
Sociologia  Magda Nico, Ana Caetano 

BIBLIOTECA ISCTE  OUTUBRO 2021 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociologia  Magda Nico, Ana Caetano 

BIBLIOTECA ISCTE  OUTUBRO 2021 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 

 

Este livro sobre Estrutura e Agência na vida dos jovens reúne 
diferentes perspetivas (teóricas, metodológicas, disciplinares e 
geográficas) sobre as possíveis combinações destes dois conceitos ao 
longo dos percursos de vida, rejeitando, por um lado, a noção de que 
os indivíduos são os responsáveis únicos pelo desenrolar das suas 
biografias e, por outro, a ideia de que os seus destinos sociais estão 
totalmente fora do seu controle.  

Não há uma resposta fácil ou única relativamente à forma variável e 
oscilante como Agência e Estrutura se articulam ao longo da vida dos 
jovens. Este livro, como um todo, constitui-se como uma leitura 
panorâmica do modo como essas combinações ocorrem em 
contextos sociais distintos e em diferentes dimensões de vida. 

 Autores de diversos países, com observatórios empíricos distintos e 
usando abordagens variadas, refletem sobre o difícil equilíbrio entre 
constrangimentos estruturais e possibilidades individuais das 
biografias e trajetórias (dos) jovens. Seguindo o legado de Furlong e 
Cartmel, a obra contribui para entendimentos que permitem aos 
cientistas sociais escapar à “falácia epistemológica da modernidade 
tardia”, de responsabilização pessoal dos jovens por dinâmicas 
coletivas e históricas que estão para lá do seu controlo, mas sem 
deixar de reconhecer, por outro lado, a capacidade que os jovens têm 
de fazer sentido dos seus contextos e de definir os seus cursos de 
ação.  

Magda Nico 
Ana Caetano 
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O Livro do Mês é uma iniciativa mensal da Biblioteca, que conta com 
o apoio do Gabinete de Comunicação, cujo objetivo é o de divulgar a 
atual produção científica dos docentes e investigadores do Iscte. Os 
autores são convidados a participar num curto vídeo de apresentação 
da obra, transmitido nas instalações do Iscte e publicado nos canais do 
Facebook e Youtube da Biblioteca e do Iscte. 
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