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Objetivo  - Contribuir para o desafio de compreender as juventudes atuais, 
em razão das profundas transformações sociais ocorridas no 
mundo contemporâneo e da profusão de experiências locais e 
globais compreendidas através dessa categoria social.  

- Apresentar estudos sobre práticas e manifestações juvenis com 
o intuito de discutir formas atuais de resistência aos padrões e 
coerções societárias dominantes. 
- Abordar orientações teóricas no campo das teorias da prática 
que atuam nesta área de estudos. 
 

Resumo O objetivo do minicurso é problematizar o alcance do conceito de 
resistência no contexto das manifestações e culturas juvenis 
atuais. Nos estudos sobre juventudes, o conceito focou, 
inicialmente, o sentido de revolução e o de 
subversão/transgressão contra instituições delimitadas. Diante 
das profundas transformações ocorridas nas sociedades 
ocidentais contemporâneas, o conceito passou a referir-se às 
ações pontuais de oposição com pautas fragmentárias e móveis, 
bem como a valores de não conformismo e a formas de 
experimentações alternativas em diversas dimensões da vida 
social. O minicurso pretende abordar algumas destas formas 
como recursos para construção identitária, aceitação e 
integração sociais, em reação às normas da ordem estabelecida 
e aos discursos e práticas reguladores/disciplinares. Através de 
alguns exemplos sobre práticas e manifestações juvenis atuais, o 
objetivo é abordar interpretações divergentes quanto à sua 
capacidade de mudança (ou não) no contexto atual das relações 
sociais. 

 
Programa Transições incertas e ritos de passagem pulverizados; 

percursos de vida múltiplos e indeterminados; processos 
indentitários labirínticos 
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