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Resumo 

 
 Este artigo é resultado da discussão teórica de uma tese que visou apreender 

os sentidos e significados que os jovens atribuem à sua formação universitária, 

buscando compreender as dimensões que se fazem presentes em suas 

relações consigo mesmos, seus pares, família, universidade e sociedade. A 

proposta é problematizar a juventude e os jovens como agente de 

transformação por meio dos estudos de Pais, Peralva e outros,  estabelecer 

diálogo com os pressupostos da psicologia sócio-histórica na tentativa de 

apresentar ideias de Lev Semenovitch Vygotsky acerca da juventude como um 

processo constitutivo, enfocando na gênese histórica e desenvolvimento que 

dão forma à sua identidade social.  
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INTRODUÇÃO 

 

A discussão teórica que se propõe este artigo decorre dos resultados 

dos estudos teóricos da tese intitulada sentidos e significados atribuídos por 

estudantes do curso de medicina e direito da Universidade Federal de Goiás à 

sua formação universitária2. Essa discussão parte-se da compreensão de que 

a juventude é sócio-historicamente constituída como categoria analítica e que 

também o jovem, como sujeito, se constitui no processo sócio-histórico. A 

escolha deste tema deu-se especialmente por entender a relevância de estudar 

a temática da juventude tendo como base a psicologia sócio-histórica.  

                                                           
1
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Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). ivonifernandes@hotmail.com 
2
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Acentua-se, aqui, o desafio de pensar/conceituar/analisar a juventude a 

partir de saberes complementares e interdisciplinares, com o objetivo de 

abarcar os nexos constitutivos das concepções que os jovens têm de mundo. 

Eleger como tema de estudo a juventude é uma forma de participar do debate 

contemporâneo sobre o sujeito jovem, assim como de contribuir para que este 

debate efetivamente inclua as diversas e complementares juventudes 

existentes na atualidade. 

O presente artigo teve como propósito dar continuidade a discussão dos 

estudos sobre essa temática de modo a compreender o que Vygotsky 

apreende sobre a perspectiva sócio-histórica de juventude e tentar romper com 

o senso comum que rotineiramente associa jovem/juventude com 

problemas/dificuldades.  

Para desenvolver essa temática o presente estudo divide-se em duas 

partes. Na primeira, busca-se discutir alguns dos aspectos teóricos sobre o 

jovem, sendo agente de transformação social. Na segunda unidade pretende 

apresentar algumas ideias de Lev Semenovitch Vygotsky na perspectiva sócio-

histórica de juventude. Por fim algumas considerações que não têm a 

pretensão de ser finais, mas de uma reflexão sobre o tema proposto. A 

abordagem sócio-histórica busca compreender a juventude em seu processo 

constitutivo, em sua gênese histórica e em seu desenvolvimento, enfocando a 

totalidade na qual está inserida e que lhe dá sentido. A juventude é uma forma 

de identidade social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da vida do 

indivíduo trazem repercussões psicológicas que influenciam sua formação 

identitária. 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. A abordagem sócio-

histórica busca compreender a juventude em seu processo constitutivo, em sua 

gênese histórica e em seu desenvolvimento, enfocando a totalidade na qual 

está inserida e que lhe dá sentido. A juventude é uma forma de identidade 

social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da vida do indivíduo trazem 

repercussões psicológicas que influenciam sua formação identitária. A 

abordagem sócio-histórica busca compreender a juventude em seu processo 



constitutivo, em sua gênese histórica e em seu desenvolvimento, enfocando a 

totalidade na qual está inserida e que lhe dá sentido. A juventude é uma forma 

de identidade social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da vida do 

indivíduo trazem repercussões psicológicas que influenciam sua formação 

identitária. A abordagem sócio-histórica busca compreender a juventude em 

seu processo constitutivo, em sua gênese histórica e em seu desenvolvimento, 

enfocando a totalidade na qual está inserida e que lhe dá sentido. A juventude 

é uma forma de identidade social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da 

vida do indivíduo trazem repercussões psicológicas que influenciam sua 

formação identitária. A abordagem sócio-histórica busca compreender a 

juventude em seu processo constitutivo, em sua gênese histórica e em seu 

desenvolvimento, enfocando a totalidade na qual está inserida e que lhe dá 

sentido. A juventude é uma forma de identidade social, pois os fatos sociais 

que surgem ao longo da vida do indivíduo trazem repercussões psicológicas 

que influenciam sua formação identitária. 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). A abordagem sócio-histórica busca 

compreender a juventude em seu processo constitutivo, em sua gênese 

histórica e em seu desenvolvimento, enfocando a totalidade na qual está 

inserida e que lhe dá sentido. A juventude é uma forma de identidade social, 

pois os fatos sociais que surgem ao longo da vida do indivíduo trazem 

repercussões psicológicas que influenciam sua formação identitária. A 

abordagem sócio-histórica busca compreender a juventude em seu processo 



constitutivo, em sua gênese histórica e em seu desenvolvimento, enfocando a 

totalidade na qual está inserida e que lhe dá sentido. A juventude é uma forma 

de identidade social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da vida do 

indivíduo trazem repercussões psicológicas que influenciam sua formação 

identitária. 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 



ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 



passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 

indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

 

