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Primavera insossa: um olhar sobre a juventude brasileira 

 

Jorge Amorim1 

 

Resumo:  

Amparada por leis federais que lhe atribuem direitos e deveres, obtendo acessos a uma 

miríade de informações disponibilizadas na rede mundial de computadores e tendo, na sua 

maioria, amplas facilidades diferentes das da época dos seus pais quando jovens, a 

juventude brasileira tem se caracterizado por uma apatia em relação a recentes questões, 

foco principal de este artigo com o fim de compreender, ao menos em parte, os 

procedimentos sociais, políticos e culturais da “primavera” brasileira. 
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Abstract:  

Backed by federal laws that you assign rights and duties, gaining access to a myriad of 

informations made available on the worldwide web and having the most extensive facilities in 

different times of their parents when young, relevant part of Brazilian youth has been 

characterized by apathy towards the recent issues, main focus of this article in order to 

understand, at least in part, the social, political and cultural procedures of Brasilian”Spring". 

 

Keywords: Youth. Society. Behavior. 

 

Esclarecimentos sobre a “primavera”: prólogo 

O rosto desprovido de sinais do tempo adicionado da altivez, algumas vezes 

mobilizada pela efervescência hormonal, em outras por uma sublevação com ou sem 

sentido, sejam talvez os caracteres físico-mentais que expliquem, a priori, o ser jovem. O 

termo “primavera” aqui utilizado, porém, etimologicamente originado do latim primo vere e 

que corresponde a “estação do ano caracterizada pela renovada vegetação” 

[MELHORAMENTOS-Dicionário Prático da Língua Poruguesa, 1987, p. 737], é justificado pelo 

traço poético batizado à juventude representada como o período de descobertas, 

renovações, dúvidas, buscas de referências, rebeldias e ceticismos identitários. Portanto, faz-

se necessário dizer que o uso da acepção metafórica de “primavera” tem aqui a 

responsabilidade de ir além de lirismos poéticos, objetivando sim tentar analisar a 

“primavera” brasileira. 

Que relevância há em uma temática aparentemente “fácil” de ser entendida? 

Justamente o contrário, requer “ser” entendida. E por qual motivo merece o polo de atenção 
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das ciências humanas? Por razão, grosso-modo, de a juventude contemporânea estar 

munida de benesses tecnológicas e materiais que, paradoxalmente, parecem deixá-la fora de 

um entendimento maior, sabendo-se o quanto esta faculdade do entendimento – ou 

conhecimento – “requer arte e esforço” [LOCKE, 1997, p. 29] para a visão universal. Aqui 

está um ponto essencial. 

Para efeito de exemplificação quanto à utilização do mote “primavera”, no período 

áureo do renascimento, o florentino Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, ou simplesmente 

Sandro Botticelli, retratou a primavera em uma jovem forma feminina no quadro intitulado 

“Primavera”, feito entre 1472 e 1478.  

Claro que seria anacronismo ligarmos a “Primavera” botticelliana com a “primavera” 

coetânea ora analisada, pois o intuito no parágrafo anterior foi o de endossar a voga do tema 

primaveril em díspares épocas. Além disso, nos preocupamos em explicitar o liame da 

“estação do ano de renovada vegetação” com a juventude, esta última fisicamente falando. 

A busca pela eterna juventude é anterior a renascença, originando-se no âmbito ocidental 

por meio das manifestações artísticas da antiguidade greco-romana. 

Redirecionando ao nosso mote acadêmico para não perdermos o “fio da meada”, o 

provável “desinteresse” dos jovens de reivindicarem mudanças no Brasil diante das 

cotidianas delações de corrupção nas diversas áreas – jurídicas, políticas etc. – e esferas – 

municipais, estaduais e federais – pode ser, dentre outras coisas, a inexistência da busca 

identitária, ou seja, a preocupação somente com a realização profissional – e, em alguns 

casos, a acadêmica – que acarretará o ganho remunerativo para, dessa forma, usufruir do 

consumo, conduzindo as mentes em formação para o imediatismo. 

