linha de pensamento, Saraceno (1997) referencia a existência de escolas para crianças da classe 
operária, nos países industrializados do século XIX, destinadas a formar e a disciplinar os candidatos ao operariado. 
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tinha também como objectivo afastá-los da influência nefasta da família. A possibilidade de 

retirar as gerações mais novas da família de origem não era um direito exclusivo do Estado 

britânico. Ele estava igualmente consagrado na lei alemã, competindo ao Estado retirar das 

famílias as crianças e os jovens que se encontravam em risco de “colapso moral”. 

Simultaneamente, a legislação destinada a controlar a prostituição, nomeadamente a de 

menores, decorre também ela de uma concepção que os define como vítimas dos abusos 

masculinos e a necessitarem de protecção legal, por parte do Estado. 

Em suma, a juventude moderna, quer concebida como fase de vida quer como 

experiência juvenil, é um produto da modernidade. Da modernidade que trouxe consigo a 

escola de massas e a consequente escolaridade obrigatória, a institucionalização de um 

tempo específico para aprender e a criação de um espaço propício à participação num grupo 

de pares, ao desenvolvimento de sociabilidades e à identificação com as culturas juvenis; da 

modernidade que assistiu à crescente intervenção do Estado-Nação na regulação da 

sociedade e à construção da juventude como categoria social, alvo de medidas públicas 

específicas; da modernidade que provocou profundas mudanças sociais e fez nascer um 

conjunto de problemas que, ao ser associado a uma população jovem, contribuiu para que 

esta tenha começado a ser objecto de consciência social. Mas é a natureza desses mesmos 

problemas – delinquência, imoralidade, prostituição, exploração económica – a ameaça que 

eles constituem para a ordem social estabelecida e o tipo de jovens sobre os quais eles 

incidem – o operariado - que nos permite afirmar que a construção social da juventude 

moderna comporta, em si, uma “marca de classe”. Aliás, são precisamente estes problemas, 

em particular a delinquência dos jovens dos meios populares que, no século XIX, vão estar 

na origem da construção dos primeiros discursos científicos sobre a juventude, como 

defende Mauger (1994a)10, e se vão constituir em objecto de estudo de várias investigações 

realizadas, principalmente, nos Estados Unidos11.  

 Juventude e problemas sociais são, assim, duas expressões que passam a ser 

indissociáveis e a integrar os discursos científicos, políticos e do senso comum. É certo que, 

                                                
10 Mauger (1994a: 277) refere-se às controvérsias entre a “teoria do criminoso inato”, inspirada nas teorias evolucionistas, as 
“teorias da degenerescência” da escola psiquiátrica e as da “escola sociológica” que via na “infância culpada” o “produto de um 
meio social ele próprio culpado” assim como ao seu papel na categorização da juventude através da criação de conceitos 
operacionais como “jovens delinquentes”, “pré-delinquentes”, “em perigo”, “em dificuldade”. Galland (1991) recusa-se, contudo, a 
atribuir a estas teorias um carácter científico, na medida em que as considera imbuídas de fortes juízos morais.  
11 Não sendo a delinquência juvenil o tema do nosso trabalho, as obras que em seguida referenciamos não foram por nós 
consultadas. No entanto, a importância que lhes é atribuída no quadro das leituras que realizámos merece que aqui fique o seu 
registo: Thrasher, F. (1936). The Gang. Chicago: University of Chicago Press; Cohen, A K. (1955). Delinquent boys. The culture 
of gang. New York: The Free Press of Glencoe; Cloward, R. e Ohlin, L. (1960). Delinquency and Opportunity: A theory of 
delinquent Gangs. New York: The Free Press of Glencoe 
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por vezes, os jovens são “carinhosamente” apelidados de utópicos, irreverentes, militantes, 

de força, que agindo sobre a sociedade é capaz de influenciar o seu desenvolvimento12, no 

entanto, é a imagem dos jovens-problema que prevalece (Gauthier, 2001a, Mauger, 1994a). 

E, se é verdade que ao longo do século XX, esses problemas se foram metamorfoseando, 

com o desemprego e precariedade decorrente da difusão das formas atípicas de emprego a 

assumirem um lugar de destaque nas preocupações sociais e políticas e os jovens a ser 

considerados as primeiras vítimas da globalização e da internacionalização das economias, 

é igualmente verdade que, a partir dos anos 80, os comportamentos “marginais” dos jovens 

das classes populares voltam a estar no centro das atenções (Dubet, 1987, Pacom, 2001, 

MacDonald, 1997a), recolocando, na esfera pública, a velha tese da “juventude perigosa”. 

Particularmente presentes nas sociedades anglo-saxónicas, as inquietações, com uma 

juventude apelidada de perigosa, conduzem a que ela seja associada à teoria da underclass. 

Não se tratando de uma teoria sociológica nova13, a teoria da underclass adquire um novo 

vigor através dos trabalhos de Charles Murray que, segundo MacDonald (1997a), irão 

influenciar as políticas dos governos democratas e republicanos nos Estados Unidos e 

conservador na Grã-Bretanha. Retomando a tradição dos estudos pioneiros sobre a 

juventude, marcados pela diluição das fronteiras entre ciência e moral, Murray define 

underclass como um grupo específico de pobres, a quem atribui as seguintes características:  

«As comunidades pobres, constituídas na sua maioria por indivíduos trabalhadores 
começam a deteriorar-se e, por vezes, entram mesmo em colapso. Drogas, crime, filhos de 
mães solteiras, abandono do mercado de trabalho, abandono da escola, violência... mostram um 
grande aumento nas comunidades pobres. Com o início dos anos 80, o aumento do “outro tipo 
de pobres” não pode mais ser ignorado e uma designação nova entrou em uso. Nos Estados 
Unidos começamos a chamar-lhes underclass.» (Murray, 1990 cit in MacDonald, 1997a: 9).  
 

Murray identifica, assim, uma trilogia de fenómenos sociais que, em seu entender, 

está na origem desta nova classe: desemprego, criminalidade e mães solteiras. A partir de 

dados estatísticos, que mostram o aumento dos nascimentos fora do casamento, nas 

classes populares, insurge-se contra o declínio da família tradicional e o número crescente 

de mães solteiras a quem, num exercício notável de extrapolação, responsabiliza pelo 

                                                
12 Em França, nos anos 60, a ideia da juventude como motor da mudança social encontra em Morin (1962) a sua principal 
conceptualização teórica, enquanto que no Canadá esta mesma ideia encontra eco nas palavras de Marcel Rioux (1969, cit in 
Ellefsen, Hamel, Wilkins 2001). Já mais recentemente, esta ideia é novamente recuperada por alguns sociólogos franceses, na 
sequência das manifestações dos estudantes em 1986, 1990 e 1994. Alguns chamam-lhes os novos actores sociais (Borredon, 
1996, 1997), outros a “geração moral”, uma vez que as suas reivindicações assentavam na defesa da igualdade de 
oportunidades, da dignidade e da justiça social (Joffrin, 1987). 
13 MacDonald (1997a: 4), na revisão de literatura sobre esta temática, atribui a Myrdal (1961) a autoria do conceito 
contemporâneo de underclass, definida como uma minoria considerada economicamente redundante devido ao progresso 
tecnológico.  
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aumento da criminalidade e por darem à luz crianças com coeficientes de inteligência 

inferiores à média:  

«Graves problemas afligem as crianças suficientemente desafortunadas que nasceram 
e são criadas por mães solteiras com níveis de inteligência inferiores à média – cerca de 20% 
das crianças nascem nestas condições. Elas tendem a sair-se mal económica e socialmente. 
Elas tendem a possuir reduzidas competências cognitivas. Estão, desproporcionalmente, 
representadas nas prisões. Sofrem, desproporcionalmente, de problemas comportamentais. 
Tendem a casar menos do que as outras e produzir elevadas percentagens de crianças, também 
elas nascidas de mães solteiras com baixos níveis de inteligência. (Murray e Herrstein, 1994, cit. 
in MacDonald, 1997a: 10). 

 
O desemprego, referido pelo autor como o terceiro indicador da existência da 

underclass, é apresentado nos seguintes termos: 

«Se os nascimentos fora do casamento são o primeiro indicador da underclass e a 
criminalidade a medida do seu desenvolvimento, a prova definitiva de que a underclass chegou 
reside no grande número de jovens saudáveis, com baixos rendimentos que optam por não 
trabalhar.» (Murray, 1990 cit in MacDonald, 1997a: 11). 
 

Desenhado o retrato da underclass, importa saber quais as causas da sua origem. A 

resposta não surpreende. Para Murray, o principal culpado é o Estado Social14 que, através 

da sua “generosidade”, destruiu a ética do trabalho que caracterizava as classes operárias e 

propiciou o surgimento de uma cultura de dependência; que criou “incentivos” ao fracasso, 

como o subsídio de desemprego; que, em conjunto com um sistema judicial benevolente, 

seduziu os indivíduos para comportamentos sociais desviantes e imorais (MacDonald, 

1997a). Todavia, estas críticas ao Estado adquirem ainda maior veemência quando se trata 

da população juvenil. Com efeito, os jovens surgem como um elemento central na discussão 

da underclass, na medida em que estão a ser socializados em culturas desviantes pelas 

respectivas famílias. As atitudes anti-trabalho, a negação no modelo tradicional de família, o 

gosto pelo crime e a dependência da segurança social, que estão a ser inculcados nestes 

jovens, estão a contribuir para a reprodução desta classe na estrutura social. Apesar das 

investigações que refutam a generalização destes comportamentos e atitudes nas classes 

populares e que questionam a versão revisitada da teoria da underclass15, a concepção de 

uma juventude perigosa e dependente do Estado influenciou decisivamente as políticas da 

                                                
14 O conceito de Estado Social é desenvolvido por Castel, (1995: 454), que o contrapõe ao de Estado Providência, que rejeita em 
virtude do atributo providência implicar um juízo de valor sobre os modos de acção do Estado. Para Castel, o Estado Social é 
definido como a «imposição de um sistema de garantias legais, graças às quais a segurança deixa de depender exclusivamente 
da propriedade» (p. 542). 
15 Todos os capítulos do livro editado por MacDonald (1997) se situam nesta linha, assim como os trabalhos de Andrews e 
Jacobs (1990), Dean (1991) e Williamson (1997a). Este último autor (Williamson, 1997b) estuda o que tem vindo a ser 
identificado como um novo grupo no interior da underclass juvenil: o Status Zer0. O Status Zer0 é a designação atribuída por este 
autor aos jovens ingleses que não estão a trabalhar, não estão inscritos num centro de emprego, não frequentam qualquer curso 
de formação e que a sociedade vê como estando ligados à criminalidade, à toxicodependência, à prostituição e aos sem-abrigo.  
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juventude, em particular na Grã-Bretanha, nos últimos anos (Dean, 1997, MacDonald, 

1997b).  

 

 

A construção científica da juventude 

 
A primeira definição científica e universal de adolescência surge no início do século XX, 

nos Estados Unidos, no domínio da Psicologia e é da autoria de Stanley Hall (Wallace e 

Kovatcheva, 1998, Galland, 1991) 16. A adolescência é definida como um período problemático e 

conturbado, durante o qual os adolescentes são confrontados com um conjunto de 

transformações biológicas e experimentam emoções que não controlam e que dificilmente 

compreendem. A adolescência é concebida como um “segundo nascimento” (Galland, 1991: 39), 

como um processo de desenvolvimento que permite aos indivíduos passarem de um estado 

“primitivo”, que é a infância, a um estado “civilizado” e “racional”, que é a adultez. As raparigas 

não viveriam este período de uma forma tão intensa como os rapazes, pois, defendia Stanley 

Hall, elas são marcadas pela estreiteza dos seus horizontes, são menos capazes de se prender 

a objectos impessoais e guardam alguns traços da mentalidade infantil, mantendo-se sempre 

mais infantis e próximas da natureza (Wallace e Kovatcheva, 1998, Galland, 1991). No entanto, 

Erikson17 é o psicólogo que vários autores (Wallace e Kovatcheva, 1998, Galland, 1991, Mauger, 

1994a) consideram como aquele que mais influenciou o pensamento sobre a adolescência. Em 

primeiro lugar, porque a concebe como um estádio de desenvolvimento, associado a uma crise 

de identidade que, ao ser ultrapassada com sucesso, permite a integração dos jovens na 

sociedade. Em segundo lugar, porque define a juventude como um período moratório, de 

experimentação e de auto-descoberta18, que antecede a assunção de um conjunto de 

responsabilidades associadas ao estatuto de adulto. Independentemente das críticas ao que é 

considerada como uma concepção essencialista da adolescência19 quer a proposta de Stanley 

Hall quer a de Erikson, ao considerarem a juventude como uma fase de desenvolvimento que 

conduz à integração social dos indivíduos, inscrevem-se numa das abordagens teóricas que 

mais tem influenciado o pensamento sobre a juventude: as teorias da socialização. O facto de os 

primeiros discursos científicos sobre a juventude terem sido produzidos por psicólogos é, 

                                                
16 Estes autores referem-se à obra Adolescents, its psychology, publicada pela primeira vez em 1903. 
17 Os vários autores referem-se ao livro: Erikson, E. (1968). Identity, youth and crisis. New York: Norton. 
18 Galland (1991, 1996 a) e Bendit e Wolffersdorf (1994) advogam que esta ideia continua ainda hoje presente, nos trabalhos de 
vários sociólogos da juventude. 
19 Estas críticas são enunciadas por Wallace e Kovatecheva (1998) e por Cohen (1997). 
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certamente, um dado importante para compreender a ideia defendida por Mauger (1994 a). 

Argumenta este autor (Mauger, 1994 a: 217) que é o facto de a juventude sido considerada, 

durante muito tempo, como uma propriedade do indivíduo - falava-se de “crise da adolescência” 

e de “personalidade adolescente” – que explica que a “questão da juventude”, enquanto domínio 

de investigação, se tenha convertido, durante décadas, num objecto de estudo de psicólogos, 

psicanalistas, psiquiatras e médicos. 