JUVENTUDE: AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. 

 

A juventude é uma fase de vida compartilhada pelos jovens, não é 

idêntica para todos os sujeitos, pois as diferentes inserções sociais são 

expressas em diferentes realidades sócio-econômicas das famílias, que 

determinarão as diversas experiências adquiridas. Dessa forma, há desiguais 

vivências de juventude (PAIS, 1990; CORTI, 2005; AQUINO, 2009; SOARES, 

2009). 

Nesse sentido, Soares (2009) evidencia que sob tal perspectiva não 

existe juventude e sim juventudes, pois os jovens ocupam distintos lugares nas 

relações sociais, coerentes às diferentes possibilidades de inserção nas formas 

de trabalhar, que lhes dá diferentes possibilidades de condições de vida. 

Desta forma, a juventude contemporânea tem ganhado destaque na 

sociedade, pois os jovens estão inseridos em um espaço de sociabilidade e 

vivem em um processo de formação. Charlot (2000) afirma que, além de os 

jovens serem seres humanos abertos a um mundo que possui historicidade e, 

portanto, portadores de desejos e movidos por eles, estão em relação com 

outros seres humanos, sendo também sujeitos fundamentais da nova cultura 

de massa. 

Ao mencionar que o jovem tem uma história, Charlot (2000) aponta que 

o sujeito é um ser singular, que interpreta o mundo e lhe confere sentido, assim 



como dá sentido à posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à 

sua própria história e à sua singularidade. 

Portanto, o tema juventude vem ganhando cada vez mais visibilidade e 

importância no cenário do país, não só pelo atual panorama de desigualdade 

econômica e social, mas, sobretudo pela necessidade de concretização da 

condição juvenil de sujeitos de direito, preconizada no Estatuto da Juventude 

(BRASIL, 2010). 

A expressiva participação dos jovens na população brasileira – cerca de 

66,1 milhões em um universo de 190.732.694 de pessoas (IBGE, 2010a), e as 

inúmeras situações de vulnerabilidade a que estão expostos apontam para a 

necessidade de uma política pública voltada para a juventude como questão 

prioritária na agenda nacional. 

Juventude é uma construção histórica e social. Cada época e cada 

segmento social postulam diferentes maneiras de ser jovem, dentro de 

situações sociais e culturais específicas. Portanto, é a produção de uma 

determinada sociedade, relacionada com formas de ver os jovens, inclusive por 

estereótipos, momentos históricos, referências diversificadas situações de 

classe, gênero, raça, grupo, contexto histórico entre outros (ESTEVES; 

ABRAMOVAY,2007 

Para Kliksberg (2006), os jovens representam um grande fator potencial 

de mudanças na sociedade, tanto por fazer parte de uma geração cuja história 

é permeada por aceleradas transformações tecnológicas como por seu 

envolvimento com causas nobres, ideais e desafios coletivos que caracterizam 

este século. 

Por viver um processo de profundas definições na esfera pessoal e 

social, o jovem tem intensa experimentação em diferentes dimensões da vida, 

apresentando necessidades e demandas diferentes de outras faixas etárias. 

Sendo assim, necessita de um contexto social com suportes adequados – 

estímulos, valores, modelos, referenciais – para se desenvolver de forma 

integral, realizar suas buscas, construir seus projetos, ampliar sua participação 

social e se tornar sujeito ativo no processo de construção e fortalecimento da 

sociedade democrática. 

As desigualdades de classe, renda familiar, etnia, gênero, estilos de 

vida, local e condição de moradia rural ou urbana, central ou periférica 



determinam a constituição de diferentes tipos de juventude, gerando 

diferenciadas possibilidades de desenvolvimento, inserção e participação 

social. Isso aponta para a necessidade de reconhecimento de um sentido duplo 

na especificidade juvenil: o da singularidade em relação a outras fases da vida 

e o da diversidade de contornos da sua condição. 