Sob a cautela de evitar generalizações que venham considerar que “todos” os jovens 

brasileiros são apáticos nos muitos aspectos acima citados e que mais à frente serão 

dissecados, a observação realizada é a de que grande parcela ojeriza mobilizações por 

mudanças políticas e econômicas, interessando-lhe o “ter agora”, forma atualizada e 

readaptada do clássico carpe diem, o “aproveitar o dia” de hoje não pensando no amanhã, 

isto é, o arrefecimento do processo cartesiano. 

 

Breves notas sobre os jovens 

  Cada época é estigmatizada por obras artísticas inspiradas no contexto que são 

forjadas, entretanto se tornam um pouco mais permanentes – em certas situações até 

imortais – quando se alongam singrando os anos. Um exemplo neste último caso é a da letra 

da melodia “Aloha” (álbum “A Tempestade ou o Livro dos Dias, EMI), que teve sua estreia 

em 1996, pela então banda musical Legião Urbana. 

Sem aprofundarmos in extenso a letra, alguns dos seus trechos feitos em terceira e 

primeira pessoas trazem a angústia de quem observava a puerilidade mental e perene dos 

jovens, como no fragmento inicial “Os jovens são tão jovens/ E fica tudo por isso mesmo”, 

concomitante a manipulação sobre muitos (“Nos querem todos iguais/ Assim é bem mais 

fácil nos controlar”), findando com o „messianismo‟ peculiar (“O que eu tenho de melhor: 

minha esperança/ [...] / Que cresçam logo as crianças.”) do grupo de rock que teve seu 

auge nos anos 80 e 90 do século XX no Brasil. 
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Ao ver estes excertos e o teor da composição, poderá ocorrer a concordância ao 

papel juvenil nestes primórdios do corrente século manifestado por desgostos aos problemas 

sócio-políticos substituídos pela cultura de o “olhar para o próprio umbigo”. Lógico que a 

sociedade capitalista recente é capitaneada pelo “princípio do si-mesmo” [ADORNO, 1996, p. 

47], incidindo esta máxima em todos – ou quase todos – os seus membros, incluindo os 

jovens. 

Instantaneamente, a realidade que caminha conduz muitas mentes para um regresso 

no tempo, precisamente a década de 60 do século passado em que eclodiram pelo mundo 

mobilizações estudantis: universitários em Paris, França, exigindo mudanças nas estruturas 

burocráticas das universidades francesas (1968); estudantes tchecos bradando pela 

liberdade de expressão na que foi chamada “Primavera de Praga”, na extinta 

Tchecoslováquia (hoje República Tcheca) (1968). Incluem-se ainda movimentos e 

personalidades que influenciaram parcela da juventude mundo afora: a revolução cubana 

(1959), a revolução cultural na China (1966) e Ernesto “Che” Guevara (1928-1967).  

Não estando desenveredada daquela atmosfera internacional, a juventude brasileira 

pertencente à classe média mostrava sua cara, sua voz e seu grito. Entre 1966 e 1968, o 

movimento estudantil aproximou-se de uma estagnação frente ao regime militar implantado 

a partir de março de 1964, soerguendo-se a resistência capitaneada por universitários com 

base na idealização “de que a universidade se aproximasse de um papel „em função de toda 

a coletividade‟” [MARTINS FILHO, 1987, pp. 148-149]. Era a face de uma juventude 

politizada, sabendo-se que ela provinha, copiosamente, de camadas da classe média que 

estava cônscia “pela preservação e expansão das conquistas” [MARTINS FILHO, 1987, p. 

126] realizadas nos governos populistas pré-1964. 

Desde então, a imagem de rebeldia política esteve associada mais às reivindicações 

das pessoas com faixa etária entre 16 e 30 anos, embora a chefia de vários grupos 

revolucionários que agiram na clandestinidade estivesse nas mãos de pessoas com idade 

acima dos 30. Os anos passaram e depois de Atos Institucionais (os conhecidos “AIs”), 

prisões, exílios, torturas e mortes nos porões de algumas organizações governamentais 

(DOI-CODI, DOPS etc.), os anos 1980 nasceram com o processo “gradual e lento” da 

distensão pululada ainda no governo do general Ernesto Geisel (1974-1979). 