À juventude como propriedade do indivíduo contrapõe-se uma noção de juventude como 

“grupo de idade”20. Trata-se, todavia, de uma definição que se apresenta fortemente controversa 

e que tem sido objecto de numerosas críticas. Uma das críticas mais frequentes decorre do 

questionamento do processo de naturalização do atributo “idade” e da pertinência da sua 

utilização para a definição de uma categoria social21. Sendo a idade um dado biológico 

indiscutível, ela é também uma construção social que varia no tempo22, no espaço geográfico23, 

no espaço social24 e no espaço das políticas públicas25. Neste sentido, a juventude como grupo 

de idade não passa de uma abstracção que não tem em conta as condições históricas, sociais e 

políticas que intervêm no processo de construção conceptual que lhe dá origem. Um outro 

conjunto de críticas organiza-se em torno da interrogação sobre a “consistência sociológica” de 

um grupo social, que se constrói com base em critérios etários. Alguns autores enfatizam o 

carácter efémero da pertença a uma classe etária. Halbawchs (1972 cit. in Mauger, 1994a: 217) 

reflecte sobre a possibilidade da juventude constituir um grupo social definido quando, em cada 

ano, um conjunto de indivíduos passa de uma categoria para outra. Na mesma linha de 

argumentação, Bourdieu, Chamboredon e Passeron (1973: 118) interrogam-se sobre a 

possibilidade de existir uma consciência colectiva num grupo que perde, de um ano para o outro, 

a totalidade dos seus membros, para adquirir outros totalmente novos. Outros autores 

                                                
20 Inscrevem-se nesta linha de pensamento quer a definição de juventude como grupo etário, construída pelos estatísticos, quer 
a de juventude como geração desenvolvida no âmbito da sociologia das gerações. O conceito de juventude desenvolvido por 
Mauger (1998: 56-58) insere-se também nesta abordagem. Para este sociólogo, a juventude é a idade da dependência familiar e 
económica; a idade das incoerências estatutárias, na medida em que a manutenção de alguns interditos da infância coexiste com 
a aparição progressiva de privilégios de adulto; a idade da indeterminação entre a posição social de origem e a de destino; a 
idade das classificações sociais que o próprio constrói e que os outros lhe atribuem no mercado de trabalho e no matrimonial.  
21 Nesta mesma linha de pensamento, Rose (1984) refere-se aos riscos do naturalismo metodológico e do etnocentrismo que 
estão associados a esta noção de juventude. 
22 Essa variação está patente nas várias periodizações das fases de vida a que nos referimos anteriormente ou na criação de 
novas fases de vida, como é o caso, por exemplo, da pós-adolescência ou dos jovens adultos, que analisaremos no ponto 
seguinte. 
23 O estudo comparativo entre as juventudes dos países da Europa Ocidental e as dos da Europa de Leste realizado por Wallace 
e Kovatcheva (1997), ou o da autoria de Vallès (1999), sobre as juventudes da União Europeia são um bom exemplo de como as 
experiências juvenis, num mesmo período temporal, variam em função do espaço geográfico. 
24 Elucidativos desta variação são, por exemplo, os três modelos de passagem à idade adulta, referidos por Galland (1991): o 
modelo operário, o burguês e o feminino. 
25 Em Portugal, por exemplo, a categoria “jovem agricultor” estende-se até aos 40 anos. Para aceder ao crédito bonificado para 
aquisição de habitação, a juventude prolonga-se até aos 30 anos. Já para casar ou tirar a carta de condução sem necessitar de 
consentimento dos pais, a idade adulta inicia-se aos 18 anos enquanto que a imputabilidade criminal tem lugar a partir dos 16 
anos. 
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questionam a ideia de homogeneidade que está subjacente à construção etária da juventude. 

Chamboredon (1966 cit. in Dubet, 1996a: 23) foi um dos primeiros sociólogos a colocar em 

relevo a diversidade das juventudes, em função da sua origem de classe, mas outros se lhe 

seguiram (Nunes, 1968, Thévenot, 1979, Bourdieu, 2003). Bourdieu (2003: 153), na célebre 

entrevista “A juventude é apenas uma palavra”, publicada em 1978, afirma que falar dos jovens 

como uma unidade social, como um grupo dotado de interesses comuns e associar esses 

interesses a uma idade definida biologicamente, constitui uma manipulação e só por meio de um 

abuso de linguagem se subsumem, no mesmo conceito, universos sociais que praticamente 

nada têm em comum. Curiosamente, em Portugal, dez anos antes, já Nunes (1968: 85-86) se 

referia à juventude como uma constelação de «meios sociais juvenis» e defendia a existência 

não de uma, mas de várias juventudes: uma ou mais juventudes burguesas, uma ou mais 

juventudes operárias. Ora, é precisamente nesta clivagem entre a unidade da juventude, por um 

lado, e a sua diversidade, por outro, que radica uma das principais diferenças entre as várias 

teorias da sociologia da juventude. 

Pais (1993: 37) propõe o agrupamento das várias teorias da juventude em torno de duas 

correntes: a geracional e a classista. Na primeira corrente, o autor engloba a teoria das gerações 

e as teorias estruturo-funcionalistas dos anos 50 e 60. Comum a estas duas abordagens está a 

inscrição no quadro teórico mais abrangente das teorias da socialização. A teoria das gerações, 

tal como é conceptualizada por Mannheim (1990), pressupõe o confronto, não necessariamente 

conflitual, entre jovens e adultos. Ideia semelhante é partilhada por Cruz et alli (1984: 289) 

quando defendem que a juventude é uma condição social, na medida em que corresponde «a 

uma situação de dependência e de subordinação, caracterizada pela inexistência dos elementos 

que conferem a plenitude dos atributos de cidadania social» e sustentam que é a existência de 

interesses colectivos de geração que identifica socialmente a juventude. Todavia, a 

simultaneidade cronológica não é, só por si, suficiente nem para definir uma geração social, 

argumenta Nunes (1968)26, nem «um complexo geracional real», refere Mannheim (1990). 

Distinguido entre «situações geracionais potenciais» e «complexos geracionais reais», 

Mannheim (1990: 157) defende que estes últimos só ocorrem quando se verifica a partilha de um 
                                                
26 Nunes (1968) estabelece uma distinção entre «geração biológica», «geração demográfica» e «geração social». A «geração 
biológica» corresponde a «um intervalo de tempo que abrange o número médio de anos que decorrem entre um certo ano e 
aquele em que nascem os filhos dos indivíduos nascidos nesse ano» (p. 77). A «geração demográfica» é «um simples agregado 
estatístico de indivíduos cujas idades se situam dentro de certos limites» (p.77). A «geração social» é definida com base em três 
características: «1ª) será um grupo (ou, mais provavelmente, um quase-grupo) constituído por indivíduos cujas idades se 
concentram dentro de um intervalo relativamente estreito; 2ª) os membros desse grupo (ou quase-grupo) serão portadores do 
sentimento comum de se encontrarem colectivamente em presença, na sociedade, de outros grupos distintos do seu pela idade e 
formados quer por indivíduos mais velhos quer eventualmente por indivíduos mais novos; 3ª) nos membros do grupo manifestar-
se-á igualmente o sentimento de que, relativamente aos grupos mais velhos ou mais novos em cuja presença eles a si mesmo se 
vêem, além de significativas diferenças etárias, não menos significativas diferenças nas respectivas referências sociais e 
culturais (informação, valores, interesses, problemas, projectos, etc.)» (p. 87). 
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destino comum e a participação em movimentos sociais e intelectuais que transformam uma 

situação histórica. Nesta perspectiva, uma geração só existe enquanto entidade social distinta, 

quando partilha uma determinada cultura juvenil, como se depreende das palavras de Nunes, 

quando se desenvolve uma consciência específica, como lhe chama Mannheim, quando existem 

interesses colectivos, independentes dos interesses sociais globais, como sustenta Cruz e a sua 

equipa. Mas para que tal aconteça, é necessário que os jovens vivam acontecimentos que 

marcam um determinado momento histórico, que alteram significativamente, as condições de 

existência e que conduzem a que se verifiquem descontinuidades intergeracionais, como 

sustenta Pais (1993). 

As teorias funcionalistas27, por seu turno, distinguem-se da teoria das gerações por 

considerarem os conflitos intergeracionais e as subculturas juvenis como disfunções nos 

processos de socialização. No entanto, estas disfunções não são entendidas como um fracasso 

do processo de socialização, como defendem Wallace e Kovatcheva (1997: 32), mas antes como 

uma forma de adaptação, um processo “normal” de crescimento. Esta mesma ideia é defendida 

por Pais (1993: 42) quando, referindo-se a algumas manifestações juvenis dos anos 60, como os 

beatniks ou os hippies, afirma que, para os defensores da socialização contínua, «as 

manifestações de relativo confronto intergeracional corresponderiam mais a um processo de 

ritualização de afirmação de independência face ao mundo adulto do que propriamente à 

contestação compulsiva das instituições de socialização dominadas pelos adultos».  

A corrente classista, de matriz marxista, opõe-se à ideia da homogeneidade da 

juventude, questionando mesmo a pertinência de um conceito de juventude que recorre à idade 

como uma forma de estratificação, como vimos anteriormente. A classe social continua a ser, 

para os autores que se filiam nesta corrente, a variável social mais importante para explicar as 

diferentes trajectórias escolares (Bourdieu e Passeron, 1970, Bourdieu, 1978, Prost, 1992a, 

Bowles e Gintis, 1976) e, consequentemente, as posições diferenciadas que os jovens ocupam 

na divisão social do trabalho. A uma cultura juvenil homogénea contrapõem a diversidade das 

culturas, enquanto expressão da forma como os jovens das diferentes classes sociais se opõem 

à cultura dominante. É nesta linha que se inscrevem os trabalhos de Willis (1977) e de Corrigan 

(1979), que analisam o modo como os jovens operários rejeitam a cultura veiculada pela escola 

e desenvolvem uma contracultura operária, no interior da instituição escolar. No entanto, alguns 

                                                
27 Esta designação contempla um vasto conjunto de trabalhos. No entanto, aqueles que são referenciados pelos vários autores 
como as obras fundadoras desta abordagem são as seguintes: T. Parsons (1973), Youth in the context of American Society. In H. 
Silverstein (ed). The Sociology of Youth: Evolution and revolution. New York: Macmillan, S. N. Eisenstadt (1973). From 
Generation to Generation. In H. Silverstein (ed). The Sociology of Youth: Evolution and revolution. New York: Macmillan; F. 
Musgrove (1964). Youth and the social order. London: Routledge and Kegan, J. S. Coleman (1961). The adolescent society. 
Glencoe: The Free Press. 
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autores mostraram que não é apenas uma oposição entre culturas dominantes e dominadas que 

está na origem das culturas juvenis. Existem também importantes diferenças culturais no interior 

de uma mesma classe, como colocaram em evidência os estudos realizados por Brown (1987a, 

1987 b) e por Wallace (1987). A centralidade que as culturas juvenis, masculinas e operárias, 

assumiam no quadro da corrente classista foi, recentemente, posta a descoberto pelos estudos 

feministas (Pais, 1993), que acusam os sociólogos filiados nesta corrente de negligenciarem a 

variável género e a forma como ela molda as experiências juvenis (Wallace e Kovatecheva, 

1997).   

A partir dos anos noventa, surge um conjunto de trabalhos (Roberts, 1995, 1996, Furlong 

e Cartmel, 1997, EGRIS28, 2001, Lagrée, 2002), cuja filiação teórica impossibilita a sua inscrição 

quer na corrente geracional quer na classista. O que une todos estes autores é, por um lado, a 

constatação de que as experiências de vida dos jovens se alteraram profundamente, nas duas 

últimas décadas, em virtude das transformações que têm ocorrido nas sociedades modernas 

industrializadas e, por outro, a aceitação de que as propostas teóricas elaboradas por Giddens 

(2003) e por Beck (2001) são as que melhor permitem compreender as mudanças em curso, e 

as que fornecem os instrumentos conceptuais mais pertinentes para estudar a situação dos 

jovens nas sociedades de modernidade tardia. Nesta perspectiva, todos adoptam os conceitos 

propostos por Beck (2001) de individualização, estandartização, risco e de percursos biográficos 

auto-reflexivos ou projectos reflexivos do self (Giddens, 1991).  

Roberts (1995, 1996) foi um dos primeiros sociólogos a analisar as experiências de vida 

juvenis à luz destes conceitos. Defende o autor (Roberts, 1996) que, hoje em dia, os jovens são 

confrontados com uma individualização das respectivas trajectórias, em virtude do aumento e da 

diversificação das oportunidades29, o que contribui para criar um sentimento de individualidade e 

a aceitação da responsabilidade individual na construção da respectiva biografia. Aliás, uma 

medida efectiva da individualização consiste, segundo Roberts (1995: 113), no cálculo da 

percentagem de jovens que, apresentando as mesmas características sociográficas (sexo, 
                                                
28 EGRIS é a sigla que designa o European Group for Integrated Social Research. 
29 Esta ideia do aumento e diversificação das oportunidades é expressa pelo autor (Roberts, 1995) na metáfora das viagens de 
carro que opõe à metáfora das viagens de comboio. Posteriormente, estas metáforas vão ser objecto de uma maior explicitação 
por parte de Furlong e Cartmel (1997). Defendem os autores que, até aos anos 70, as trajectórias escolares se assemelhavam a 
viagens de comboio. Os jovens entravam em comboios com destinos diferentes em função da sua origem social, do sexo, dos 
resultados escolares. Uma vez entrados no comboio, a mudança de destino era praticamente impossível. Com o contacto com os 
outros passageiros, os jovens consciencializavam-se das suas experiências e destinos comuns. Nas últimas décadas, com o 
declínio do transporte ferroviário, a viagem entre a classe de origem e a de destino passa a ser realizada de carro. Enquanto os 
comboios circulam por linhas de caminho de ferro perfeitamente definidas, o condutor pode escolher qual a estrada por onde 
pretende circular e, ao contrário do passageiro do combóio, ele é confrontado com sistemáticas tomadas de decisão, quanto ao 
caminho a seguir, podendo num determinado momento inverter a marcha ou optar por uma outra estrada. Estas possibilidades 
conferem aos jovens a sensação de controlarem as suas viagens e de que as suas decisões são cruciais para o sucesso do 
trajecto. No entanto, quando ultrapassados por veículos de maior cilindrada, apercebem-se de que o carro que conduzem é o 
elemento mais importante para o sucesso da viagem ainda que, quando parados em engarrafamentos, possam, 
temporariamente, alimentar a ilusão de que os carros são todos iguais.   
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idade, origem social, localidade de residência), partilha uma biografia semelhante. Mas sendo a 

individualização um traço comum da juventude contemporânea, ela assume duas configurações 

distintas – activa e passiva - em função das atitudes e dos comportamentos dos jovens30. A 

individualização activa, fortemente associada aos jovens das famílias mais favorecidas, ocorre 

quando os indivíduos definem objectivos, numa fase precoce do seu ciclo de vida, e dão todos 

os passos necessários para sua concretização. A individualização passiva, por seu turno, não 

tem subjacente um comportamento estratégico. Os jovens aceitam ou rejeitam as oportunidades 

à medida que elas surgem, sendo as suas biografias construídas pelas circunstâncias da vida 

(Roberts, 1995: 115). Rejeitando, liminarmente, a ideia de que a individualização traz consigo a 

perda de importância da influência dos factores sociais sobre os percursos de vida, Roberts 

(1996: 229) afirma:  

«A situação dos jovens e os seus projectos continuam a ser governados pela origem 
social da família, pelos resultados escolares, pelo sexo e pelo local de residência. A 
individualização não é um produto da dissolução ou da perda de influência destas divisões. 
Antes pelo contrário, ela ocorre através de uma fragmentação estruturada. Os determinantes 
sociais das oportunidades individuais continuam a operar, mas agora sobre uma variedade de 
configurações individualizadas»31.  
 