Peralva (1997) afirma que a juventude contemporânea vive grandes 

paradoxos. Por um lado, as conquistas das gerações anteriores ampliaram a 

liberdade de escolha, as possibilidades de participação cultural e política e de 

experimentação autônomas, no campo da sexualidade, da sociabilidade e do 

lazer. Por outro, alcançar a condição adulta se torna cada vez mais difícil, em 

função das maiores exigências de formação, escolaridade e capacitação 

profissional, o que leva à ampliação do período em que o jovem, muitas vezes, 

não é respeitado e nem levado a sério na expressão de suas necessidades e 

opiniões. 

Peralva (1997) ressalta ainda que a juventude é, concomitantemente, 

uma condição social e histórica. Se há um caráter universal dado pelas 

transformações do indivíduo em uma determinada faixa etária, nas quais 

completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas, é 

muito variada a forma como cada grupo social, em um tempo histórico 

determinado, lida com este momento e o representa.  

Nessa perspectiva, Dayrell (2003, p. 40) diz que 

 

essa diversidade se concretiza com base nas condições 
sociais (classes sociais), culturas (etnias, identidades 
religiosas e valores) e de gênero, e também das regiões 
geográficas, dentre outros aspectos. Construir uma noção 
de juventude na perspectiva da diversidade implica, em 
primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios 
rígidos, mas sim como parte de um processo de 
crescimento mais totalizante, que ganha contornos 
específicos no conjunto das experiências vivenciadas 
pelos indivíduos no seu contexto social.  

   

Também para Charlot (2000), o sujeito é um ser social com uma 

determinada origem familiar, que ocupa um determinado lugar social e se 

encontra inserido em relações sociais, e também é um ser singular, que tem 

uma história, que interpreta o mundo e lhe dá sentido, assim como dá sentido à 



posição que ocupa nele, às suas relações com os outros, à sua própria história 

e à sua singularidade. Submetido a esse código preestabelecido socialmente, o 

jovem passa a ter permissão e, por vezes, até obrigação de apresentar 

algumas condutas e atitudes definidas socialmente, o que provoca conflitos 

entre o mundo jovem e o mundo adulto. 

Consequentemente, o jovem, sendo agente de transformação social e 

com sua força geradora de mudança no mundo, enfrenta dilemas sociais por 

estar intimamente ligado a uma dimensão significativa e contraditória do 

processo de construção de sua identidade. Ao entrar em contato com a base 

material estabelecida socialmente, o jovem o faz carregado de suas próprias 

características e valores e, neste momento, ocorrem conflitos, o confronto 

cultural e ideológico com a sociedade dominante, que não aceita o risco de 

perder a condição de “poder”. 

 Refletir sobre a juventude a partir dos próprios sujeitos e seu campo 

simbólico do qual compartilham é imprescindível na compreensão da cultura 

juvenil.  

 

VYGOTSKY NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA DA JUVENTUDE 

 

A abordagem sócio-histórica busca compreender a juventude em seu 

processo constitutivo, em sua gênese histórica e em seu desenvolvimento, 

enfocando a totalidade na qual está inserida e que lhe dá sentido. A juventude 

é uma forma de identidade social, pois os fatos sociais que surgem ao longo da 

vida do indivíduo trazem repercussões psicológicas que influenciam sua 

formação identitária. 

Como afirma Vygotsky (2001, p. 10), a constituição do homem se dá 

“pela compreensão de como a singularidade se constrói na universalidade e, 

ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a universalidade se concretiza na 

singularidade, tendo a particularidade como mediação”. 

Levando em consideração que o jovem se pauta pela busca do que é 

novo para construir sua história, Vygotsky (1996) adverte que na idade juvenil 

ocorre o ápice do desenvolvimento das funções intelectuais, ou seja, neste 

momento, o sujeito é capaz de transformar com plenitude um objeto concreto 

em um conceito abstrato, um pensamento em um conceito, processo 



indispensável ao desenvolvimento da individualidade. Desse modo, “a 

passagem ao pensamento por conceitos é o passo decisivo, na idade juvenil, 

para o desenvolvimento da personalidade e da concepção de mundo do 

indivíduo” (VYGOTSKY, 1996, p. 198). 

A apropriação daquilo que é concreto pelo pensamento dá-se, 

inicialmente, sempre mediada pela palavra, pela linguagem. A linguagem 

humana, sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto de 

conhecimento, tem, para Vygotsky (1998), a função de simplificar e generalizar 

a experiência, ordenando as instâncias do mundo real em categorias 

conceituais, cujo significado é compartilhado pelos usuários desta linguagem. 