Com isso, o país veria a democracia ser inserida de uma vez por todas? Nem tanto, 

sendo que se viu na verdade o afrouxamento do regime controlado por representantes 

reminiscentes dos governos dos generais (1964-1985). A proposta de lei do deputado federal 

Dante de Oliveira, então filiado ao PMDB, pelas “Diretas Já” (1984) emperrou no congresso 

nacional que elegeu, de forma indireta em 1985 através de um colégio eleitoral no 

parlamento, o candidato à presidência da república Tancredo Neves, vitorioso sobre Paulo 

Maluf. Não obstante todo o âmbito tomado pelos ares democráticos exigidos pelos atores 

excluídos das decisões político-eleitorais, a “redemocratização” brasileira em 1985 “resultou 

na democratização controlada” [STEPAN, 1988, p. 13], frustrando as expectativas do voto 

direto. 

A “abertura” ocorrida desde aquele ano em diante atenuava a ação direta dos 

censores referente à mídia (televisiva, impressa, radiofônica), porém trouxe um processo 
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inverso na estrutura educacional brasileira que foi a exclusão da pedagogia dita “tradicional”, 

em que o professor centralizava seu papel autoritário durante as aulas, substituída por uma 

educação mais “participativa”, objetivando a comunicação maior dos estudantes no 

desenrolar das aulas. Chamamos aqui de ”processo inverso” pelo fato de o docente perder 

sua autoridade, enquanto o discente tornou-se o polo da educação, de maneira que isto 

aconteceu talvez por ter sido erroneamente interpretado e orientado.  

É óbvio que a nossa tarefa está distante de questionar – quem somos nós! –, mais 

profundamente, aquela transferência de um sistema “duro” para um “flexível”. Mesmo assim, 

acrescentado por outros fatores comportamentais e sociais, o campo educacional contribuiu 

para termos na atualidade, jovens com menos criticidade. Para que não fiquemos em 

conjeturas que possam soar superficialidade, trataremos especificamente acerca de quais 

foram aqueles fatores sociais e comportamentais responsáveis pelo atenuamento crítico 

juvenil.    

 

Mentes jovens: reflexos da contemporaneidade  

Ao dedicar seu livro a Lucien Febvre, o também historiador Marc Bloch diz em sua 

obra Apologia da História que ele e outros defendiam “uma história maior e mais humana” 

[BLOCH, 2001, p. 39], corroborando ao nosso intento quanto à temática ora destrinçada, 

apesar de ela possuir familiaridade maior com outras áreas das ciências humanas. Com tudo 

isto, todavia, concordamos com um dos historiadores fundadores da escola dos Annales ao 

falar da magnanimidade e da humanização que a ciência histórica precisa ter, atribuição que 

algumas linhas historiográficas podem deter.2 

Quem é o jovem brasileiro de hoje, centralizando na nossa discussão inicial?  

Em termos físico-orgânicos, de 1980 para cá, moças e rapazes têm auferido 

composições corporais e hormonais vantajosas se comparadas às dos seus progenitores. Se 

atualmente os brasileiros e as brasileiras abaixo dos trinta anos de idade estão um pouco 

mais obesos, mais altos e menstruando cada vez mais precocemente, tudo isto é graças a 

investimentos na saúde – mesmo que ainda estejam aquém do ideal – e o acesso a 

alimentos mais calóricos, fatores resultantes do crescimento econômico. Estes e outros 

dados foram publicados pela revista Veja na reportagem especial “A evolução acelerada” 

(VEJA, edição 2266, ano 45, nº 17, 25 de abril de 2012, pp. 120-141). 

Ao partirmos para as questões sócio-comportamentais, há um perfil que requer 

atenção relevante no que toca a “nova geração”. Esse perfil reúne fatores culturais, sociais, 

                                                           