 São precisamente estas configurações individualizadas que tornam obsoleta a 

comparação quer com as gerações anteriores quer mesmo com os respectivos pares, como uma 

forma de prever o futuro. A individualização torna o futuro incerto e imprevisível. As escolhas são 

reversíveis, as oportunidades estão em constante mutação e as biografias constroem-se através 

da submissão à tirania das micro decisões (Roberts, 1996). Neste contexto, os riscos aumentam 

consideravelmente. Os resultados esperados de uma determinada decisão deixam de ser 

suficientemente previsíveis para que os jovens se sintam seguros. É certo que nunca foi possível 

prever o futuro com total segurança, porém a grande diferença relativamente ao passado 

recente, reside no facto de que, actualmente, cada indivíduo tem de correr os riscos por cada 

decisão que toma. Poder-se-á argumentar que não se trata de um facto novo. Qualquer decisão 

implica, e sempre implicou riscos, o que é absolutamente verdade. O que no actual contexto é 

diferente, é que não só as oportunidades são mais numerosas e diversificadas, mas também os 

resultados das decisões tomadas são, na maior parte das vezes, imprevisíveis e incertos. São 

                                                
30 Estes dois tipos de individualização e os comportamentos que lhe estão subjacentes estão muito próximos do que Mintzberg 
(1978) definiu com «estratégias deliberadas» e «estratégias emergentes». As primeiras correspondem a um conjunto de 
directivas estratégicas conscientes e reflectidas que orientam as decisões e, portanto, construídas a priori. As segundas são 
construídas gradualmente, de uma forma não deliberada, à medida que as decisões são tomadas, uma a uma. Estas estratégias 
não correspondem a um plano previamente traçado. Elas vão ganhando forma à medida que as decisões vão sendo tomadas, 
em função dos constrangimentos, das oportunidades e dos recursos disponíveis. 
31 Com estas afirmações, Roberts distancia-se da ideia defendida por Beck (2001) de que, na sociedade do risco, a classe social 
tem cada vez menos influência, sendo por isso um conceito cada vez menos potente para explicar a diversidade dos 
comportamentos individuais. 
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múltiplos os exemplos a que vários autores (Beck, 2001, Furlong e Cartmel, 1997, Roberts, 

1995, 1996) recorrem para ilustrar esta ideia, contudo retenhamos apenas dois dos mais 

referidos: a frequência de um curso de formação que tanto pode conduzir à obtenção de um 

emprego como ao desemprego; a obtenção de um diploma do ensino superior que não garante, 

à maioria dos diplomados, a obtenção de um emprego no mercado de trabalho primário.  

No entanto, ao contrário do que muitos adultos esperariam, os jovens aceitam de uma 

forma extraordinariamente serena, como nota Beck (2001: 323), todas as mudanças em curso. 

Fazendo eco desta ideia, Roberts (1996: 232) defende que essa atitude corresponde à 

“normalização do risco e da incerteza”, por parte da juventude. Os jovens sabem que a maior 

parte dos membros da sua geração partilha situações incertas e, o reconhecimento da 

normalidade desta condição de incerteza, é suficiente para evitar que se preocupem demasiado 

com as suas vidas e o seu futuro. Todavia, apesar desta normalização, a incerteza, o risco e a 

individualização invadem todas as esferas da vida social; a identidade individual passa a ser 

objecto de constantes reinterpretações (Giddens, 2001) e a vida quer dos adultos quer dos 

jovens transforma-se num projecto reflexivo, através do qual procuram dar coerência às rupturas 

e descontinuidades da sua biografia. Neste contexto, as trajectórias biográficas são cada vez 

mais o resultado das escolhas que se fazem, das decisões que não só se podem, mas também 

se “devem” tomar, relativamente a todas as dimensões da vida pessoal. O dever imperioso de 

decidir e a responsabilização individual que lhe está associada conduzem Beck (2001: 290) a 

afirmar que, «mesmo nos casos em que o termo “decisões” é excessivo, porque não se tem a 

consciência de as tomar ou porque não se dispõe de alternativas, o indivíduo deve “assumir” as 

consequências das decisões que não tomou.».  

 

 

O Prolongamento da juventude: um fenómeno recente e multifacetado 

 
Existe um consenso generalizado, entre os sociólogos da juventude, sobre o 

fenómeno recente do prolongamento da juventude nas sociedades ocidentais, ainda que 

alguns refiram que ele não se desenrola de uma forma homogénea nem linear em todos os 

países (Wallace e Kovatcheva, 1998, Cavalli e Galland, 1995, Vallés, 1999); e outros 

chamem a atenção para a forma diferenciada como ele ocorre quando a noção de juventude, 

como categoria social homogénea, é substituída por uma outra que faz ressaltar a sua 

heterogeneidade interna, desocultando as diferenças entre uma experiência juvenil vivida no 
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feminino e no masculino (Kruger, 1994, Galland, 1988), por um lado, e entre uma população 

jovem que se distingue pela origem de classe (Dubet, 1987, Jones, 1995, Pais, 1993, 

Mauger, 1994b), por outro.  

Mas em que consiste exactamente esse prolongamento da juventude e como se 

define? Aceitar que a juventude tende a prolongar-se no tempo tem, como corolário lógico 

aceitar, igualmente, que a adultez ocorre numa idade mais avançada do que nas décadas 

anteriores. Prolongamento da juventude e adiamento da adultez são, assim, duas faces de 

uma mesma moeda. Nesta perspectiva, falar da extensão temporal da juventude é falar da 

protelação na aquisição do estatuto de adulto32. Explicitada a relação entre estas duas 

idades de vida, o prolongamento da juventude só tem significado sociológico quando 

analisado à luz de uma perspectiva teórica específica, precisamente aquela que concebe a 

juventude como uma passagem para a idade adulta e que se filia na teoria do curso de vida. 

Para esta teoria que, segundo Heinz (1996: 3), elege como objecto de estudo «as 

sequências de transições socialmente reconhecidas», a juventude corresponde, 

precisamente, a uma dessas várias transições que ocorrem no curso de vida e durante a 

qual os jovens vão assumindo diferentes estatutos, resultado da interacção entre as escolhas 

individuais e as oportunidades sociais (Heinz, 1999 a, 1999b, Roberts, 1996).  

Na sociologia francófona, esta abordagem encontra em Olivier Galland (1984, 1985, 

1991, 1996a) o seu principal teorizador e autor do conceito de “entrada na vida adulta” que, 

de acordo com a sua proposta, corresponde à transposição de diferentes patamares: 

conclusão da formação, início da vida profissional, saída da casa dos pais, formação de uma 

nova família. A entrada na vida adulta ocorre, desta forma, segundo dois eixos diferentes: um 

público, que vai da escola para o mundo do trabalho e um outro, privado, que corresponde 

ao abandono da família de origem e à criação de um novo núcleo familiar33. Na sociologia 

anglo-saxónica, privilegia-se a designação “transição para a adultez” (Hogan e Astone, 1986, 

Arnett, 1997) e, à semelhança dos sociólogos francófonos, estuda-se a sequência dos 

acontecimentos normativos que configuram essa transição: fim dos estudos, entrada no 

mercado de trabalho, casamento e parentalidade (Marini, 1978, Greene, 1990). A partir deste 

quadro teórico, torna-se, então, possível definir o prolongamento da juventude como o 

                                                
32 O estatuto de adulto é, como Arnet (1997) faz questão de explicitar, também ele uma construção social através da qual se 
definem os critérios que permitem inscrever os indivíduos numa fase específica do ciclo de vida: a adultez. 
33 Esta mesma concepção é, também, partilhada por Mauger (1998: 55) quando define juventude como: «aquela idade, aquela 
sequência da trajectória biográfica, através da qual se opera uma dupla passagem: passagem da escola para o trabalho; 
passagem da família de origem à de procriação». Assim entendida, a juventude está associada a um duplo processo de inserção: 
no mercado de trabalho e no mercado matrimonial. 
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fenómeno que corresponde ao adiamento da transposição dos sucessivos patamares que 

dão acesso à idade adulta.  

Com efeito, tem-se vindo a assistir a um aumento generalizado da idade em que os 

jovens dão por concluída a sua formação, integram a população activa, abandonam a casa 

dos pais, se casam ou se envolvem noutras formas de conjugalidade e têm o primeiro filho. 

Todavia, o prolongamento da juventude não ocorre de uma forma homogénea em todos os 

países. Mais precoce nos países do Norte e do Centro da Europa (Wallace e Kovatcheva, 

1998, Galland e Gautié, 1995), em Portugal, o prolongamento da juventude é um fenómeno 

recente. Na verdade, a análise das idades, em que ocorrem os acontecimentos biográficos 

que conduzem à transição para a vida adulta, permite concluir que o prolongamento da 

juventude é, na formação social portuguesa, um fenómeno em construção. Atentemos, 

então, nos dados empíricos que sustentam esta afirmação. 

A conclusão da formação académica é, como temos vindo a referir, o acontecimento 

que marca o início da passagem da juventude à idade adulta. Se utilizarmos as taxas de 

escolarização, como um indicador indirecto para aferir da idade em que os jovens dão por 

concluída essa formação, somos levados a admitir que o aumento que elas têm vindo a 

registar, desde a década de 60, é elucidativo de uma permanência mais longa e 

generalizada da população jovem portuguesa no sistema educativo (Quadro nº1).  

Quadro nº1 
 Taxas de escolarização da população jovem residente,  
por ano censitário, segundo o grupo etário (1960-2001) 

Idade  
Anos 15-19 anos 20-24 anos 25-29 anos 

1960 12,7 4,8 1,7 
1970 19,5 6,9 2,6 
1981 35,0 12,4 3,4 
1991 54,9 21,8 6,3 
2001 71,0 39,8 10,8 

Fonte: Silva, 1999: 108; INE, 2002 

 

Esta mesma tendência foi por nós verificada, num estudo realizado na Península de 

Setúbal, com o objectivo de comparar os processos de transição para a vida adulta entre 

duas gerações34: os jovens entrevistados eram detentores de níveis de habilitação escolar 

mais elevados do que os adultos. Todos tinham concluído a escolaridade obrigatória 
                                                
34 Este estudo, subordinado ao tema «Jeunesses, politiques insertion et relations avec les autre ages de la vie. Une comparaison 
France, Pays de Galles, Portugal» foi realizado no âmbito do Programa Jeunesse en Europe, entre 1998 e 2000. Em Portugal, 
foram entrevistados trinta jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos e um dos respectivos progenitores 
(Bailleau, Lima, Alves, Dunkerley, Adamson e Gervasoni, 2000, Alves, 2004a).  
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enquanto que 20% dos adultos nunca frequentou a escola, 69% possuía o 6º ano de 

escolaridade e 11% tinha concluído o antigo 5º ano do ensino técnico (Alves, 2004 a). 

A procura crescente de qualificação escolar por parte dos jovens portugueses vai ter, 

inevitavelmente, como consequência, um adiamento na idade com que terminam a sua 

trajectória escolar. Neste sentido, a dilatação temporal do período destinado à aprendizagem 

e à socialização da população juvenil, no quadro específico da instituição escolar, corrobora 

a tese do prolongamento da juventude portuguesa. No entanto, quando confrontamos as 

nossas taxas de escolarização com as que se registam noutros países europeus, as 

diferenças que ressaltam deste exercício de comparação obrigam-nos a questionar a 

intensidade com que este fenómeno se difunde entre os jovens portugueses. O 

prolongamento das trajectórias escolares está ainda longe de ser uma estratégia 

amplamente disseminada na formação social portuguesa, pelo que os jovens portugueses 

tendem a concluir o seu percurso escolar numa idade mais precoce do que a maioria dos 

seus congéneres europeus. São numerosas as evidências empíricas que suportam esta 

afirmação35. De acordo com dados da OCDE (2003: 152-155), em 2001, um jovem com 

quinze anos podia esperar continuar a estudar, em média, durante mais 6,4 anos36. Em 

Portugal, a “esperança de vida escolar”, para um jovem da mesma idade, situava-se em 5,6 

anos, o segundo valor mais baixo entre os países da EU que integram este estudo. Esta 

mesma tendência repete-se se substituirmos este indicador por um outro, que mede o 

número médio de anos que uma criança com mais de seis anos, que tenha entrado no 

sistema educativo em 2001, pode esperar nele permanecer, assumindo a condição de 

estudante a tempo inteiro (Quadro nº2). 

 

                                                
35 Para além dos relatórios, Education at Glance, publicados anualmente pela OCDE, o artigo de Murray e Steedman (2001) 
apresenta um estudo comparativo da evolução dos níveis de educação, em particular da população jovem em França, Alemanha, 
Países–Baixos, Portugal, Suécia e Reino Unido, entre 1986 e 1998, assim como o working paper de Muller e Wolbers (2001) 
onde os autores comparam a escolarização dos jovens da União Europeia entre 1988-1997.  
36 Se tomarmos em linha de conta, apenas, os países da União Europeia que integram este mesmo estudo, a esperança de vida 
escolar sobe para 6,7 anos oscilando entre um valor máximo na Finlândia (8,6 anos) e um valor mínimo na Áustria (5,4 anos). 
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Quadro nº2 
Esperança de vida escolar enquanto estudante  

a tempo inteiro nos países da UE (2001) 

Países Anos 
Finlândia 19,2 
Dinamarca 18,0 
Alemanha 17,3 
Espanha 16,7 
França 16,6 
Holanda 16,5 
Suécia 16,5 
Austria 16,3 
Bélgica 16,2 
Itália 16,0 
Grécia 15,9 
Irlanda 15,3 
Reino Unido 14,6 
Portugal 13,8 
Luxemburgo ♦ dnd 

♦Dados não disponíveis 
Fonte: OCDE, 2003: 257                     

 

Com base nestes dados, falar do prolongamento da juventude em Portugal, por via 

de uma maior procura de qualificações escolares, requer alguma cautela e exige que este 

fenómeno seja interpretado à luz das características da sociedade portuguesa. Assim, se nos 

colocarmos numa perspectiva que toma em linha de conta a evolução do contingente 

estudantil nas últimas décadas, o aumento das taxas de escolarização é um argumento 

suficientemente forte para subscrevermos, sem reservas, a tese de que se verifica um 

adiamento na idade em que os jovens portugueses dão por concluída a sua formação 

académica. Contudo, se esta afirmação é verdadeira no contexto da sociedade portuguesa, 

a comparação com os outros países leva-nos, por seu turno, a afirmar que ele se encontra 

ainda numa fase embrionária.  