Vygotsky (1996, p. 247) afirma que não há nada que seja estável 

definitivo e imóvel no processo de constituição da subjetividade juvenil, 

porquanto o desenvolvimento neste caso não segue uma linha reta, mas uma 

curva bastante complexa e tortuosa. Na estrutura da personalidade do jovem 

não há nada que seja estável definitivo e imóvel. Tudo nela flui e transforma. 

Assim, os interesses e as necessidades podem ser compreendidos 

como força motriz da ação. No jovem, ocorrem diversas mudanças orgânicas 

internas, mas também uma reestruturação do sistema de relações com o 

mundo externo. Trata-se de um desenvolvimento histórico-social e processual. 

Vygotsky (2001) ajuda-nos a compreender a juventude como uma fase 

de transição, fundamental para o desenvolvimento humano. Ressalta-se que, 

para o autor, o desenvolvimento humano consiste em um processo dialético 

contínuo, sem finalização ou linearidade. 

Portanto, para Vygotsky (1996), a adolescência/juventude é uma fase de 

transição, porém não no sentido de espera pela fase posterior, a vida adulta. É 

um período em que ocorrem mudanças que levam a um “salto” de qualidade 

em termos biológicos e psicológicos, a uma superação. Embora o autor 

saliente as raízes biológicas da transição, esta não é apenas natural, mas sim 

um processo sócio-histórico em que o indivíduo vai acumulando diferentes 

qualidades, desenvolvendo novos processos biológicos e psicológicos, com 

destaque para a capacidade de sinalização. 

A adolescência/juventude não é um período de conclusão, 
mas de crise e amadurecimento do pensamento. No que 
tange à forma superior de pensamento, acessível à mente 



humana, essa idade é também transitória, e o é em todos 
os outros sentidos (VYGOTSKY, 2001, p. 30). 

 
Além disso, Vygotsky (2001) afirmou que esse processo é sempre 

mediado pelos significados, de acordo com o momento histórico e social, que 

configura o sentido dessa transição, a idade em que ela vai ocorrer, as formas 

como será tratada, as atividades que lhe serão atribuídas. 

Para o autor, a questão do interesse é a chave para entender todo o 

desenvolvimento psicológico do jovem. “As funções psicológicas do ser 

humano, em cada etapa de seu desenvolvimento, [...] estão regidas, dentro de 

certo sistema, por determinadas aspirações, atrações e interesses 

sedimentados na personalidade” (VYGOTSKY, 1996, p. 11). Na idade de 

transição, ocorre um processo complexo de transformação das atrações em 

necessidades e interesses humanos, uma síntese complexa e real de ambos 

(VYGOTSKY, 1996, p. 42). É um período de “ruptura e extinção dos velhos 

interesses e de maturação de uma nova base biológica que permite mais tarde 

o desenvolvimento de novos interesses” (VYGOTSKY, 1996, p. 28). 

Conforme Vygotsky (2001), na juventude, desenvolve-se o pensamento 

em conceitos, uma nova e superior forma da atividade intelectual, um processo 

que representa mudanças revolucionárias de conteúdos e formas do 

pensamento. O desenvolvimento do pensamento é a base principal para todas 

as outras transformações psicológicas ocorridas nessa fase da vida, uma vez 

que todas as funções psicológicas se estruturam com base na aquisição do 

pensamento em conceitos.  

Nesse sentido, Vygotsky (2001) afirmou que o processo de formação de 

conceitos é bastante complexo e inicia-se ainda na criança de tenra idade. 

Portanto, esse processo é composto de diversos estágios que, embora com 

esta denominação, não devem ser entendidos como encadeamento temporal e 

lógico do desenvolvimento: inicia-se por um momento no qual a criança 

estabelece vínculos sincréticos de objetos que, em suas representações, 

concatenam-se em uma imagem mista; passa pelo pensamento por complexos 

(fundamentado no estabelecimento de vínculos e relações de elementos 

concretos da experiência imediata) “pseudoconceitos” ou “conceitos 

potenciais”; chega ao pensamento por conceitos (VYGOTSKY, 2001). 



Enfim, todo esse processo implica transformações de “caráter interno, 

estrutural e íntimo, não possíveis de exteriorização” (VYGOTSKY, 1996, p. 58), 

as quais envolvem todas as funções intelectuais básicas que dele participam, 

em uma combinação original, levando a uma nova síntese, em que cada 

processo básico adquire o “seu verdadeiro sentido funcional” (VYGOTSKY, 

2001, p. 170). Todas as funções são importantes no processo e, no entanto, 

são insuficientes sem o uso do signo. 

