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1. INTRODUÇÃO 

 Marcada pela efervescência da juventude como grupo social, a Era de Ouro (1945-73) 

intensificou a lógica capitalista de produção e forjou uma economia genuinamente transnacional. Os 

chamados Anos Dourados concretizam, nesse sentido, a ideia da juventude como categoria 

importante na construção dos moldes da sociabilidade moderna. A partir disso, torna-se essencial 

transcender a dimensão econômica de transformação do capital e analisar como tais mudanças 

afetaram a lógica social e política contemporânea. Os movimentos canalizados no ano de 1968 

permitem, dessa forma, compreender a juventude como elemento estrutural da postura 

revolucionária que se propagava pelo mundo, visto que, ao perceber a dimensão histórica real da 

Revolução Global de 68, torna-se possível refletir acerca do significado dessas mobilizações e como 

tais movimentos indicaram o esgotamento dos Anos Dourados e, ao mesmo tempo, forçaram a 

renovação do capitalismo.  

 O objetivo do projeto, nesse sentido, é analisar a juventude como grupo social estruturante 

incorporado na sociedade moderna, tendo como base da construção de suas especificidades a Era 

de Ouro, compreendendo tal categoria social a partir de sua construção histórica e contemplando 

sua atuação essencial nas transformações da lógica social contemporânea. Paralelamente, serão 

analisadas as relações fundamentais entre os movimentos históricos em torno do emblemático ano 

de 1968 – intimamente ligados à efervescência da juventude como grupo social – e a afirmação 

revolucionária mais radical que se propagou pelo mundo. Assim, torna-se possível buscar certo 

significado às mobilizações estruturais da Revolução Global de 68, a partir de sua dimensão 

histórica real com a compreensão de seus acontecimentos, da percepção de suas permanências e 

transformações e do estudo das possíveis formas de respostas do sistema capitalista a este tipo de 

revolução. 
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2. METODOLOGIA 

 O trabalho proposto é de cunho essencialmente bibliográfico. Não requer, portanto, 

metodologias de coleta e classificação de dados ou nada do tipo.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa teve como base estrutural uma revisão bibliográfica da obra Juventudes – 

sociologia, cultura e movimentos, de Luís Antonio Groppo, cujo principal pressuposto é a ideia da 

juventude como elemento estrutural das sociedades modernas. Nesse sentido, torna-se essencial 

compreender a juventude como uma categoria social construída ao longo do tempo e moldada com 

base em cada sociedade e contexto histórico específico. Tal questão enfatiza a importância do uso 

do termo ‘juventudes’, uma vez que há diferentes realidades dentro do conjunto social da juventude, 

a qual “deve ser vista na sua relação com as determinações históricas, sociais e materiais de uma 

sociedade” (OLIVEIRA, 2018). Assim, pode-se dizer que “de modo análogo à estruturação da 

sociedade em classes, a modernização também criou grupos etários homogêneos, categorias 

etárias que orientam o comportamento social, entre elas, a juventude” (GROPPO, 2004).  

 Dado o plano de fundo da onda mundial de revoltas em 1968, o autor trata sobre o caráter 

juvenil dos movimentos como sendo o elemento unificador e caracterizador da onda de revoltas, 

tendo como principal força de movimento a rebeldia, componente fundamental para a concepção 

da chamada ‘dialética das juventudes’. Essa, por sua vez, é definida pela noção de que, ao mesmo 

tempo em que a juventude é o momento em que pela primeira vez os indivíduos se defrontam e se 

relacionam com os valores que sustentam a ordem vigente (condição de relação experimental com 

a realidade presente), ela engloba um conjunto de indivíduos capazes de criarem identidades, 

valores e práticas consideradas justamente como alternativas aos valores vigentes. A rebeldia 

surge, então, “desta possibilidade de as juventudes, reunidas em prol da integração social e 

acolhimento passivo dos fundamentos da ordem social vigente, subverterem por completo o motivo 

pelo qual foram acolhidas em instituições socializadoras” (GROPPO, 2016), tendo a modernidade 

como plano de fundo.  