Uma vez que a conclusão da formação académica é o acontecimento que despoleta 

a entrada na vida adulta, a precocidade etária com que ele ocorre em Portugal contribui para 

que todos os restantes acontecimentos biográficos ocorram numa idade menos avançada, 

do que na generalidade dos restantes países europeus, apesar de se verificar um aumento 

progressivo na idade em que os sucessivos patamares são transpostos, no contexto 

nacional. É o que acontece quando comparamos a idade em que ocorreu a primeira 

experiência de trabalho remunerado, entre os jovens portugueses inquiridos em 1987 e em 

1997 (Alves, 1998). Embora a idade modal de entrada no mercado de trabalho se mantenha 

entre os quinze e os dezassete anos, verifica-se uma diminuição considerável da inserção 
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profissional precoce e um adiamento da idade em que se regista o primeiro contacto com o 

mercado de trabalho37.  

Quadro nº3 
Idade da primeira experiência profissional remunerada  

Anos  
Idade 1987 1997 

Menos de 15 anos 27,6 16,5 
15-17 anos 31,5 40,8 
18-20 anos 24,8 31,0 
21-24 anos 12,9 8,5 
25-29 anos 1,2 1,3 
NS/NR 2,0 1,7 

  Fonte: Alves, 1998: 100. 

  

 No entanto, este adiamento do momento em que ocorre a transição para a vida 

activa adquire uma maior visibilidade quando comparamos a idade em que ocorreu a 

primeira experiência profissional remunerada nas populações juvenil e adulta que integraram 

o estudo a que nos referimos anteriormente (Alves, 2004 a). Com efeito, a inserção da 

população jovem na vida activa ocorreu num momento mais tardio do seu ciclo de vida. A 

idade média com que jovens tiveram o primeiro contacto com o mercado de trabalho situa-se 

nos dezoito anos, enquanto que, entre os adultos, a obtenção do primeiro emprego ocorreu 

por volta dos quinze anos de idade.  

O casamento é um outro marco importante na transição para a idade adulta. 

Também neste caso, este acontecimento biográfico ocorre cada vez mais tarde e em menor 

número, nomeadamente, a partir de meados dos anos 80. A idade média do primeiro 

casamento sobe, entre 1985 e 1996, respectivamente, de 25,6 anos para 27 anos entre a 

população jovem masculina e de 23,6 anos para 24,1 anos, entre a feminina (Ferreira, 1999: 

56). Apesar deste adiamento, estamos longe da idade média de casamento dos jovens 

europeus. Num estudo realizado por Festy (2000: 70-71), sobre o casamento na Europa, o 

autor mostra que entre os indivíduos de origem francesa, nascidos nos anos 60, os homens 

casaram-se em média aos vinte e oito anos e meio e as mulheres aos vinte e seis anos e 

meio, enquanto que os nascidos na Suécia, durante o mesmo período, viveram este 

acontecimento um ano mais tarde. Num outro estudo mais recente, elaborado por Oinonen 

                                                
37 Esta tendência é confirmada pelos resultados do inquérito nacional, realizado em 2000 aos jovens portugueses com idades 
compreendidas entre os 15 e os 29 anos. Neste estudo, a idade modal da primeira experiência profissional remunerada mantém-
se entre os 15 e os 17 anos, mas a percentagem de jovens sobe para 45% (Ferreira, 2003: 23). 
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(2004: 322), a idade média de casamento, em 1998, na EU (15), situava-se nos vinte e oito 

anos para as mulheres e nos trinta anos para os homens.  

 Ora, os jovens portugueses não só se casam mais tarde como também, a partir dos 

anos 80, se passam a casar menos. Entre 1980 e 1996, o número de casamentos passa de 

72 164 para 63 672 (Ferreira, 1999: 60). No entanto, o declínio do casamento não tem sido 

substituído pela difusão de outras formas de conjugalidade. As uniões de facto são 

totalmente residuais entre a população jovem portuguesa (2,2% em 1991 e 4,6 em 2004), ao 

contrário do que se verifica noutros países europeus, onde a coabitação sem casamento se 

encontra amplamente difundida38. Nos países nórdicos39, na Dinamarca e em França, as 

uniões livres são cada vez menos um prelúdio do casamento, um “casamento à experiência” 

para testar a solidez da relação antes da formalização do projecto conjugal, para se 

afirmarem como alternativas de pleno direito ao modelo clássico e convencional de 

conjugalidade (Battagliolla, 1994, Galland, 1991). Um dos casos mais emblemáticos desta 

mudança de atitudes face à conjugalidade é protagonizado pelos jovens finlandeses. Em 

1998, do total de jovens com menos de trinta anos que tinham estabelecido uma relação de 

conjugalidade, 58% vivia em regime de coabitação (Oinonen, 2004: 323). 

 Uma das características mais marcantes dos jovens portugueses, acompanhados, 

aliás, por outros jovens europeus, é a de que só saem de casa dos pais para casar40. De 

facto, a coabitação e a opção por viver sozinho são formas de convivência escolhidas por 

uma reduzida minoria da população juvenil, nalguns países da União Europeia. Os dados 

apresentados por Vallés (1999: 129-130)41, sobre a saída de casa dos pais e as formas de 

convivência adoptadas, são particularmente ilustrativos da clivagem profunda que se 

estabelece entre as juventudes europeias. As percentagens mais elevadas de jovens entre 

os quinze e os dezanove anos que, em 1990, viviam em casa dos pais registavam-se na 

Itália (94%), no Luxemburgo (91%), em Espanha (86%), na Irlanda (83%), em Portugal 

(80%), na Bélgica (80%) e na Grécia (75%). Em contrapartida, as mais reduzidas 

                                                
38 De acordo com os dados apresentados por Oinonen (2004: 324), em 1998, na EU (15), dos jovens com menos de trinta anos 
que viviam em casal, 28% vivia em coabitação. 
39 Como refere Ferreira (1999: 53): “na Suécia, em 1975, no grupo etário dos vinte aos vinte e quatro anos 57% das mulheres e 
71% dos homens mantinham um projecto conjugal sob os moldes da coabitação”.  
40 No inquérito realizado aos jovens portugueses em 1997, a principal razão apontada para a saída de casa dos pais foi o 
casamento (67,7%). A opção por um estilo de vida diferente é a segunda razão mais escolhida, com apenas 12,9% de respostas. 
A conjugalidade como o principal veículo de autonomização residencial está também patente nas respostas à pergunta «Se 
pudesse escolher, qual das situações preferiria? Viver com...»: o cônjuge (63,5%), em casa dos pais (12,6%), só (11,4%) e com 
amigos (9,5%) (Vasconcelos, 1998: 216 - 222). 
41 Os dados apresentados por este autor foram retirados do Eurobarómetro sobre a juventude elaborado pela Comissão Europeia 
e reportam-se a 1990, último ano em que o questionário, que serve de base a esta publicação, recolhe informações sobre esta 
temática. 
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encontravam-se na Dinamarca (55%), em França (62%), no Reino Unido (67%), na 

Alemanha (69%) e na Holanda (73%). Se estas diferenças são já por si indiciadoras de 

modos de vida consideravelmente distintos, entre as juventudes de estes dois grupos de 

países, as formas de convivência adoptadas acentuam ainda mais esta clivagem. Com 

efeito, no segundo grupo de jovens europeus, a saída de casa não conduz directamente ao 

matrimónio. Eles trocam a casa dos pais pela união livre ou pela independência solitária42.  

 Em Portugal, não existem estudos que se debrucem sobre a reduzida difusão de 

formas de convivência não matrimoniais junto da população juvenil. No entanto, as 

explicações apresentadas, para a sociedade italiana, por Saraceno (1997), podem, em 

grande medida, ser mobilizadas para compreender este fenómeno no contexto português. A 

autora avança duas ordens distintas de razões: uma de natureza cultural, outra material. Do 

ponto de vista cultural, Sarraceno (1997: 107) refere que «a forte ênfase posta na virgindade 

como principal indicador da responsabilidade das mulheres não casadas e da sua aspiração 

matrimonial, constituiu durante muito tempo, e em grande parte constitui ainda hoje, uma 

força de dissuasão de qualquer comportamento que torne público o desvio a um tal modelo». 

Porque se trata de um modelo culturalmente desviante e particularmente penalizador para as 

raparigas, os jovens dificilmente encontram apoio quer em termos materiais quer afectivos, 

junto das famílias, para se investirem em formas de conjugalidade não convencionais ou 

experimentarem um estilo de vida independente, como viver só. Por outro lado, a reduzida 

autonomia financeira da população juvenil, ao não ser compensada por políticas sociais de 

apoio à independência juvenil, como acontece noutros países, acrescentamos nós, tornam 

difícil a autonomia das escolhas comportamentais e limitam a sua efectiva exequibilidade, 

mesmo nos grupos sociais onde outras formas de coabitação juvenil pudessem ser aceites. 

Além destas duas razões, a normatividade hegemónica que impera na sociedade 

portuguesa, no que respeita à eleição da matrimonialidade como o acontecimento biográfico 

mais importante na entrada na vida adulta, a par da importância atribuída aos rituais do 

casamento religioso, referidas por Vasconcelos (1998: 224-225), podem constituir-se, no 

caso da formação social portuguesa, em dois elementos importantes para compreender a 

reduzida disseminação de formas de coabitação não convencionais43. 

                                                
42 Na Dinamarca, 18% dos jovens vivia em regime de coabitação e 21% sozinho, em França as percentagens eram, 
respectivamente, 14% e 16%, na Alemanha 9% e 13% (Vallés, 1999: 130). 
43 Com efeito, os jovens portugueses não só pensam vir a casar – 90,4% dos solteiros pensa fazê-lo (Vasconcelos, 1998: 225) 
como aqueles que já oficializaram a sua relação o fizeram por via do casamento religioso: dos 22% de jovens que vivem 
conjugalmente, 16,4% é casado pela Igreja, 2,4% pelo civil e 3,2% vive em “união de facto” (Nunes: 1998: 9). Os resultados do 
inquérito realizado em 2000 confirmam a manutenção dos mesmos padrões de conjugalidade na juventude portuguesa: 13,9% 



 37 

 A dilatação temporal da fase do ciclo de vida, comummente associada à condição 

juvenil, reflecte-se no adiamento da parentalidade. Ter o primeiro filho é uma decisão que 

ocorre numa idade cada vez mais avançada. Os jovens portugueses não fogem a esta 

tendência generalizada. Mas, tal como acontece com os restantes acontecimentos 

biográficos, também neste caso as jovens portuguesas são mães mais cedo do que as suas 

congéneres europeias. Em 1996, a idade média da mulher ao primeiro filho situava-se nos 

25,8 anos (Ferreira, 1999: 75). Em 1998, a idade média da primeira maternidade na EU (15) 

era de vinte e nove anos (Oinonen, 2004: 324).  

 O adiamento dos calendários biográficos de transição para a adultez é um 

denominador comum às juventudes das sociedades ocidentais. No entanto, este 

prolongamento não ocorre nem da mesma forma nem assume os mesmos contornos nas 

várias sociedades europeias. Em Portugal se, por um lado, o prolongamento da juventude é 

um facto indiscutível, quando comparamos as idades médias em que tem vindo a ocorrer a 

transposição dos sucessivos patamares que dão acesso à idade adulta, ao longo das duas 

últimas décadas, por outro lado, a comparação entre a forma como este fenómeno se faz 

sentir no nosso país e a intensidade que ele assume, leva-nos a admitir a hipótese de que o 

prolongamento da juventude se encontra, ainda, numa fase relativamente incipiente de 

construção. 

 Constituindo-se, do ponto de vista dos actores numa experiência generalizada, o 

prolongamento da juventude é o resultado das múltiplas transformações que, desde a 

segunda metade do séc. XX, têm vindo a ter lugar. O adiamento da entrada na vida adulta, 

devido à maior duração das trajectórias escolares, encontra nas opções tomadas a nível das 

políticas educativas, alguns dos factores explicativos mais potentes. O aumento progressivo 

da escolaridade obrigatória e o processo de democratização do acesso ao sistema educativo 

que teve início, na maioria das sociedades europeias, na década de 50, são as duas 

medidas de política educativa responsáveis pelo fenómeno que os sociólogos da educação 

designam de explosão escolar (Prost, 1992a, 1992b, Dubet, 1996a). Como temos vindo a 

defender noutros trabalhos (Alves, 1994, Alves et alli, 2001), a expansão dos sistemas de 

ensino é o resultado do efeito conjugado de dois factores: o crescimento da oferta pública de 

educação e o aumento da procura social, fruto do aumento do salário real na sequência da 

                                                                                                                                          
dos inquiridos oficializou a sua relação através de um casamento católico; 2,8% casou pelo civil e 4,3% vive em “união de facto” 
(Ferreira, 2003: 6). 
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difusão da relação salarial fordista44 (Boyer, 1986, Gazier, 1992), e da crença generalizada 

na educação como um elemento estruturante dos processos de mobilidade social 

ascendente. De então para cá, o número de efectivos escolares não tem parado de crescer e 

as trajectórias escolares não têm deixado de se alongar. Por razões diversas daquelas que 

sustentaram a procura optimista da educação (Grácio, 1986), os jovens e as respectivas 

famílias passaram, a partir da década de 70, a investir no mercado de títulos escolares como 

forma de fazer face à inflação e desvalorização dos diplomas (Dore, 1976, Passeron, 1982), 

à desclassificação social (Bourdieu, 1978) e às dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. No actual contexto, é a procura desencantada de educação (Grácio, 1986) que 

alimenta a segunda fase de massificação dos sistemas educativos45 (Dubet e Martucelli, 

1996) e a aposta em itinerários escolares mais longos. Assim, a conclusão mais tardia do 

percurso formativo tem como consequência directa o adiamento da entrada na vida activa.  

No entanto, ao contrário do que se verificava até aos anos 70, a transição para o 

mercado de trabalho transforma-se num processo cada vez mais longo e, em muitos casos, 

imprevisível, adiando a emancipação económica de um número crescente de jovens (Ortega, 

1999). Até meados da década de setenta, a inserção profissional correspondia à procura da 

melhor posição possível num mercado de trabalho onde todos tinham lugar, mesmo aqueles 

que eram detentores de reduzidas qualificações académicas e profissionais. Todavia, nos 

finais dos anos setenta, a situação altera-se profundamente. Os lugares na estrutura 

ocupacional começam a escassear e mesmo os jovens portadores de diplomas do Ensino 

Secundário ou Superior correm o risco de se transformar em peças supranumerárias de um 

puzzle cada vez mais complexo (Castel, 1995). A questão, para muitos jovens, já não é a de 

encontrar o melhor emprego possível, mas sim a de encontrar um emprego, qualquer que ele 

seja. Neste contexto, a inserção deixa de ser entendida como um momento na história do 

indivíduo, para ser concebida como um processo que tende a prolongar-se no tempo até à 

entrada na “terra prometida”, isto é, até à obtenção de um emprego estável (Charlot e 

Glassman, 1998) ou, como refere Vernières (1997), de uma posição estabilizada no mercado 

de trabalho, que tanto pode corresponder a um emprego com contrato a termo indeterminado 

                                                
44 Gazier (1992: 301) define relação salarial fordista como «a regulação do salário por uma dupla socialização do salário directo 
por via da negociação colectiva e dos dispositivos de indexação (inflação e produtividade) e a aparição do salário indirecto, 
através dos sistemas de segurança social». 
45 Dubet e Martucelli (1996: 39-40) identificam duas fases de massificação dos sistemas educativos no pós-guerra. A primeira 
fase corresponde aos anos 50 e 60 e assenta no crescimento forte dos efectivos escolares nos graus de ensino inferiores ao 
Secundário e num crescimento mais fraco dos alunos do Secundário. A segunda fase de massificação corresponde à explosão 
do Ensino Secundário, que começa nos finais dos anos 70 e não pára de se difundir, e ao aumento do número de estudantes 
universitários. 
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como a uma sucessão de empregos temporários. O período de entrada no mercado de 

trabalho é assim, para um número crescente de jovens, um período onde imperam o 

desemprego, a precariedade, a insegurança e durante o qual a independência económica 

tarda em chegar.  