O emprego funcional do signo é a questão principal do processo de 

formação de conceitos. É por intermédio dele que o jovem “domina o fluxo dos 

próprios processos psicológicos e lhes orienta a atividade no sentido de 

resolver os problemas que tem pela frente” (VYGOTSKY, 2001, p. 169). 

Para isso, o processo de desenvolvimento do pensamento necessita de 

força motivadora externa, aquela proveniente do meio social, a qual irá 

desencadeá-lo. Assim, por meio dos problemas propostos e dos objetivos 

colocados diante do jovem, o meio social o motiva ao desenvolvimento de seu 

pensamento (VYGOTSKY, 2001). Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do 

pensamento permite maior abertura do jovem ao mundo externo. O 

pensamento abstrato permite ao indivíduo apreender a realidade, externa e 

interna, com maior profundidade e verdade, de modo mais completo e 

diversificado. 

O pensamento em conceitos abre ao jovem “o mundo da consciência 

social objetiva, o mundo da ideologia social” (VYGOTSKY, 1996, p. 64). O 

jovem não só assimila o conteúdo cultural – o que já ocorre na criança, mas 

participa ativa e criativamente da produção social. 

A juventude é, portanto, um período no qual o jovem forma suas 

concepções do mundo, da sociedade, das pessoas e de si mesmo. “Para o 

jovem, a passagem ao pensamento em conceitos lhe permite formar um 

quadro sistematizado do mundo que o rodeia” (VYGOTSKY, 1996, p. 93). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A juventude, ainda que compartilhada por jovens na mesma faixa etária, 

estes vivem distintas juventudes por conta das diferenciadas inserções no 

mundo social, e produzindo experiências variadas. Assim, pensar juventude no 



singular não traduz sua complexidade. Contudo, percebê-la na sua pluralidade 

é reconhecer os distintos lugares que os jovens ocupam nas relações sociais.  

Dentro dessa aparente unidade, há uma heterogeneidade de juventudes.  

O sujeito jovem interpreta o mundo e lhe confere sentido, assim como dá 

sentido à posição social que ocupa na sociedade, às relações que estabelecem 

dentro do seu grupo social e em outros grupos e à sua própria história. Além 

das condições materiais dos seus grupos sociais, os jovens vivenciam 

diferentes juventudes conforme o momento e o contexto histórico, o gênero, a 

raça e etnia e a religião, entre outros. Também trazem consigo representações 

ambíguas, estereotipadas e inúmeros paradoxos na contemporaneidade. A 

dizer, os jovens ampliaram sobremaneira a liberdade de escolha, de 

participação sócio-cultural e política, no entanto, a transição para o mundo 

adulto está se tornando cada vez mais complexa em razão das demandas de 

escolarização e capacitação profissional. Como agente social, os jovens, na 

atualidade, sofrem dilemas sociais e pessoais, pois o processo de construção 

da sua identidade é contraditório e complexo.  

 Compreender a juventude na perspectiva vygostkiana, como uma forma 

de identidade social, é entender que a constituição do homem dá-se pelo 

entendimento de que a singularidade constrói-se na universidade e vice-versa. 

É na fase juvenil que há uma passagem do pensamento concreto ao abstrato, 

no desenvolvimento de conceitos que os ajudarão no desenvolvimento da 

personalidade e na concepção de mundo do indivíduo. A constituição da 

subjetividade do jovem não se dá de forma linear, mas de forma complexa e 

tortuosa, indefinido e móvel, fluido e transformador.  

Neste sentido, é um momento de mudanças tanto psicológicas e 

biológicas quanto sociais e históricas. A transição dessa fase à adulta é 

mediada por significados de acordo com o momento histórico e social e que 

configura o sentido dessa passagem. Por meio dos signos e da linguagem é 

que vão criando conceitos e por meio desses conceitos o jovem abre ao mundo 

da consciência social, do mundo da ideologia social. Isto é, ele não somente 

assimila a cultura assim como participa ativa e criativamente da produção 

social. Dessa forma, a juventude é considerada um período em que o jovem 

forma suas concepções do mundo social, das pessoas e de si mesmo, 

apreendendo o mundo que o rodeia.  



Espera-se que este artigo tenha contribuído para melhor refletir sobre os 

jovens, acerca do conhecimento e de modo a destacar uma juventude que tem 

compromisso e responsabilidade com a sociedade e esperança de um futuro 

promissor, bem como para ampliar os estudos sobre a juventude. Também se 

deseja que este trabalho possa estimular outros pesquisadores a se interessar 

por esta temática. 
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