
DISCIPLINA: Estudos Socioantropológicos da Juventude 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 75 horas 
TEÓRICA: 45 horas 
PRÁTICA: 30 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: CS 015 

EMENTA 
 
Perspectivas culturais e históricas sobre as fases da vida. O processo de construção 
da “condição juvenil” nas sociedades contemporâneas ocidentais. As interpretações 
das Ciências Sociais para a Juventude: as gerações e as culturas juvenis. Dilemas 
das juventudes contemporâneas: política e movimentos sociais, escola, trabalho, 
sexualidade, violência, lazer e religião. Juventude e educação em situação de 
privação de liberdade. 

OBJETIVOS 
 

 Analisar as diversas arquiteturas culturais relativas às fases da vida dos seres 
humanos; 

 Compreender a formação do imaginário sobre a juventude contemporânea 
enquanto um processo que resulta de práticas discursivas localizadas num 
determinado contexto social, histórico e político; 

 Compreender a formação da juventude enquanto objeto de estudos das Ciências 
Sociais, analisando as diferentes produções socioantropológicas da primeira 
metade do século XX; 

 Compreender as diferentes vivências das juventudes brasileiras a partir de 
variáveis como classe social, gênero e local de residência, entendendo como tais 
variáveis ocasionam práticas e experiências diversas para pessoas da mesma 
faixa etária; 

 Analisar estudos que exploram diferentes esferas das vidas juvenis – escola, 
trabalho, sexualidade, lazer e violência -, compreendendo a pluralidade de 
práticas que perpassam essa categoria. 

 

METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os 
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo 
professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor. 
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