A instabilidade financeira dos jovens surge, neste contexto, como uma primeira 

explicação para o prolongamento da juventude associado à sua permanência, até uma idade 

mais avançada, no domicílio da família de socialização. Contudo, se a escassa autonomia 

económica da população juvenil no início da vida profissional se apresenta como um 

elemento dissuasor da partida, ele não é certamente o único, como demonstram as 

respostas dos jovens europeus (INRA, 2002: 9). Quando questionados sobre as razões por 

que vivem mais tempo em casa dos pais, a maioria dos jovens entre os quinze e os vinte e 

quatro anos (64%) indica a falta de meios. Porém, a população juvenil aponta, igualmente, 

outras razões que colocam em evidência uma mudança nos comportamentos e nas atitudes 

quer dos jovens quer dos respectivos progenitores: 37% refere o conforto que usufrui e a 

inexistência de responsabilidades; 32% associa a permanência a uma estratégia de aforro 

que permitirá a mudança em condições mais favoráveis; 29% indica como razão o adiamento 

do casamento ou da coabitação; 28% coloca a tónica na maior permissividade dos pais e 

25% na escassez do parque habitacional. 

Na origem destes novos comportamentos, cujas explicações não se esgotam em 

argumentos estritamente económicos, estão vários factores que as próprias respostas dos 

jovens europeus deixam antever. Para Dubet (1996a: 27), o adiamento da independência 

residencial pode ser compreendido à luz das alterações nas atitudes das famílias que, ao 

concederem uma maior liberdade aos jovens, nomeadamente no domínio sexual, contribuem 

para que o desejo de sair de casa seja menos precoce e assuma um carácter menos 

imperativo. Na mesma linha de pensamento, Galland (1996a: 44) enfatiza a substituição das 

normas autoritárias, que regiam as relações entre gerações nas décadas anteriores por 

outras, orientadas por valores liberais e não intervencionistas. Neste sentido, o conflito entre 

gerações tende a esbater-se e para muitos jovens a liberdade individual vive-se no interior do 

grupo familiar, onde a permissividade dos pais e a ausência de responsabilidades criam as 

condições para o adiamento da independência residencial. Se, para estes autores, as 

explicações residem fundamentalmente na alteração dos valores que orientam as relações 

entre pais e filhos, para outros (Jones, 1995, Dean, 1997, Wallace e Kovatcheva, 1998), elas 
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encontram o seu fundamento na crise do Estado Providência e nas políticas levadas a cabo 

pelos governos conservadores, em particular, na Grã-Bretanha.  

Esping-Andersen (1997a) defende que os países ocidentais desenvolveram três 

formas distintas de resposta às mudanças económicas e sociais que têm vindo a ocorrer 

desde a década de setenta. Os países escandinavos apostaram, até recentemente, na 

expansão do emprego público com vista à manutenção do pleno emprego e na preservação 

das políticas sociais, conhecidas como as mais universalistas e generosas (Stephens, 1997), 

em particular para a população juvenil. A Escandinávia é, segundo Esping-Andersen (1997a: 

14), «o único grupo de países europeus onde a despesa pública com as políticas sociais 

destinadas aos jovens é superior à dos adultos». Com efeito, como relata (Walter, 2006: 

125), a partir dos dezoito anos, todos os jovens têm direito a benefícios sociais, como por 

exemplo, um subsídio para estudar, independentemente da situação socioeconómica da 

respectiva família. 

Os países europeus continentais, por seu turno, desenvolveram uma estratégia 

assente na redução do volume da mão-de-obra recorrendo, de uma forma generalizada, às 

reformas antecipadas e, mantendo, no essencial, as políticas sociais em vigor. No entanto, 

as condições fundamentalmente políticas, que estiveram na origem da construção dos 

Estados Providência nestes países, conferem-lhes, ainda hoje, especificidades muito 

próprias que os distinguem quer dos países nórdicos quer dos anglo-saxónicos. Ao contrário 

daqueles países, onde a construção dos Estados Providência modernos se fez sob a 

influência das doutrinas social-democrata ou da esquerda liberal, nos países europeus ela foi 

dominada pelo pensamento de direita, de centro-direita e democrata cristão (Esping-

Andersen, 1997b: 66-67). Esta influência conservadora faz-se sentir sobre os critérios que 

definem o acesso aos benefícios sociais, sobre a função social da protecção social e sobre o 

carácter subsidiário que é atribuído às políticas sociais. Relativamente aos critérios de 

elegibilidade, nos países da Europa Continental, o emprego é a condição fundamental para 

aceder à protecção social, ao contrário do que se verifica nos países nórdicos, onde ela é um 

direito inerente à cidadania ou mesmo nos anglo-saxónicos, onde o acesso depende das 

carências demonstradas. No que respeita à função social da protecção social, o princípio da 

diferenciação em função dos grupos profissionais, que vigora nos países continentais, 

contribui para que os benefícios sociais espelhem as diferenças de rendimentos dos seus 

beneficiários reduzindo, assim, o seu papel na redistribuição da riqueza enquanto que na 
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Escandinávia, a protecção social é uma questão de direitos, relativamente independente das 

contribuições individuais46. O princípio da subsidiariedade que orienta as políticas sociais nos 

países da Europa Continental decorre da assunção do pressuposto de que «os membros da 

família podem depender do emprego a tempo inteiro do elemento masculino do casal (male 

breadwinner) e que as mulheres são responsáveis pelo bem-estar do agregado familiar» 

(Esping-Andersen, 1997a: 18)47. A assunção deste pressuposto contribui, segundo Witz 

(1992), para a manutenção das relações de dominação masculina nas sociedades 

continentais e tem várias consequências práticas na configuração do Estado Providência 

nestes países (Esping-Andersen, 1997a). Argumenta Witz (1992: 15) que a figura do male 

breadwinner contribui para «manter as mulheres afastadas do mercado de trabalho, 

colocando-as na dependência do elemento masculino da família quer seja o pai, quando 

solteiras, quer seja o marido, quando casadas». Assim, este modelo de Estado Providência 

é, segundo esta autora, um dos principais responsáveis pela manutenção do patriarcado 

nestas sociedades. Mas quais são as características que conferem a este modelo a sua 

especificidade? Para Esping-Andersen (1997b: 66-67), a singularidade dos Estados 

Providência da Europa Continental, reside no facto de os principais beneficiários da 

segurança social serem os homens que exercem ou exerceram uma actividade profissional; 

das mulheres serem dissuadidas de participar na população activa48; e na quase inexistência 

de serviços de apoio à família. Nestes países, onde as mulheres são incentivadas a 

assegurar a reprodução da força de trabalho, a socializar a gerações mais novas e a cuidar 

das mais velhas, o Estado é desresponsabilizado de assegurar a prestação de serviços 

sociais destinados às famílias, como o apoio a crianças, jovens, idosos, deficientes ou ao 

trabalho doméstico. São, precisamente, estas características que explicam, em grande 

medida, os reduzidos benefícios sociais destinados aos jovens e a sua elevada dependência 

                                                
46 Apesar de, como Esping-Andersen (1997a) e Stephens (1997) fazem questão de salientar, os Estados Providência dos países 
escandinavos estarem a ser objecto de medidas que visam a contenção da despesa com as políticas sociais, eles continuam 
ainda a ser aqueles onde a protecção social se rege pelos princípios da universalidade e da equidade social. 
47 Os últimos anos têm, todavia, profundas alterações no modelo de família sobre o qual se erigiu o Estado Providência nos 
países continentais. A entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho tem contribuído para que, principalmente entre a 
população jovem, se difunda o que alguns autores (Oinonen, 2004; Mills, 2004) apelidam de famílias com salários duplos (two 
earner families). Em Portugal, este modelo não se encontra apenas difundido junto dos casais jovens. Ele é o modelo dominante 
das famílias portuguesas. Segundo os dados do inquérito realizado às famílias portuguesas, apresentados por Wall e Guerreiro 
(2005: 321), em 60,5% das famílias ambos os membros do casal exercem uma actividade remunerada.  
48 Portugal é, no que respeita a este aspecto, uma excepção. Em 1997, a taxa de actividade feminina era de 43%, enquanto que 
na EU se situava nos 41%. Esta diferença assume ainda uma maior dimensão quando comparamos essa mesma taxa com as 
registadas em países como a Espanha (36%), a Grécia (37%) ou a Irlanda (33%). Um outro aspecto, que confere à situação 
portuguesa uma especificidade própria, reside no facto de a actividade profissional feminina ser exercida a tempo inteiro e não a 
tempo parcial como acontece na maioria dos países europeus (Alves, 2004 b). 
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da estrutura familiar, em particular, nos países do sul da Europa49. Aliás, é esta elevada 

dependência das famílias que leva Machado Pais (2001: 81) a afirmar, com ironia, que os 

jovens vivem em regime de welfare family. 

Por último, os países anglo-saxónicos recorreram a uma estratégia de flexibilização 

salarial que conduziu a uma diminuição dos rendimentos do trabalho e ao aumento da 

desigualdade social e da pobreza (Esping-Andersen, 1997 a, Krugman, 1995). No caso da 

Grã-Bretanha, esta estratégia foi acompanhada por uma redução drástica dos direitos socais 

da população juvenil, com o objectivo de diminuir a sua dependência face ao Estado, 

tornando-a, em contrapartida, mais dependente da família de origem. Segundo Dean (1997) 

e Jones (1995), este processo dá os primeiros passos no início dos anos oitenta, com a 

introdução de regras que tornaram difícil aos estudantes, que frequentavam o ensino pós-

obrigatório, o acesso a prestações sociais que facilitassem a sua independência residencial. 

Ainda no princípio da década de oitenta, as prestações sociais destinadas aos jovens com 

idades compreendidas entre os dezasseis e os dezassete anos são reduzidas, com base no 

critério “contribuição para o rendimento” (rent contribution) (Dean, 1997: 59-60). Este critério 

baseava-se na estimativa do montante que os jovens deviam pagar aos pais pelo 

alojamento, montante esse que era transferido pelo Estado para as respectivas famílias. No 

ano seguinte, este critério foi alargado aos jovens entre os dezoito e os vinte anos e, 

actualmente, abrange toda a população juvenil, com menos de vinte e cinco anos. Ao mesmo 

tempo que os critérios de elegibilidade se deslocam do jovem enquanto cidadão para a 

família, a política habitacional do governo britânico privilegiou o incentivo à aquisição de 

habitação própria, opção irrealista para a larga maioria dos jovens. Simultaneamente, a 

habitação social via reduzida a sua capacidade de alojamento e o mercado de arrendamento 

atingia preços inacessíveis para os beneficiários do subsídio de habitação e incomportáveis 

para uma larga maioria de jovens que, inseridos no mercado de trabalho, aufere “salários de 

miséria”50. No entanto, Jones (1995) e Dean (1997) são unânimes em considerar o ano de 

1988, como o ano das grandes mudanças nas condições que facilitavam a independência 

                                                
49 Estes dois aspectos que caracterizam as juventudes do sul da Europa são particularmente evidentes quando se trata de jovens 
desempregados como mostram os dados apresentados por Esping-Andersen (2000: 86). Dos jovens desempregados com idades 
compreendidas entre os vinte e os trinta anos, as percentagens dos que tinham um rendimento nulo, em 1994, eram as 
seguintes: Bélgica, 3,3%, Dinamarca, 0,0%, França, 20,8%, Alemanha, 8,5%, Grécia, 59,6%, Irlanda, 3%, Itália, 81,3%, Portugal, 
54,2%, Espanha, 42,6%, Reino Unido, 2,2%. Por sua vez, as percentagens dos que estando desempregados viviam com os pais 
tinham os seguintes valores: Bélgica, 28,8%, Dinamarca, 7,8%, França, 42,3%, Alemanha, 31,0%, Grécia, 55,1%, Irlanda, 67,8%, 
Itália, 82,9%, Portugal, 57,9%, Espanha, 66,3%, Reino Unido, 39,7%. 
50 Esta expressão, que é utilizada por Krugman (1995), é igualmente o título de um livro, recentemente publicado em Portugal, 
onde a autora (Ehrenreich, 2004) dá conta, através da sua própria experiência durante um ano, das dificuldades de uma parte 
significativa da população americana em viver de rendimentos do trabalho que oscilam entre seis e sete dólares por hora. 
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residencial dos jovens britânicos. Os jovens com menos de dezoito anos perdem o direito 

aos benefícios sociais quer sob a forma de subsídio ao rendimento (income suport) quer de 

subsídio de desemprego; para os maiores de dezoito anos, o subsídio ao rendimento passa 

a ter uma prestação pecuniária inferior à da população adulta, ao mesmo tempo que é 

extinta a prestação social (exceptional needs payments) destinada a permitir a aquisição de 

mobiliário e equipamentos domésticos aos jovens que beneficiavam do subsídio de 

habitação para se autonomizarem em termos residenciais. Todas estas alterações 

contribuíram para que os rendimentos que os jovens auferiam, por via da segurança social, 

tenham sido reduzidos ou tenham mesmo desaparecido, deixando alguns deles desprovidos 

de qualquer fonte de rendimento, e tornando o processo de autonomia residencial mais difícil 

de se concretizar (Jones, 1995: 13). Estas políticas de privatização, que intensificaram a 

dependência da população juvenil das respectivas famílias, tiveram como consequência uma 

diminuição dos direitos sociais consagrados e um aumento das desigualdades sociais, na 

medida em que passaram a fazer depender a antecipação do processo de autonomização 

residencial dos recursos económicos familiares.  

No entanto, as explicações para a permanência mais prolongada em casa dos pais 

não se esgotam nem nas mudanças de valores que orientam as relações entre progenitores 

e respectiva descendência nem nas alterações políticas e económicas que configuram o 

espaço social onde a experiência juvenil ocorre. Elas remetem, também, como os jovens 

europeus evidenciam, para um outro fenómeno: o adiamento do casamento ou da 

coabitação. A idade mais avançada em que este acontecimento biográfico ocorre, não é um 

facto novo, como vários autores (Festy, 2000, Saraceno, 1997) fazem questão de salientar. 