2 Entre elas, damos destaque para a micro-história. Embora nossa investigação trate de 
maneira “generalizada” o mote sobre a juventude, aquela linha historiográfica nascida nos anos 1970 e 
1980 por meio da revista Quaderni Storici, depois Microstorie, dirigida por Carlo Ginzburg e Giovanni 
Levi, tem como pincipais preocupações “uma reflexão crítica sobre a produção histórica contemporânea” 
[REVEL, 1998, p. 16] e a “análise extremamente próxima de fenómenos circunscritos” [GINZBURG, 
1989, p. 172]. Para maiores detalhes sobre a micro-história, ver REVEL, Jacques (org.). Jogos de 
escalas: a experiência da microanálise. Tradução Dora Rocha. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio 
Vargas: 1998; GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Tradução António Narino. Rio de 
Janeiro/ Lisboa: Bertrand Brasil/ Difel: 1989; REVEL, Jacques. “A história ao rés-do-chão”. In: LEVI, 
Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Tradução Cynthia 
Marques de Oliveira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 2000: pp. 7-37; BURKE, Peter (org.). A 
escrita da história: novas perspectivas. Tradução Magda Lopes: São Paulo: Editora UNESP: 1992. 
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políticos, econômicos e religiosos obtidos de pesquisas e trabalhos científicos realizados entre 

2003 e 2012 pelo Brasil, não significando que os seus resultados “respondem” por todos os 

jovens, porém dão estimativas sobre os contextos que vivem. 

De grandes cidades até diminutos distritos pertencentes a municípios, o uso de 

entorpecentes está generalizado, conseguindo satisfazer às condições financeiras dos 

díspares naipes sociais. Números divulgados pela Secretaria Nacional Antidrogas em 2003 

denunciaram a tenrura dos usuários de drogas a partir dos 09 e 10 anos [“Cresce número de 

jovens de 10 anos viciados em drogas” em: «http://viaseg.com.br/noticia/»], o que hoje, em 

2012, é lugar-comum ver crianças e adolescentes usando crack, maconha etc. Não é muito 

diferente a faixa etária que consome álcool, afirmação corroborada por um trabalho de 

campo feito pela faculdade de medicina de Botucatu (UNESP) em que dos 1.507 estudantes 

das redes pública e privada pesquisados entre 2011 e 2012, 38,8%, com idade de 07 a 14 

anos [“Alcoolismo” em: «http://alcoolismo.com.br»], já havia experimentado bebida 

alcoólica. 

Subindo um pouco na idade, a área educacional brasileira ocupa os menores índices 

de empenho, se comparados aos de outros países. De acordo com um artigo de Carlos 

Eduardo Moreno Sampaio intitulado Situação educacional dos jovens brasileiros na faixa 

etária de 15 a 17 anos [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, Brasília, 2009, 15 p.], boa parcela da juventude naquela faixa etária (67,8%) 

provinha de famílias com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo, além de a 

mesma análise constatar que 28,8% das jovens de 15 a 17 anos que haviam abandonado a 

escola eram mães [ver em: «http://ffw.com.br/noticias»]. 

Sobre números que traduzem o pensamento da juventude brasileira frente a relação 

ciência e religião, foi publicada em abril de 2012 um trabalho coordenado pelo biólogo Nelio 

Bizzo, da faculdade de educação da Universidade de São Paulo (USP), em que mais de 2.300 

estudantes do ensino médio brasileiro, disseminados nas redes pública e particular, disseram 

seguir uma denominação religiosa (70%), todavia mais de 70% falaram respeitar, e mesmo 

aceitar, as teorias de Charles Darwin, a “teoria da origem das espécies”, não os impedindo 

de desacreditarem das suas crenças. O foco etário da pesquisa polarizou os 15 anos 

[“Pesquisa revela que jovens brasileiros aceitam tanto a ciência quanto a religião” em: 

«http://noticias.gospelmais.com.br/»]. 

Aproveitando esta nossa discussão em torno de números percentuais pesquisados, o 

portal de tendências WGSN (Worth Global Style Network) tornou pública parte dos resultados 

expostos pela diretora da agência Box 1824 Carla Albertuni referente ao comportamento 

juvenil equivalente entre 18 e 24 anos.  

Chegando a se transformar no vídeo “Sonho Brasileiro - Manifesto” em 2012, a 

pesquisa constatou que dos 25 milhões de pessoas daquela faixa etária, 76% consideram 

que o “Brasil está mudando para melhor”, assim como 89% do montante dizem terem 

“orgulho de sua nacionalidade” [“O comportamento da nova geração de brasileiros” em: 

«http://ffw.com.br/noticias/cultura-pop»]. E como vai a vaidade da turma entre 13 e 24 

anos? Segundo pesquisa da Kantar Worldpanel [“Jovens brasileiros têm responsabilidades de 

adulto e gosto próprio” em: «http://hermanomota.com.br/2012/04/01/»], os jovens 
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brasileiros são “os mais vaidosos da América latina”, em que 43% se preocupam com os 

dentes e 36% com os cabelos.  