 A formalização da noção de juventude como uma nova ordem social surge, assim, na década 

de 50, momento marcado pelos vários impactos causados pela Segunda Guerra. É nesse período 

que são intensificados os sentimentos de inadequação e necessidade de mudança por parte da 

população que vivenciou a guerra, uma vez que é produzida “uma descrença na maturidade racional 

e uma crise em relação ao futuro; assim, resta aproveitar o máximo de prazeres que a vida oferece, 

e o melhor momento é a juventude, com todo seu vigor” (MOREIRA, ROSÁRIO, SANTOS, 2011). 

É importante pensar, também, que a cultura jovem nasce frente a um contexto de transformação 
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dos moldes capitalistas, marcado pela crise do ideal moderno e pelas diferentes formas de utilização 

do tempo.  

 A denominada Era de Ouro, momento no qual são incorporadas uma série de transformações 

que abrem espaço para uma nova dinâmica na vida social, concretiza a incorporação da lógica de 

produção industrial em todos os setores da economia. Com o passar do tempo, há a configuração 

de certa dimensão informacional da realidade e é moldada a percepção do mundo como um fluxo 

de informações. A chave da acumulação do capital passa a ser, então, a integração entre pessoas 

e tecnologia, o que influencia o investimento das empresas nos setores de pesquisa e 

desenvolvimento por parte das empresas e altera a lógica capitalista de produção. A nova divisão 

internacional do trabalho e a revolução dos transportes e informações determinam esse novo 

sistema de relações, estruturando uma economia transnacional.  

 Esse novo padrão de organização da economia altera intensamente a estrutura social. O 

ganho de tempo livre das famílias – e a simultânea aceleração da vida – foi atingido com 

mecanismos facilitadores como os eletrodomésticos, na medida em que possibilitam a vida fora do 

ambiente doméstico. É conquistado, junto a isso, por parte da nova geração que surge em meio aos 

Anos Dourados, o espaço fora da família. O barateamento e a miniaturização do rádio, um dos 

grandes agentes na revolução da esfera privada individual, contribui fortemente para construção de 

uma experiência familiar individual nunca existente até então, dado que os jovens passam a ter a 

possibilidade de ouvirem sua própria música dentro do seu quarto, não dependendo mais da música 

escolhida pelos pais que toca na sala, o que afeta diretamente as formas de sociabilidade existentes 

até então e transforma os moldes tradicionais de integração.  

 É nesse contexto de movimento da juventude que o ano emblemático de 1968 é traçado, 

período fundamental para a compreensão da juventude como elemento estrutural da sociabilidade 

contemporânea e concretização de sua dialética. O caráter mundial de 1968 e a questão de quando 

se iniciaram as revoltas são trazidos como dois pontos importantes. Os dois podem ser entendidos 

a partir da noção de que os elementos que fizeram as revoltas florescerem eram de caráter 

transnacional, o que explicita o fato de serem incorporadas ao redor de todo o mundo e de surgirem 

no contexto histórico mundial da Guerra Fria, da descolonização e da massificação do ensino 

superior. Assim, pode-se dizer que os movimentos não foram exclusivos das nações do chamado 

Primeiro Mundo ou de ações anticapitalistas, mas de variadas influências ideológicas e pragmáticas, 

caracterizando o movimento como não mundialmente coordenado – apesar de presente em todo o 

mundo.  

 Ao pensar mais especificamente na universidade na perspectiva dos movimentos estudantis, 

é importante abordar sua reviravolta, a qual se dá principalmente por transformações enfrentadas 

pela instituição, sendo a principal o processo de massificação, aumentando significativamente o 
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número de estudantes universitários pelo mundo. Com o contexto de grandes empresas do 

capitalismo mundial serem baseadas em certa tecnoestrutura, era exigida uma mão de obra 

especializada. Nesse sentido, houve uma mudança na “função social” das universidades: agora, 

elas tinham como objetivo serem centros de formação profissional e de mão de obra especializada, 

confrontando com o modelo tradicional e elitista que visava formar as “elites” intelectuais e políticas.  

 Assim, considerando o papel essencial da universidade, pode-se dizer que “foi a partir da 

reflexão sobre a crise do ensino superior que os jovens partiram à crítica de quase todas as questões 

mais gerais sobre a sociedade, política e economia de sua nação e do globo” (GROPPO, 2016), 

constituindo a visão dos movimentos estudantis acerca da função da universidade como sendo 

pregar a politização da ciência e a função social da educação. A questão universitária (expansão, 

crise de identidade e legitimidade) é vista, dessa forma, como o estopim para que o movimento 

estudantil questionasse praticamente todas as instituições, valores e políticas da sociedade e do 

sistema mundial.  