Novas são, em nosso entender, algumas das razões que explicam as disposições para a 

conjugalidade, em geral e para a matrimonialidade, em particular, junto dos jovens actuais. 

Até aos finais do séc. XIX e, nalguns países durante parte do séc. XX, a idade avançada em 

que se contraía o matrimónio era explicada pela obtenção tardia da auto-suficiência 

económica (Saraceno, 1997) quer sob a forma de acesso aos meios de produção, no caso 

das famílias burguesas ou do campesinato quer, nas famílias operárias, sob a forma de 

aquisição de saberes profissionais passíveis de serem trocados por um salário que 

permitisse fazer face às despesas decorrentes da constituição de um novo agregado familiar. 

Tal como no passado, a insuficiência de recursos económicos decorrentes das dificuldades 

de inserção profissional é certamente, um elemento que condiciona a decisão de contrair 
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matrimónio ou de encetar uma relação de conjugalidade não formalizada. Todavia, como 

alguns estudos têm demonstrado (Galland, 1998, 1991, Kruger, 1994, Seidenspinner, 1994), 

este adiamento não é apenas resultado de transformações estruturais – aumento da 

escolaridade obrigatória ou de novos modos de funcionamento do mercado de trabalho – 

mas também da emergência de atitudes e comportamentos diferentes na população juvenil51 

e, muito em particular, nas raparigas. Eles estão patentes no maior investimento escolar das 

jovens, mas, sobretudo, na sua participação crescente na população activa e no seu 

investimento na construção de carreiras profissionais. Este investimento na esfera 

profissional, nomeadamente por parte das raparigas mais escolarizadas, tem contribuído, por 

um lado, para protelar a decisão de constituir uma nova família (Baethge, 1994, Galland, 

1988) evitando, assim, uma inscrição demasiado precoce na divisão sexual do trabalho 

doméstico, fortemente, penalizadora para o sexo feminino52 e, por outro, está associado à 

emergência de uma nova semântica sobre a conjugalidade. Ao mesmo tempo que o 

sentimento amoroso se impõe como o único pretexto legítimo e fundamental para a relação53 

e que a família, como o espaço social exclusivo de realização feminina, perde a centralidade 

que detinha nas gerações anteriores (Seidenspinner, 1994), generaliza-se, junto da 

população feminina, uma concepção de conjugalidade baseada numa relação simétrica entre 

parceiros, ambos com actividade profissional, onde a autonomia individual não é anulada 

(Galland, 1991: 142).  

As transformações que nas últimas décadas têm vindo a ocorrer nos processos de 

entrada na vida adulta, a par da crescente individualização das trajectórias biográficas e de 

uma desconexão na transposição dos diferentes patamares que dão acesso à adultez54 têm 

                                                
51 Mauger, numa intervenção em que participou conjuntamente com Vulbeau (Mauger, Vulbeau, 1998: 255-256), defende que 
estes comportamentos têm por objectivo diferir no tempo a assunção de uma classificação matrimonial, prorrogando os 
privilégios da juventude.  
52 Battagliola (1994) demonstra quão ilusória é a partilha do trabalho doméstico na sociedade francesa e como a 
matrimonialidade e a parentalidade condicionam a actividade profissional feminina. No caso português, os estudos de Pais 
(1985) e já mais recentemente os de Perista (1999), Perista et alli (2001), Torres et alli (2001), Torres (2004), Wall e Guerreiro 
(2005), Aboim (2005a, 2006) mostram como é elevada a assimetria na divisão das tarefas domésticas. 
53 São múltiplos os autores que se têm vindo a debruçar sobre a importância do amor. A título de exemplo, detenhamos os 
trabalhos de Luhmann (1991) que dá conta da génese e difusão do “amor romântico”, de Giddens (1995) que discute o conceito 
de “amor confluente” nas sociedades de modernidade tardia e de Torres (1996, 2002a, 2002b) que desenvolve o conceito de 
“amor construção”. 
54 Esta desconexão assume múltiplas formas: umas mais radicais, onde a uma fase de autonomização se sucede uma outra de 
dependência relativamente aos progenitores como, por exemplo, conclusão da formação académica, inserção no mercado de 
trabalho e retorno ao sistema educativo enquanto estudante a tempo inteiro, independência residencial e regresso à casa dos 
pais depois de uma experiência de conjugalidade mal sucedida ou em resultado de dificuldades económicas; outras, menos 
radicais, como a obtenção de um emprego e a permanência em casa dos pais ou o adiamento da parentalidade mesmo quando 
se trata de formas de convivência conjugais “estáveis”. Roberts (1995: 118-120) designa este fenómeno por desestandardização 
da normatividade em que se sucediam as diferentes etapas do ciclo de vida. Pais (1996: 122) apelida-o de princípio da 
reversibilidade. Aliás, esta ideia de reversibilidade está presente em inúmeros trabalhos (Andres, 1999, EGRIS, 2001, Riele, 
2004). 
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contribuído para que a juventude deixe de ser concebida como um curto período de 

transição. Ela prolonga-se no tempo, perde a linearidade anterior e transforma-se, mesmo, 

numa nova idade de vida. Os sociólogos que se filiam na teoria do curso de vida (Bois-

Reymond, 1998, Plug et alli, 2003, EGRIS 2001, Westberg, 2004, Walter, 2006) utilizam o 

termo “jovens adultos” para designar aqueles que se encontram entre a juventude e a idade 

adulta. Sem poderem ser apelidados de jovens, eles também não preenchem todos os 

requisitos que permitem, no sentido tradicional, a assunção plena do estatuto de adulto. Os 

jovens adultos vivem, assim entre uma dependência típica da juventude e uma autonomia 

característica da idade adulta. Para o EGRIS (2001), a ambiguidade estatutária que 

caracteriza esta nova fase do curso de vida pode ser vivida de três maneiras distintas pelos 

jovens adultos. Nuns casos, trata-se de vidas divididas, noutros de vidas pendentes noutros 

ainda de vidas alternadas (EGRIS, 2001: 103-104). Os jovens adultos que vivem vidas 

divididas são aqueles que, nalguns aspectos, já são autónomos e noutros são ainda 

dependentes da família de socialização55. As vidas pendentes têm como protagonistas todos 

os que não se consideram nem jovens nem adultos. Eles estão envolvidos num processo de 

transição, mas não têm a certeza que ele culmine com a sua integração plena na adultez56. 

As vidas alternadas são vividas por aqueles que deliberadamente alternam as duas fases da 

vida. Assumindo o estatuto de adulto, eles não abdicam da cultura juvenil57.  

Galland (1994) e Bendit e Wolffersdorff (1994) não falam de jovens adultos, mas sim 

de pós-adolescência que definem como um período durante o qual situações de 

independência convivem com outras onde impera a dependência face à família de 

socialização. Num trabalho posterior, Galland (1996a: 41-42) propõe a divisão da juventude 

em três sequências: a pós-adolescência, que corresponde ao período que medeia entre a 

conclusão da formação académica e a independência residencial, período durante o qual se 

conjugam o estatuto de adulto, associado ao exercício de uma actividade profissional, e o de 

adolescente decorrente da permanência em casa dos pais; a juventude, característica dos 

jovens mais escolarizados, compreende o período em que se verifica uma autonomização 

económica e residencial, mas sem que esta última coincida com o estabelecimento de uma 

                                                
55 Jovens adultos com vidas divididas são, por exemplo, alguns estudantes que gozam de uma grande liberdade e são 
responsáveis pela sua vida, aqueles com trinta ou mais anos que vivem em casa dos pais quer por causa do desemprego quer 
porque romperam uma relação e voltaram à residência familiar.  
56 Trata-se, neste caso, de jovens cujas qualificações académicas e profissionais não garantem o acesso a um emprego que 
assegure as condições para uma autonomização plena. 
57 Jovens adultos que vivem vidas alternadas são, por exemplo, pais jovens que não abandonam modelos culturais juvenis, 
profissionais que aos fins-de-semana frequentam raves e aqueles que procuram criar trajectórias alternativas, construindo as 
suas carreiras em contextos juvenis ou na economia subterrânea. 
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relação conjugal; e, por último, a fase pré-adulta que vai do envolvimento numa forma de 

convivência conjugal ao nascimento do primeiro filho, considerado como o acontecimento 

biográfico decisivo para a assunção do estatuto de adulto.  

Em nosso entender, mais interessante do ponto de vista conceptual, do que este 

faseamento da juventude58 é, por um lado, a reflexão que se tem vindo a desenvolver sobre 

a descoincidência entre o que a comunidade científica define como os acontecimentos 

biográficos que conduzem à adultez e as percepções dos jovens e, por outro, a função social 

que a juventude como idade de vida desempenha no ciclo de vida dos indivíduos. Com 

efeito, alguns estudos (Arnett, 1997, Thiessen e Looker, 1999, Bailleau et alli, 2000, 

Westberg, 2004) têm contribuído para colocar em evidência o contraste entre a forma como 

os sociólogos concebem a entrada na idade adulta e as concepções dos jovens sobre esse 

mesmo processo59. De um modo geral, estas investigações demonstram que os jovens, 

actualmente, tendem a conferir uma reduzida importância aos acontecimentos normativos 

que marcam a entrada na vida adulta e a relacionar a transição para esta idade de vida com 

o julgamento que fazem da sua capacidade para viver autonomamente, tomar decisões 

sobre o seu futuro e assumir as responsabilidades pelos seus actos. Como referia um dos 

entrevistados no estudo em que participámos (Bailleau et alli, 2000: 20): «Ser adulto é ser 

responsável. Eu acho que é isso. Eu adiro a esta fórmula. A idade não tem nada a ver. Pode-

se ser adulto aos vinte e criança aos trinta.». Arnett (1997), por sua vez, afirma que a maioria 

dos jovens americanos dá por concluída a sua transição para a adultez antes de ter 

encetado uma relação conjugal ou de ter o primeiro filho. O que é decisivo para que se 

considerem adultos, é a capacidade para assumir responsabilidades. No estudo que realizou 

junto de jovens australianos, Westberg (2004) chega a uma conclusão semelhante, ainda 

que neste caso a responsabilidade esteja associada à parentalidade. Este é, para os jovens 

australianos, o acontecimento biográfico mais importante no seu processo de transição para 

a idade adulta e o único que é irreversível. O nascimento do primeiro filho não só muda 

                                                
58 Este faseamento que resulta do prolongamento da juventude não é o único. Uma nova fase da juventude ganha, actualmente, 
uma particular acuidade. Trata-se de uma entrada precoce dos adolescentes na juventude, por via do consumo. Esta nova fase, 
a que os jornalistas anglo-saxónicos chamaram de tweeny, tem estado no centro das atenções de numerosos autores, como 
salienta Pacom, 2001. Os tweenies são definidos como adolescentes que, estando fora do mercado de trabalho beneficiam de 
múltiplos recursos financeiros resultantes da situação económica particularmente favorável dos pais e dos avós, o que lhes 
permite serem consumidores activos. Reconhece-se-lhes um estilo de vida particular, gostos musicais específicos, uma 
sexualidade precoce e um apetite voraz pela moda (Pacom, 2001: 95). Em Portugal, embora não sejam ainda objecto de estudo, 
foram recentemente alvo de uma extensa reportagem jornalística (Cf. Pública de 09.01.2005).  
59 Estas diferenças, embora não tornem obsoleta a forma como o processo de transição para a adultez tem sido conceptualizado 
pelos sociólogos da juventude, vêm contribuir para reequacionar o papel atribuído aos acontecimentos biográficos normativos, 
neste processo.  
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profundamente a vida dos jovens, mas também põe à prova o seu sentido de 

responsabilidade. O aspecto mais importante que ressalta destas investigações, e que nos 

interessa reter, é a substituição de uma definição de adulto construída através da vivência 

social de acontecimentos biográficos por uma outra, subjectivamente elaborada. Ser adulto 

não é tanto uma condição que se adquire depois de transpostos os patamares socialmente 

definidos que conduzem à vida adulta, mas antes o produto de um trabalho intersubjectivo 

que permite a cada um tornar-se num sujeito autónomo e responsável. De certa forma, é 

como se os jovens rejeitassem as definições que os adultos lhes impõem do que é ser adulto 

e reivindicassem para si o poder de se atribuir esse estatuto a partir de um conjunto de 

competências cujo domínio apenas eles podem aferir. Arnett (1997) imputa esta mudança à 

hegemonia crescente da ideologia individualista, decorrente do processo de individualização 

em curso, nas sociedades ocidentais. Com efeito, se uma das expressões deste processo é 

a ênfase colocada no controlo individual da própria vida e na responsabilidade individual pelo 

sucesso ou insucesso do respectivo percurso escolar, profissional e familiar, se a reificação 

do indivíduo é uma constante e, como afirma Delcourt (2000: 59), o indivíduo se vê na 

obrigação de se individualizar, não é de estranhar que os jovens concebam a transição para 

a idade adulta não só como um processo de conquista da autonomia material (económica, 

residencial), mas também como um trabalho de construção intersubjectiva do estatuto de 

adulto e que, portanto, chamem a si a responsabilidade de se definirem como tal. 

No entanto, este trabalho individual de construção do estatuto social de adulto é cada 

vez mais longo e complexo. Ele é dominado pela incerteza estatutária decorrente do 

prolongamento dos processos de socialização escolar e profissional e pela obrigação de 

cada jovem se projectar no futuro e construir a sua identidade social e profissional, de 

encontrar a sua posição social através da prestação de múltiplas provas nos universos 

escolar e laboral. Na medida em que a entrada na idade adulta deixa, progressivamente, de 

assentar na transmissão geracional de um estatuto e de uma identidade social pré-definidos, 

e passa a depender da definição que cada jovem constrói sobre si próprio, através das 

experiências sociais em que se envolve, o modelo de identificação em que assentava essa 

entrada é substituído, como defende Galland (1994, 1996a) pelo da experimentação60. Neste 

                                                
60 Galland (1996a: 43) defende que o modelo de identificação foi dominante até ao séc. XIX, embora se encontre ainda presente 
junto de alguns jovens oriundos do operariado. Ele estava presente nas famílias camponesas e no meio operário, onde a figura 
paterna era responsável pela transmissão dos valores e dos segredos do ofício, bem como nas famílias burguesas, onde os 
mecanismos de transmissão do património e dos papéis sociais, asseguravam a manutenção e reprodução dos valores e dos 
status. O aumento da escolarização, das oportunidades e das aspirações sociais e o próprio processo de “destradicionalização” 



 48 

contexto, a função social da juventude é objecto de uma transformação. A juventude como 

tempo de preparação para a vida adulta, por via da identificação com uma identidade social e 

um estatuto herdados, dá lugar à juventude como tempo de experimentação, onde cada um 

é responsável pela construção da sua identidade social e pela obtenção do respectivo 

estatuto social e profissional.  