Como veem, porém, certas parcelas da nossa juventude sobre o tema política? Em 

23 dos 27 Estados brasileiros, cerca de 3.000 pessoas entre 18 e 24 anos participaram de 

um levantamento organizado pelo pesquisador Gabriel Milanez, da agência Box 1824, e pelo 

Instituto Datafolha, dos quais entre aqueles milhares 59% disseram terem certa ojeriza 

pelos partidos políticos do país, não obstante no bojo de aquele porcentual muitos 

declararem “preocupação com causas coletivas” [“Quase 60% dos jovens brasileiros não se 

identificam com partidos” em: «http://noticias.r7.com/brasil/noticias/»]. Parece estar mais 

na preocupação da juventude a defesa por causas e ideais em que esteja distante a 

hierarquia, substituída pelo controle horizontal normalmente visto nas legendas, embora seja 

errôneo afirmar que “os jovens não se interessam por política partidária”. 

Trazendo à baila motes como drogas, educação, religião / ciência, comportamento e 

política embasados em pesquisas de campo endossados por números percentuais, percebe-

se a variedade de definições concedidas pelos milhares de entrevistados em torno do que 

lhes foi auscultado, cabendo-nos dizer aqui que refletem os tempos coetâneos. É necessário, 

contudo, sobrepujar o que salta aos olhos tratando de “compreender para além dos seus 

significados imediatos” [BARDIN, 1977, p. 29]. 

A abrangência dos tóxicos em todos os pontos e a pífia organização educacional 

pública do Brasil podem ter como explicação o afastamento da responsabilidade familiar 

coadunado com a negligência da sociedade e dos poderes públicos, não sendo 

surpreendentes estas afirmações. Paradoxalmente, os procedimentos comportamentais que 

vêm sendo elaborados desde a segunda metade dos anos 1990 dizem respeito a uma 

“exaltação nacional” fora de parâmetros patrióticos, correspondendo à ideia individual de 

“desvitimar-se”, isto é, malgrado os percalços encontrados na vida e da sua condição de 

pertencer a um país de “terceiro mundo” (anos 1980 e 1990) ou “em desenvolvimento” 

(anos 2000), o “brasileiro não desiste nunca”. Esse jargão teve, anos antes, como um dos 

contribuintes o ex-presidente Fernando Collor.  

Em 1992, entre julho e setembro mais precisamente, viu-se disseminar nas capitais 

e grandes cidades brasileiras os jovens “caras-pintadas” bradando o “Fora Collor!”, devido as 

constatações de envolvimento em atos corruptos pelo então presidente da república 

Fernando Collor de Mello (1990-setembro/dezembro de 1992). Dois anos antes, no início da 

sua gestão, Collor usou e abusou da sua constituição física com o fim de construir “sua 

imagem como esportista, (...), transmitindo uma impressão de eficiência, força e juventude” 

[DAGNINO, 2004, p. 34], mesmo porque ele havia sido o mais jovem presidente a ser eleito 

até aqueles 101 anos de república. Portanto, o “jovem presidente” – Collor contava, a época 

que galgou o cargo de chefe do executivo nacional em 1990, com 40 anos de idade – trazia 

toda uma carga para vencer “os problemas do Brasil, da inflação ao subdesenvolvimento” 

[DAGNINO, idem]. 

Desde então, o papel dos jovens pela busca de mudanças na política brasileira foi 

atenuando-se, ocorrendo a “despolitização da política” e a revelação de “valores ligados a 

particularismos” [MATOS, 2004, p. 139]. Queremos decifrar isto dizendo que, pari passu, a 
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preocupação da política foi deixada de lado pela juventude para esta atentar-se, 

consequentemente, com assuntos da moda, da mídia e de si individualmente, acontecendo a 

evasão de cidadãos “discutindo projetos para o país – ou a cidade” [RIBEIRO, 2005, P. 201]. 

