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O artigo tem por finalidade compreender o conceito de “juventudes” com base em pesquisa 

bibliográfica, de forma a subsidiar a pesquisa sobre a juventude camponesa. A dificuldade de uma 

definição precisa do termo “juventude” revela a complexidade e diversidade de contextos 

históricos e sociais nos quais esses/essas jovens se inserem. A palavra “juventude” parece não 

trazer grandes dúvidas, seu significado é facilmente compreendido e associado a um período da 

vida, uma geração, ou a comportamentos, mas a verdade é que não há consenso sobre uma 

definição para o termo. Em muitos dicionários encontra-se a palavra adolescência como seu 

principal sinônimo, mas tratam-se de termos distintos. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) a adolescência é definida como um processo biológico delimitada por uma faixa etária 

que vai dos 15 aos 19 anos de idade, e a juventude é definida como uma categoria sociológica, 

que abrange a faixa de 15 a 24 anos de idade. Comumente a definição de adolescência e de 

juventude estão relacionadas a um recorte etário, necessárias como parâmetro para a ação de 

órgãos gestores e de controle social para garantir direitos e políticas públicas para esse grupo. Por 

ser a adolescência definida como um processo biológico é aceitável que exista um recorte de 

idade, já que se trata um período de mudanças físicas/biológicas comum a quase todos os jovens 

dentro de uma faixa etária. Mas usar essa categorização por idade, abrange uma categoria 

sociológica, como a juventude? São muitos os fatores que afetam as experiências individuais, que 

variam de acordo com as diferentes classes sociais, culturas, épocas, etnias, gênero, dentre outros 

determinantes (UNESCO, 2004). A partir dessas considerações, propõe-se compreender os 

jovens a partir da ideia de condição juvenil (Aramo, 2005; Dayrell, 2007). Buscando abarcar a 

pluralidade dessas vivências, também passa-se a pensar no termo juventudes, no plural (Araújo, 

2001; Abramo, 2005). É a partir dessas perspectivas, que buscam respeitar a diversidade de 

experiência, que lançamos nosso olhar para esse grupo social, mais especificamente para a 

juventude no/do campo. Muitas mudanças e determinações sociais que influenciam o 

comportamento dos/das jovens são ditadas pela economia capitalista e pela indústria cultural, o 
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que torna ainda mais específica a vivência de jovens que resistem a partir de uma organização 

que vai na contramão da lógica mercantil. Os conflitos no campo, decorrentes da luta por uma 

distribuição mais justa da terra; a falta de políticas públicas que auxiliem a permanência e 

manutenção da terra conquistada; as dificuldades de acesso à educação e ao trabalho; problemas 

da pequena produção familiar; a estrutura familiar frequentemente caracterizada como patriarcal, 

que limita a autonomia do/da jovem e aumenta sua vontade de se desvincular da figura paterna 

são empecilhos que geram uma difícil condição de permanência contribuindo para que se projete 

a cidade como um lugar com melhor condição de vida e independência, gerando assim o êxodo e, 

muitas vezes, a descontinuidade na manutenção da propriedade. Em contrapartida, são também 

os/as jovens que estão cada vez mais presentes nas manifestações e organizações de movimentos 

sociais no campo. Isso revela sua importância na transformação da realidade e reafirma uma 

perspectiva otimista sobre a juventude, que associa esse momento da vida como uma construção 

inerentemente transformadora (Margulis, 1996). 