O prolongamento da juventude transforma a experiência juvenil e confronta os jovens 

actuais com situações novas e a vários títulos paradoxais. Dubet (1996a) refere as tensões 

entre a maturidade psicológica e intelectual e a menoridade social em que se encontra uma 

parte importante da população juvenil. No entanto, é através das palavras de Wallace e de 

Kovatcheva (1998) que os paradoxos da experiência juvenil são escalpelizados de uma 

forma mais sistemática. O primeiro paradoxo decorre do facto de os jovens nunca terem tido 

tanta autonomia, como a que desfrutam actualmente, para escolher os grupos de pares, os 

estilos de vida e para construírem as suas biografias e, ao mesmo tempo, serem, cada vez 

mais, alvo de vigilância e de controlo por parte de profissionais e do próprio Estado. As 

dificuldades com que a população juvenil se debate têm estado na origem de múltiplos 

programas públicos e na criação de um “exército” de profissionais da juventude (psicólogos 

de orientação vocacional, animadores, mediadores, educadores, supervisores) cuja missão 

se divide entre promover a integração dos jovens na sociedade, principalmente por via da 

educação e do trabalho, e controlar a população juvenil, evitando comportamentos 

desviantes (Craine, 1997)61. No entanto, estas formas relativamente difusas de vigilância da 

juventude têm vindo a assumir um carácter mais manifesto nos países anglo-saxónicos, 

nomeadamente, através da criação de políticas punitivas para jovens delinquentes e de 

restrições a várias manifestações das culturas juvenis (MacDonald, 1997a, Jeffs, 1997)62. Se 

o que está na génese deste paradoxo é a antinomia entre autonomia e controle, já 

relativamente ao segundo, a questão central reside na tensão entre oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e social e dependência familiar. O prolongamento da juventude 

permite, como Wallace e Kovatcheva (1998) defendem, um desenvolvimento progressivo dos 

                                                                                                                                          
(Beck, 2001, Delcourt, 2000) em curso têm contribuído para tornar caducos os mecanismos de socialização assentes na 
transmissão e identificação familiares. 
61 A dupla valência de muitas medidas destinadas à juventude está patente, por exemplo, no caso do Reino Unido, onde o 
acesso dos jovens a alguns benefícios sociais só é possível se forem estudantes, trabalhadores, formandos, ou participarem num 
programa que vise a sua inserção no mercado de trabalho (Dean, 1997:60).  
62 Jeffs (1997: 160-164) enuncia um conjunto diversificado de medidas de controle da juventude que abrangem a educação, a 
justiça, o direito, a habitação, etc. A título de exemplo, destacamos a extinção dos benefícios sociais às mães adolescentes, a 
legislação que torna virtualmente impossível aos jovens a organização de raves e de festivais ou a que impede a adopção de um 
estilo de vida nómada, como alternativa ao desemprego, as penas de prisão para jovens a partir dos dezasseis anos e a 
discussão para descer este limite para os dez anos. 
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jovens, por oposição a uma entrada precoce no mercado de trabalho, garantindo um período 

mais alongado de orientação e de apoio. Nesta perspectiva, os jovens estão hoje numa 

situação incomensuravelmente melhor, na medida em que dispõem de um leque mais 

diversificado de escolhas e de oportunidades e beneficiam de uma maior assistência familiar 

e estatal. O reverso da medalha é uma dependência mais prolongada da família e/ou do 

Estado. É verdade que esta dependência, sendo voluntária, não se traduz num foco de 

tensão para os jovens que por ela optam. O problema coloca-se quando ela é fruto de um 

conjunto de situações involuntárias – desemprego, precariedade, salários reduzidos, 

mercados de arrendamento escassos e de custos elevados - que inviabilizam, à revelia da 

vontade das actores, a autonomização económica e residencial. Galland (1991) dá como 

exemplo as famílias com reduzidos recursos económicos, para quem o prolongamento de 

uma situação de dependência dos filhos se torna, a médio prazo, insustentável e fonte de 

conflitos. No caso destes jovens, não se trata de uma estratégia voluntária para protelar a 

aquisição do estatuto de adulto, mas, antes, de uma segregação involuntária da vida adulta.  

Independentemente das razões que explicam a maior dependência dos jovens em 

relação à família e ao Estado, a possibilidade destes apoios se continuarem a manter com a 

mesma intensidade é uma questão em aberto63. A reestruturação do Estado Social tem 

implicações não só sobre as condições de vida da população jovem, mas também sobre a 

adulta. A flexibilização salarial nos países anglo-saxónicos, o desemprego e a precariedade 

nos da Europa continental, a contracção do Estado Providência, já em curso, nos primeiros e 

aquela que se começa a desenhar nos segundos, a encruzilhada em que se encontra o 

Estado Social nos países nórdicos, levantam um conjunto de incertezas quanto à 

manutenção das condições que, até ao momento, têm permitido o prolongamento da 

dependência juvenil das estruturas familiares e/ou do Estado.  

  

A construção da juventude portuguesa 

 
A noção de juventude, como categoria social com características definidas e 

problemas específicos, começa a desenhar-se na década de cinquenta com a preocupação 

de alguns sectores da sociedade portuguesa, em particular a Igreja, quanto à qualidade da 
                                                
63 Num texto que corresponde à intervenção de três sociólogos (Calan, Carlier, Vinokur, 1998: 65-67) sobre as questões da 
inserção, Vinokur refere-se à impossibilidade de manter, nas próximas gerações, as transferências intrafamiliares que, em seu 
entender, têm permitido o prolongamento da juventude e a redução salarial da mão-de-obra juvenil, ao mesmo tempo que 
antecipa o aumento das desigualdades sociais entre os jovens, cada vez mais dependentes dos recursos económicos das 
respectivas famílias. 
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formação dos estudantes universitários (Pais, 1990a,1993) e adquire um novo impulso, na 

década de sessenta, com as crises académicas de 62 e 69 e com a importância que o 

movimento estudantil foi adquirindo na contestação ao regime totalitário do Estado Novo. 

Contudo, se num primeiro momento falar de juventude é, essencialmente, falar de 

estudantes universitários, a partir dos anos oitenta, a juventude passa, em grande medida, a 

estar associada à palavra crise. As transformações sociais, políticas e económicas que 

ocorreram na formação social portuguesa, trouxeram consigo um conjunto de problemas que 

passa a afectar os jovens portugueses de uma forma até então desconhecida. Todavia, os 

problemas com que a juventude se debate têm adquirido diferentes configurações ao longo 

dos tempos. As preocupações com a formação dos estudantes universitários e com a 

contestação de um movimento estudantil, que reivindicava uma participação mais activa na 

vida académica, em particular, e na vida política, em geral, foram substituídas por outras 

decorrentes, fundamentalmente, das dificuldades de inserção na vida activa e do aumento do 

desemprego juvenil64. Esta mudança é retratada por Pais (1990a: 143) nos seguintes termos:  

«Se nos finais dos anos 60, a juventude era um «problema», na medida em que era 
definida como protagonista de uma crise de valores e de um conflito de gerações 
essencialmente situado no terreno dos comportamentos éticos e culturais, a partir da década 
de 70, os «problemas» de emprego e de entrada na vida activa tomaram progressivamente 
a dianteira nos estudos sobre a juventude que, diria mesmo, quase se transformou numa 
categoria económica».  
 

Porém, a par do desemprego juvenil e das dificuldades de inserção na vida activa, 

outros problemas há que têm vindo a adquirir uma importância crescente. O consumo de 

drogas e de álcool, a delinquência, a criminalidade, os comportamentos de risco são alguns 

dos problemas que invadem os discursos sobre a população juvenil e influenciam a 

investigação no domínio da sociologia da juventude. Uma das versões mais difundidas da 

juventude é aquela que a concebe como um problema social e que, à semelhança do que 

acontece noutros países, projecta uma imagem deste grupo como ameaçador para a 

sociedade, imagem essa largamente difundida por alguns meios de comunicação social65. 

                                                
64 O desemprego juvenil não é um fenómeno recente na sociedade portuguesa, como demonstram os dados apresentados por 
Cruz et alli (1984: 296). Já em 1974, 66% dos desempregados era jovem e, em 1981, esta percentagem sobe para 74%. Portugal 
e a Itália eram, nessa época, os países da CEE com mais jovens desempregados. 
65 No Canadá fala-se dos squeegies, jovens das classes populares dos centros urbanos, em França da galère e das suas 
manifestações “violentas” (Pacom, 2001, Dubet, 1987), enquanto que na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos é a underclass 
juvenil e a sua cultura definida como anti-trabalho, anti-social e fortemente dependente da segurança social que atrai as atenções 
(MacDonald, 1997a). Em Portugal, uma das mais acesas polémicas sobre a questão da juventude ocorreu na primeira metade da 
década de noventa e foi despoletada por um artigo de opinião publicado num dos jornais diários de maior difusão. Na sequência 
de comportamentos considerados “menos dignos”, protagonizados pelos estudantes durante uma manifestação, o seu autor 
apelidou os jovens dos anos noventa de geração rasca. A utilização desta expressão num meio de comunicação social, não só 
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Na verdade, como defendem alguns autores (Grácio, 1988, 1990, Schmidt, 1985, Pais 

1990a), tem sido notável o trabalho de mistificação e de naturalização da juventude, levado a 

cabo pelos media. Eles não só reificam alguns dos problemas sociais da juventude, 

subsumindo outros, mas também difundem a ideia de uma cultura homogénea e unitária na 

qual é suposto todos os jovens se reconhecerem. O processo de naturalização da juventude, 

a ideia de homogeneidade que ele próprio veicula e a difusão de uma concepção a-histórica 

deste grupo social não podem ser dissociados da forma como os media têm tratado a 

temática juvenil. Para Grácio (1988, 1990), a juventude é apresentada, no plano jornalístico 

e, nalguns casos, pela própria comunidade científica, como uma evidência à espera de ser 

conhecida, como uma entidade cuja existência é inquestionável, defendendo mesmo que o 

papel de alguns estudos sobre a juventude «corresponde a um efeito de homologação 

científica da categoria, perfeitamente, equivalente, no plano da acção política, do efeito de 

homologação estatal correlativo da constituição e autonomização da política governamental 

para a juventude» (Grácio, 1990: 104).  

 Com efeito, mesmo entre a comunidade científica, o conceito de juventude tem 

oscilado entre duas abordagens antagónicas: uma que enfatiza a sua homogeneidade 

interna, outra que coloca em evidência a sua diversidade e heterogeneidade (Pais, 1990a, 

1993). Na primeira, a juventude é definida quer como um grupo social constituído por 

indivíduos que partilham entre si uma cultura juvenil específica, apanágio de uma geração 

definida em termos etários, quer como uma condição social. Na segunda, a juventude é 

concebida como um grupo social diversificado, no interior do qual se configuram culturas 

juvenis distintas em função de diferentes pertenças sexuais e de classe, de diferentes 

situações económicas, de interesses diversos. Neste caso, o conceito de juventude remete 

para universos sociais diferenciados, que pouco têm em comum entre si. Assim, enquanto a 

primeira abordagem não se distancia de uma construção ideológica de juventude, 

incorporando, no campo científico, um objecto pré-construído pelo senso comum, a segunda 

procede a um trabalho de desconstrução sociológica de alguns aspectos da construção 

social desta categoria que, sob a forma de um mito, nos é apresentada como uma entidade 

homogénea e uniforme. 

As primeiras investigações realizadas em Portugal sobre os jovens e que marcam o 

início da sociologia da juventude no nosso país, nos anos cinquenta e sessenta, 

                                                                                                                                          
originou acesos debates, mas também produziu um efeito de etiquetagem que marcou, indiscutivelmente, os jovens da década 
de noventa.  
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caracterizam-se, por um lado, por estarem associadas a um nome incontornável da 

sociologia portuguesa – Adérito Sedas Nunes – e, por outro, por elegerem como objecto de 

estudo um grupo específico de jovens: os estudantes universitários. A primeira pesquisa 

sobre a juventude data de 1952 e consistiu na realização de um inquérito à juventude 

universitária, promovido pela Juventude Universitária Católica (JUC), um movimento 

estudantil inserido na Acção Católica Portuguesa (organização oficial de leigos) e 

coordenado por Sedas Nunes (Nunes et alli, 1989). Uma década mais tarde, em 1963, a JUC 

realiza um novo inquérito aos estudantes universitários, também ele coordenado por Sedas 

Nunes, destinado a recolher informações sobre a sua situação e opiniões (CODES, 1967). 

Os finais dos anos sessenta conhecem um vasto conjunto de estudos sobre a população 

universitária, elaborados pelo Gabinete de Investigações Sociais (Nunes, 2000 a, 2000b, 

2000c66, Miranda, 1969), assim como a importante reflexão teórica sobre as «gerações na 

sociedade moderna» desenvolvida, uma vez mais, por Sedas Nunes (1968). Todavia, vai ser 

preciso esperar até aos anos oitenta para que os estudos sobre a juventude se generalizem. 

Durante a década de oitenta, os jovens constituem-se quer no alvo de políticas 

governamentais quer em objecto de um crescente interesse por parte da comunidade 

científica. A confluência destes dois interesses – um de natureza política, outro de cariz 

científico - está na origem da realização de vários estudos sobre a juventude, financiados, na 

sua maioria, por organismos públicos. Depois de um hiato, de aproximadamente duas 

décadas, em 1982, é realizado, pelo Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis (FAOJ,) o 

primeiro inquérito de âmbito nacional aos jovens portugueses, destinado a fornecer, aos 

decisores políticos e às organizações da juventude, um conjunto de informações que 

servisse de suporte à tomada de decisão. Este inquérito tinha por objectivo recolher 

informações sobre os comportamentos, as aspirações, os desejos e as expectativas dos 

jovens com idades compreendidas entre os catorze e os vinte e quatro anos, relativamente a 

aspectos como: os meios de comunicação, o trabalho, o emprego, a orientação profissional, 

a participação na vida associativa, a utilização de equipamentos culturais e desportivos, a 

relação com os adultos. O contexto institucional da sua produção e os objectivos 

eminentemente políticos que presidiram à sua realização contribuíram, de uma forma 

decisiva para que, neste estudo, as problematizações teóricas estivessem ausentes e para 

                                                
66 Os artigos referenciados constam do livro Adérito Sedas Nunes, Antologia Sociológica, publicado em 2000, cuja selecção e 
prefácio são da autoria de Maria Filomena Mónica e reproduzem, na íntegra, os artigos publicados na Revista Análise Social em 
1968 e 1970.   
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que os seus resultados nunca tenham sido amplamente divulgados nem tenham dado 

origem a qualquer publicação científica (Alves, 2002). 