A busca pelo corpo exageradamente esbelto, o consumo hiperbólico e a satisfação pessoal 

são alguns dos “valores particularistas” patrocinados pela mídia inter-relacionada com a 

sociedade cada vez mais narcisista, características desenvolvidas nas últimas décadas. 

É óbvio que hoje a noção sobre “jovem” está alinhada com a beleza, com o rosto 

sem rugas – relembremos dos cosméticos anti-envelhecimento – e do carpe diem não mais 

da época clássica dos epicuristas da antiguidade e nem dos arcádicos do século XVIII. 

Grosso-modo, como em nossa sociedade, similar a quaisquer outras, “a produção do 

discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 

número de procedimentos” [FOUCAULT, 2003, pp. 8-9], é creditado para “despolitizar” 

literalmente a juventude exilar debates políticos com o objetivo de aumentar o número de 

consumidores ávidos para ficarem bonitos como o ator ou a atriz de alguma telenovela e de 

algum filme hollywoodiano notório, ou mesmo como o/a participante de um reality show. 

Importa frisar que existem as defesas de grupos juvenis por uma miríade de causas 

(minorias, liberação da maconha, meio ambiente etc.) via world wide web – ou o 

virtualmente famoso www –, tendo as redes sociais capitaneando-as, também faz-se mister 

considerar aquelas como um “jeito” novo de fazer política.  

Ainda com toda a estrutura tecnológica, a “disciplinarização” tem sido o estratagema 

eficazmente introduzido nas ações e pensamentos representados pelos “valores 

particularistas”. Essa citada “disciplinarização” tem a capacidade de “fabricar” mentes de 

indivíduos, o que seria o mesmo que dizer que a “disciplinarização” faria os “particularismos” 

serem ligados uns com os outros a fim de multiplicarem-se e utilizarem-se em um conjunto 

[FOUCAULT, 2000, p. 143] subjugado ao adestramento promovido pelo “poder disciplinar” 

[FOUCAULT, idem]. 

 

Discussão dos motivos da juventude insossa: epílogo? 

Considerar que estamos observando in totum o crepúsculo da “primavera” brasileira 

seria absurdamente reducionista, uma vez que existe a expectativa de a época em que 

vivemos e as suas possibilidades educacionais, sociais e tecnológicas conduzirem para o 

fomento intelectual. No entanto, o apego exagerado aos bens de consumo (roupas, 

aparelhos tecnológicos, automóveis etc.) e a egolatria levada à estratosfera estão suscitando 

mentalidades desprovidas de preocupações sociais. 

Podemos trazer ao debate, como um dos motivos disso, o lento processo histórico de 

no Brasil estar ocorrendo o que Dominique Leydet definiu como “grave mal-estar de que 

padece o sistema representativo” [LEYDET, 2004, p. 67] político por razão de impedir “aos 

cidadãos (inclusive os jovens – grifo nosso) fazer ouvir diretamente sua voz” [LEYDET, 

idem], significando isto a adesão de muitos a causas “menos” políticas e “mais” coletivas. O 

crescimento do descontentamento ao sistema representativo pode ser o corolário das 

delações intermináveis de corrupção envolvendo políticos que acabam ficando impunes. 
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Outra situação que “fecha” a dicotomia pode ser a falta de panorama do jovem 

acerca da sua existência. Amparando-nos na filosofia existencialista sartreana, ela conceitua 

a vida humana como “possível” e ainda ratifica “que toda a verdade e toda a ação” envolvem 

“um meio e uma subjetividade humana” [SARTRE, 1973, p. 10]. Ora, caso haja a carência da 

sua subjetividade e o ser humano (no nosso caso, o jovem) não ser “responsável por aquilo 

que é” [SARTRE, 1973, p. 12], ou seja, o agente transformador, estaríamos hoje diante da 

premente necessidade de reestruturar a atuação juvenil a partir da reavaliação de suas 

atitudes.  

Que podem sim existir várias outras razões para explicarem a apatia de grande parte 

dos jovens isto é fato, destacando aqui, last but not least, a probabilidade de aquela apatia 

referir-se a um processo metafórico. Seria esta uma incógnita perante a enigmática mente 

jovem.    
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