 Outro ponto importante é a influência dos problemas do Terceiro Mundo e das ideologias 

terceiro-mundistas na causa juvenil, sempre com base na trajetória do Terceiro Mundo na segunda 

metade do século XX do ponto de vista da transculturação. Essa, por sua vez, é definida como “o 

resultado dos choques entre os projetos de ocidentalização do mundo e as resistências à essa 

ocidentalização” (GROPPO, 2016), processo fundamental na construção histórica dos países 

considerados do Terceiro Mundo (países da Ásia e África com identidade à parte da bipolarização 

da Guerra Fria). O termo terceiro-mundismo, por sua vez, é caracterizado como um pensamento 

que emergiu do socialismo florescido com a práxis anti-imperialista de regiões da Ásia e América 

Latina, o qual tem como inimigo comum o imperialismo norte-americano e carrega o princípio da 

autodeterminação dos povos.  

 Considerando, junto a isso, os efeitos da descolonização, tem-se que, nos anos 60, as 

juventudes mobilizadas foram, de certa forma, os mais importantes agentes sociais na reconstrução 

das sociedades pós-colonização e atores políticos em movimentos de libertação nacional. Assim, 

“o Terceiro Mundo, se chegou a ser no início dos anos 1960 fonte de um sentimento de “caridade” 

e pena entre estudantes do Primeiro Mundo, logo se tornaria fonte de ideologias e práxis de protesto 

social” (GROPPO, 2016). Os acontecimentos no Terceiro Mundo servem, então, como influência e 

motivação para o movimento juvenil no mundo todo, marcando a influência do terceiro-mundismo 

como ideário capaz de colocar em xeque as certezas da cultura ocidental.  

 Há ainda, por fim, a discussão acerca da chamada globalização e do capitalismo global. A 

concepção mais generalizada é a da globalização como sendo um processo de homogeneização 

global em todos os sentidos, com base na promessa de constituição de um mundo mais igualitário, 

democrático e com prosperidade econômica. Tal noção, no entanto, oculta o papel ideológico da 
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globalização, o qual tem como objetivo principal “mascarar os fundamentos do regime de 

acumulação financeirorentista” (GROPPO, 2016), sendo sustentado pela nova fase do capitalismo: 

o capitalismo global, cujas bases são, diferente da era do capitalismo nacional, os mercados 

mundiais.  

 Fato é que a globalização e seus processos parecem colocar todos os indivíduos e grupos 

sociais, no mundo, em interconexão. A discussão surge justamente sobre essa interconexão, na 

medida em que ela pode carregar variados significados, intenções e consequências, dependendo 

de quem a opera. O que se passa é que “a globalização não apaga nem as desigualdades nem as 

contradições que constituem uma parte importante do tecido da vida social e mundial. Ao contrário, 

desenvolve umas e outras, recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes” (GROPPO, 

2016). Nesse sentido, surge então a luta por uma outra globalização, que varia do reformismo ao 

anarquismo, podendo ser antiglobal ou apenas aspirar um formato alternativo de globalização.  

4. CONCLUSÃO  

 Até o momento presente, dado que a pesquisa ainda não chegou ao fim, havendo mais 

aprofundamentos, estudos e relações a serem realizados, pode-se concluir que o movimento de 

construção da juventude como grupo social é marcante ao longo do período da chamada Era de 

Ouro, sendo o ano de 1968 – com suas complexas mobilizações –, justamente, uma intensa fonte 

para análise e compreensão do papel e do impacto das juventudes em relação à estrutura política 

e social da época.  

 Sendo assim, o que será, ainda, incorporado na pesquisa, são algumas especificidades 

acerca da Revolução de 68, no sentido de aprimorar a discussão com elementos e acontecimentos 

importantes da época e que marcaram fortemente as contestações tanto exógenas, quando 

endógenas ao sistema capitalista vigente. Junto a isso, por fim, haverá a busca pela compreensão 

das reações e respostas do sistema capitalista e da consequente mudança do papel das juventudes. 
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