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APRESENTAÇÃO DA OBRA 
 
Este livro aborda um dos temas clássicos mais debatidos e revisitados da 
sociologia – o da relação entre agência e estrutura na vida dos indivíduos. Fá-
lo tomando como observatório privilegiado a juventude, por este ser um 
período do curso de vida em que as transições demográficas, decisões de 
vida, adoção de estilos de vida e reflexões e pertenças identitárias ocorrem 
de forma particularmente densa e intensa. A ideia fundamental deste 
volume é discutir como é que jovens de diferentes contextos históricos, 
nacionais e sociais equilibram, por um lado os constrangimentos sociais que 
resultam das suas circunstâncias de vida, e, por outro, a sua capacidade de 
agir, de tomar decisões, de serem agentes das suas vidas. 
 
Reúne contributos de reconhecidos sociólogos da juventude e das teorias da 
agência e da estrutura de variadas partes do globo, como Portugal, Grécia, 
Itália, Canadá, Austrália, Reino Unido, Finlândia ou Espanha. Estes 
contributos são muito atuais (quis aliás a ironia que tivessem sido 
desenvolvidos durante um período de confinamento pandémico). Mas, é 
importante sublinhar que, não são reféns de leituras presentistas, mas sim de 
leituras longitudinais, que acompanham as biografias dos jovens ao longo do 
tempo.  
   
O livro está dividido em três partes. Na primeira parte os autores questionam 
criticamente o carácter dicotómico ou de oposição em que agência e 
estrutura são muitas vezes colocadas na literatura. Propõem leituras 
alternativas e desafiadoras desta falsa e infrutífera divisão. A segunda parte 
apresenta leituras históricas e geracionais, abordando a forma como os 
jovens vivem, reagem e incorporam experiências de vida em contextos ou 
posicionalidades particulares: como enquadramentos rurais, de crise, de 
criminalidade ou de género. E a terceira parte coloca mais o foco na 
subjetividade e na vida interior dos jovens, nomeadamente na sua 
reflexividade, na sua capacidade de fazer sentido daquilo que os rodeia, dos 
seus constrangimentos, oportunidades e opções. 
 
Apesar de ser um livro teoricamente denso, tem uma componente empírica 
muito forte que, dando visibilidade aos grandes enquadramentos estruturais, 
não perde de vista a textura, a singularidade e a riqueza que caracterizam as 
múltiplas formas de se ser jovem. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
 

Avenida das Forças Armadas 
1649-026 Lisboa 
Tel: 210464052 

E-mail: biblioteca@iscte.pt 
http://biblioteca.iscte-iul.pt 

http://pt-pt.facebook.com/Biblioteca.ISCTE.IUL 
 

https://www.facebook.com/Biblioteca.Iscte.IUL/
https://www.youtube.com/user/BibliotecaISCTE
mailto:biblioteca@iscte.pt