No ano seguinte, e na sequência de alguns estudos já realizados sobre o emprego 

(Pereira, 1983a), a escolarização dos jovens (Pereira, 1983b) e os tempos livres (Rocha, 

1983), o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento (IED) lança um inquérito a uma 

amostra representativa da população juvenil portuguesa com idades compreendidas entre os 

quinze e os vinte e quatro anos. Subordinado ao tema «Valores e atitudes dos jovens», este 

estudo destinou-se a recolher informações sobre o ensino e a escola, a inserção e 

participação social, as representações sociais e os comportamentos e atitudes face à 

sexualidade. Ao contrário do estudo realizado pelo FAOJ, os resultados desta investigação 

foram amplamente divulgados dando origem a um vasto número de publicações (Antunes, 

1985, França, 1985, Pais, 1985, Reis, 1985, Barros e Barão, 1986; Pinto, 1986, Reis, 1986, 

Vala, 1986, Miguel e Vilar, 1986). A importância deste estudo, para a definição do campo da 

sociologia da juventude em Portugal, está patente quer na base de dados que permitiu 

construir quer nas reflexões que proporcionou entre a comunidade científica (Almeida, 1986).  

Simultaneamente, é levada a cabo uma outra investigação com o objectivo de 

analisar a participação política da juventude portuguesa (Cruz, 1985). Depois de um forte 

envolvimento na contestação ao regime político do Estado Novo e do seu elevado 

protagonismo social e político nos anos imediatamente a seguir ao 25 de Abril, generalizou-

se, na sociedade portuguesa um discurso que se constrói em torno da despolitização dos 

jovens e do seu afastamento da esfera política e que os inquéritos do FAOJ e do IED vêm, 

em grande medida, corroborar. Neste contexto, o problema da reduzida participação política 

da juventude é o leitmotiv deste estudo. Nele se procuram confirmar os resultados das 

investigações anteriores e verificar «se os jovens portugueses seriam politicamente meros 

consumidores de decisões, ou até que ponto contribuiriam para que elas fossem tomadas, 

em que medida participavam como votantes, militantes ou actores políticos.» (Cruz, 1985: 

1068).  

Os anos oitenta caracterizam-se, também, pelo recuperar da tradição dos estudos 

sobre os estudantes universitários67. O boom que se verificou na procura social do Ensino 

Superior após o 25 de Abril, as dificuldades em satisfazer essa procura por parte do ensino 

superior público e a introdução de mecanismos de selecção no acesso transformaram este 

                                                
67 Esta linha de investigação mantém-se até aos nossos dias, dando origem a um vasto número de investigações que serão 
analisadas com maior detalhe num outro ponto deste trabalho. 
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grau de ensino, novamente, no centro das atenções sociais, políticas e científicas. Esta nova 

fase inicia-se, em 1985, com o estudo sobre os estudantes universitários realizado no âmbito 

de uma cadeira da licenciatura em Sociologia, ministrada no Instituto Superior de Ciências do 

Trabalho e da Empresa. No entanto, o reconhecimento, por parte dos poderes públicos da 

sua importância é decisivo para que ele passe de um projecto local, concebido e 

desenvolvido no quadro de uma disciplina e orientado por objectivos pedagógicos para um 

projecto nacional, financiado por um organismo estatal. Com efeito, este projecto é integrado 

no Observatório Permanente da Juventude, tutelado pela Secretaria de Estado para a 

Juventude. O questionário, dirigido exclusivamente, a estudantes universitários visava a 

prossecução de dois grandes objectivos. Por um lado, «pretendia-se construir um 

observatório extensivo e permanente sobre os estudantes do ensino superior, o qual 

permitisse comparar os alunos de cursos diferentes, bem como estudantes de um mesmo 

curso ao longo do tempo.» (Almeida, Costa, Machado, 1988: 11). Por outro, destinava-se a 

recolher informação pertinentes que permitisse dar um contributo efectivo para o estudo de 

questões como o lugar que a universidade e os seus diplomados assumem nos fluxos de 

mobilidade, bem como nos processos de transformação da estrutura social e da matriz 

cultural nacionais (Casanova, 1993). O inquérito estava organizado em torno de três 

temáticas: origem social, expectativas e aspirações quanto à frequência dos respectivos 

cursos, quanto à profissão futura e à sociedade; valores e representações. Embora não se 

trate de um estudo estatisticamente representativo da população universitária, os dados 

recolhidos junto de 2500 inquiridos permitem, com alguma segurança, caracterizar a 

inserção social dos estudantes, das respectivas famílias e do seu círculo de amigos em 

dimensões como a profissional, escolar, geográfica, etária, sexual bem como identificar os 

eixos básicos dos seus sistemas de representações (Casanova, 1993, Almeida, Costa e 

Machado, 1988, Machado, Costa e Almeida, 1989, Costa, Machado e Almeida, 1990). Já nos 

finais da década de noventa e no âmbito do Observatório Permanente da Juventude, o 

questionário foi aplicado a uma amostra representativa dos estudantes do Ensino Superior 

público e privado (Almeida, Ávila, Casanova, Costa, Machado, Martins e Mauritti, 2003, 

Mauritti, 2000, Mauritti, 2002).  

A década de oitenta é também marcada pela realização de um inquérito a uma 

amostra representativa da população juvenil, com idades compreendidas entre os quinze e 

os vinte e nove anos, subordinado ao tema «Juventude portuguesa: situações, problemas e 
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aspirações». Encomendado pela Secretaria de Estado da Juventude ao ICS, este estudo 

incide sobre um conjunto diversificado de áreas temáticas - educação e escola; trabalho, 

emprego e profissão; os jovens e o futuro: expectativas e aspirações; usos do tempo e 

espaços de lazer; convivialidade e relação com os outros; dinheiro e bens materiais; 

identidade social e nacional dos jovens – e deu origem a numerosas publicações (Nunes et 

alli, 198968, Schmidt, 1990, Conde, 1990). O objectivo explícito desta investigação foi, como 

refere o coordenador do projecto (Nunes et alli, 1989: 4), «explorar algumas temáticas não 

contempladas pelos mais recentes Inquéritos efectuados em Portugal, procurando garantir, 

contudo, certas margens de comparabilidade quer com esses inquéritos quer com inquéritos 

europeus dirigidos à juventude». No entanto, a este objectivo acresce um outro, nunca 

claramente enunciado e que consistia em questionar uma das principais conclusões do 

inquérito realizado pelo IED, segundo a qual os jovens tinham uma participação social muito 

escassa ou quase nula. O diversificado leque de temáticas contemplado no inquérito confere 

a esta investigação o estatuto de referência incontornável no âmbito da sociologia da 

juventude em Portugal, ao mesmo tempo que reflecte alguns dos problemas socialmente 

mais reconhecidos como específicos dos jovens dos anos oitenta: os problemas de inserção 

profissional; os problemas com a escola; os problemas decorrentes de uma transição cada 

vez mais protelada para a vida adulta. Contudo, um dos aspectos mais relevantes deste 

estudo assenta na defesa de uma concepção de juventude que se distancia da visão unitária 

largamente difundida. Mais do que explorarem as similitudes entre os jovens em termos de 

situações, expectativas, aspirações, consumos ou relações de convivialidade, os autores 

privilegiaram uma abordagem que coloca em evidência as características que os distinguem 

e que conferem visibilidade à pluralidade dos universos juvenis.  

Depois de um período em que os estudos extensivos sobre a juventude proliferaram, 

seguem-se dez anos durante os quais eles são praticamente inexistentes. No entanto, a 

escassez deste tipo de investigações não espelha nem a falta de dinamismo da produção 

científica sobre os jovens nem, tão pouco, a diminuição dos problemas com que esta 

população se debate. A juventude continuou a ser um objecto de estudo privilegiado. O que 

não se verificou foi a manutenção, por parte do poder político, do investimento na produção 

                                                
68 A par da publicação de um volume relativo aos resultados globais do inquérito, foram igualmente publicados volumes relativos 
a cada uma das temáticas abordadas (Matias, 1989, Andrade, 1989, Ferreira, 1989, Pais, 1989, Nunes, Pais e Schmidt, 1989, 
Schmidt, 1989, Conde, 1989). 
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de conhecimento sobre este grupo específico69. Durante este período, que coincide com os 

mandatos dos governos social-democratas, a intervenção governamental no domínio da 

juventude pautou-se fundamentalmente pelo pragmatismo e pela tentativa de intervir na 

resolução de alguns problemas específicos como o desemprego juvenil ou as dificuldades de 

inserção na vida activa70. Neste contexto, não é de estranhar que a realização de um novo 

inquérito à juventude portuguesa só tenha tido lugar em 1997, e já durante o mandato do 

governo socialista. Aliás, o reconhecimento da importância destes estudos para o processo 

de tomada de decisão está bem patente nas palavras do então Secretário de Estado da 

Juventude quando, no prefácio do livro onde são apresentados os resultados do estudo, 

escreve: «O conhecimento do quadro sociológico da juventude portuguesa constitui um 

instrumento fundamental para delinear uma política da juventude séria e realista. Com efeito, 

impõe-se conhecer os vários tipos de perfis de juventude no sentido de repensar políticas e 

colocar os recursos públicos onde eles se mostrem necessários.» (Fontes, 1998: IX). À 

semelhança do estudo realizado na década anterior, foi inquirida uma amostra nacional de 

jovens, com idades entre os quinze e os vinte e nove anos. Com este estudo pretendeu-se 

quer traçar o retrato dos jovens portugueses nos anos noventa quer identificar algumas das 

transformações que se verificaram nos seus comportamentos, atitudes e valores durante os 

dez anos que mediaram entre a realização dos dois estudos (Cabral e Pais, 1998). Com o 

objectivo de assegurar a comparabilidade dos resultados, foram mantidas algumas das 

temáticas que tinham sido objecto de análise em 1987 como, os perfis sociais, a educação, o 

trabalho e a identidade nacional. As restantes foram substituídas por novas áreas temáticas: 

conjugalidade e sexualidade; cidadania europeia e atitudes políticas e simpatias partidárias.  

Três outros estudos integram este grupo constituído por investigações de carácter 

extensivo e financiadas por organismos públicos. Um deles consistiu na recolha 

sistematizada de uma série de estatísticas oficiais que se encontravam dispersas e que 

fornecem indicadores sobre a situação social dos jovens (Figueiredo, Silva e Ferreira, 1999). 

Tal como o estudo anterior, também este foi realizado no âmbito do Observatório 

Permanente da Juventude, tendo a recolha de informação incidido sobre o escalão etário dos 

                                                
69 Manteve-se, todavia, a investigação realizada no âmbito do Observatório da Juventude e de que são exemplo o trabalho de 
Ferreira (1993) sobre os valores dos jovens portugueses nos anos 80, elaborado a partir de uma análise secundária dos dados 
obtidos através dos inquéritos realizados na década de oitenta, e o estudo da autoria de Schmidt (1993) sobre a procura e a 
oferta cultural e os jovens, com base nas estatísticas produzidas pelo INE. 
70 A resolução destes problemas passou, quase exclusivamente, por uma intervenção no domínio da educação. Esta intervenção 
consistiu na reintrodução de uma fileira profissionalizante no sistema de ensino português dando origem ao que alguns autores 
designam por profissionalização do sistema educativo (Tanguy, 1986, Alves et alli, 2001) outros por um novo vocacionalismo 
(Blackman, 1987, Cohen, 1984, Golby, 1987) e outros ainda por flexibilização externa do sistema educativo (Correia, 1999). 
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quinze aos vinte e nove anos. Esta recolha abrangeu o período compreendido entre 1960 e 

1997 e cobre as áreas de demografia, conjugalidade e família, educação e formação 

profissional, emprego e desemprego, saúde e condutas de risco, sinistralidade e justiça. Uma 

outra investigação (Pais e Cabral, 2003) dá conta dos resultados de um inquérito aplicado a 

uma amostra probabilística da população juvenil, com o objectivo de caracterizar as condutas 

de risco, as práticas culturais e as atitudes perante o corpo. Uma terceira investigação (Vala, 

2003) incide sobre um grupo específico de jovens - os jovens negros – e inscreve-se numa 

linha de pesquisa sobre o racismo, criada em 1996, no quadro do Observatório da 

Juventude. Tal como as anteriores, também se baseia na aplicação de um questionário a 

uma amostra de jovens negros, residentes nalguns concelhos da Área Metropolitana de 

Lisboa, com idades compreendidas entre os quinze e os vinte e nove anos. Organizado em 

torno de três grandes temáticas, o questionário contempla perguntas que permitem: 

caracterizar os quadros sociais e as identidades deste grupo específico de jovens; analisar 

as transições entre a escola e o trabalho, os projectos de vida e a participação social e dar 

conta das percepções de discriminação e das relações que estabelecem com a sociedade 

portuguesa.  

A par destes estudos, muitos outros foram sendo realizados sobre as mais variadas 

temáticas. As questões do emprego e desemprego juvenis e a inserção na vida activa são, 

sem dúvida, alguns dos assuntos que mais têm atraído o olhar dos investigadores. 

Mobilizando diferentes estratégias de investigação, estes estudos têm procurado traçar o 

retrato da situação dos jovens no mercado de trabalho (Lima, 1992), analisar os processos 

de inserção profissional71, assim como dar conta das estratégias, representações e valores 

do jovens, relativamente ao mundo do trabalho (Pais, 1991, Pais, 2001, Alves, 1993). Um 

outro conjunto de estudos elege a criminalidade e a delinquência juvenis como objecto de 

análise. Neles se procura discutir os conceitos de criminalidade e delinquência (Ferreira, 

1997), analisar a sua evolução e traçar os perfis criminais dos jovens (Ferreira, Garcia e 

Vala, 1993). Uma outra linha de investigação tem privilegiado as culturas juvenis dando 

conta da especificidade dos seus universos simbólicos e comportamentais. Estes estudos, 

de cariz mais etnográfico, centram-se sobre os quadros de vida juvenis e sobre o significado 

e o sentido das práticas que lhes conferem materialidade (Resende e Vieira, 1992; Pais, 

1993; Pais, 1990b, Pais, 1999, Pais, 2001).  

                                                
71 Dispensamo-nos, relativamente a este tema, de referenciar os múltiplos trabalhos realizados quer devido ao seu volume quer 
porque serão objecto de uma análise detalhada noutros capítulos deste trabalho. 
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Em síntese, os estudos sobre a juventude têm oscilado entre abordagens 

quantitativas, que procuram traçar o retrato das condições objectivas através da quais se 

constrói a experiência juvenil, e estudos qualitativos que dão conta dos mundos de vida 

juvenis72 e das suas significações, conferindo aos jovens o estatuto de actor73 e de que 

alguns trabalhos de J. M. Pais são, sem dúvida, o melhor exemplo. 

  

                                                
72 Conceito utilizado por Pais (2001: 12). 
73 Nicole-Drancourt (1996: 140-142) defende que os anos 90 se caracterizam por um “retorno do actor”, conferindo-lhe um novo 
estatuto na relação entre indivíduo e sociedade. Atribuir aos indivíduos o estatuto de actor, implica reconhecer, segundo esta 
autora e na sequência de Berger e Luckman (1983), que a sociedade é uma invenção dos indivíduos. 
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