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RESUMO  

 

Esta dissertação está vinculada à linha de pesquisa “Identidade, Tradições e Territorialidade”. O objeto deste 
trabalho é a Pastoral da Juventude no Brasil, que se instituiu enquanto um movimento social da Igreja Católica, 
com uma atuação direcionada à juventude. O objetivo foi delinear, a partir de uma perspectiva histórica, como a 
Pastoral da Juventude no Brasil, a partir de suas diretrizes e representações sociais, tem atuado desde a década de 
1970, na produção de protagonismo entre os jovens de Goiânia. Para tanto, foram analisados os sentidos 
depositados nessa categoria “protagonismo”. Fora observado que esta, tivera impactos diretos das Ações Católica 
Geral ou Brasileira, como também da Especializada, do Concílio Vaticano II, do Método ver-julgar-agir, dos 
Planos Trienais (1995, 1998, 2001, 2004, 2007), das Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín 
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007), além da Teologia da Libertação e da Pedagogia 
do Oprimido. Analisou-se o modelo de jovem que a PJB pretende formar, observando os conteúdos, representações 
sociais e métodos empregados para essa formação (formação integral). Este modelo é denominado pela PJB como 
“protagonista”, modelo que corresponde a um jovem que possui particularidades de um sujeito, caracterizando-o 
enquanto moderno, mas com potencialidade para se desenvolver dentro do movimento e de forma coletiva. 
Embora, a PJB reifique os princípios estabelecidos institucionalmente pela hierarquia católica, possui 
características próprias que podem ir na contra-mão à tais princípios, o que a diferencia de outros movimentos 
católicos. Destacam-se como as principais características deste jovem: identidade, autonomia, criticidade, 
participação social e comprometimento com o coletivo. 
 
Palavras chave: Pastoral da Juventude no Brasil, Igreja Católica, Juventude, Protagonismo Juvenil. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is linked to the research line "Identity, Traditions and Territoriality". The purpose of this work is 
The Youth Pastoral of Brazil, which was instituted as a social movement of the Catholic Church, with an action 
directed to the youth. The objective was to delineate, from a historical perspective, how the Youth Pastoral of 
Brazil, from its directives and social representations, has been acting since the 1970s, in the production of 
protagonism among the young people of Goiânia. For that, the senses deposited in this category "protagonism" 
were analyzed. It had been observed that the YPB had direct influences from the General Catholic or Brazilian 
Actions, as well as on the Specialized, the Second Vatican Council, the See-Judge-Act Method, the Triennial Plans 
(1995, 1998, 2001, 2004, 2007), the Episcopal Latin American Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo 
(1992) and Aparecida (2007), in addition to Liberation Theology and Pedagogy of the Oppressed. The model of 
youth that the YPB intends to form was analyzed, observing the contents, social representations and methods used 
for this formation (integral formation). This model is called by the YPB as a "protagonist", a model that 
corresponds to a young person who possesses particularities of a subject, characterizing them as modern but with 
the potential to develop themselves within the movement and in a collective way. Although the YPB reifies the 
principles established institutionally by the Catholic hierarchy, it has its own characteristics that can go against 
such principles, which differentiates it from other catholic movements. The main characteristics of this young 
person model are: identity, autonomy, criticality, social participation and commitment to the collective. 
 
Key words: Youth Pastoral of Brazil, Catholic Church, Youth, Youth Protagonism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho teve início em fevereiro do ano de 2017, com meu ingresso no mestrado 

em História pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Neste período, a proposta era 

voltada para o estudo da história dos movimentos sociais juvenis da cidade de Goiânia, capital 

do Estado de Goiás, tendo contato com os diferentes movimentos sociais1 juvenis de Goiânia, 

tive a oportunidade de conhecer a atuação da Pastoral da Juventude no  Brasil (PJB), pautada 

sobre um discurso de promoção do protagonismo juvenil, para lidar com os desafios do mundo 

moderno. E a partir daí, surgiu o interesse em investigar como a PJB, enquanto movimento 

social, atua nessa produção de protagonismo entre os jovens de Goiânia, e quais sentidos 

estariam sendo depositados nessa categoria “protagonismo”. 

Tal busca se deu pela oportunidade em atuar enquanto coordenador da Escola de 

Formação da Juventude, projeto extencionista do Instituto Dom Fernando da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, localizada na região leste de Goiânia, onde se situa bairros 

periféricos, associados pela mídia com a violência e a criminalidade juvenil. Esta experiência 

me aproximou da preocupação em promover ações de empoderamento entre os jovens, visando 

o desenvolvimento de autonomia, com vistas à satisfação da cidadania.  

Segundo os estudos de Ferretti, Tartuce e Zibas (2004), investir no protagonismo 

juvenil, significa romper com a relação juventude-violência-alienação, presente no imaginário 

social, e resgatar o jovem como sujeito ativo de sua história, capaz de pensar e intervir de forma 

autônoma e criativa, sobre os problemas de sua realidade e colaborar com o processo de 

construção do projeto de desenvolvimento social. 

O conceito protagonismo juvenil, muitas vezes pode estar relacionado, à preparação 

para a cidadania, sua utilização em termos objetivos, tem-se declarado como uma estratégia 

propiciadora, do mesmo modo, do desenvolvimento pessoal e social do jovem, enquanto ser 

humano. Trata-se assim, de um processo no qual os jovens, tem possibilidades de desenvolver 

um senso de identidade, ou seja, o conjunto de caracteres particulares, que o identifica enquanto 

uma pessoa, a autoestima, o autoconceito, a visão destemida do futuro, o querer ser, o projeto 

                                                           
1 Os movimentos sociais buscam fazer diagnósticos sobre a realidade social, levantam propostas. Atuam em redes, 
estabelecem ações conjuntas que atuam com oposição à exclusão e lutam a favor da inclusão social. Constituem e 
desenvolvem o chamado empowerment (empoderamento) de atores da sociedade civil organizada à medida que 
cunham sujeitos sociais para essa atuação coletiva. Existe uma similaridade entre os movimentos sociais da década 
de 80 quanto os atuais, pois têm estabelecido representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e ações. 
Formam identidades para grupos antes dispersos e desorganizados. Com tais ações, projetam em seus participantes 
sentimentos de pertencimento social. Aqueles antes excluídos, passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação 
de um grupo ativo. Jonh (1997). 
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de vida, a resiliência, a autorealização e a plenitude humana, bem como do desenvolvimento de 

qualidades possibilitadoras, que colaborarão para a sua existência (COSTA, 2000). 

A identidade se tornou uma palavra-chave muito estudada e de relevância sociopolítica 

da pós-modernidade, a justificativa se dá pela ambiguidade da palavra. A identidade é vista por 

diferentes perpectivas. Assim como sinaliza Bourdieu, a define como “conceito de si”, 

“representação de si” e “sentimento pessoal”, analisando-as sob a ótica de identidade social e 

pessoal, como atributos singulares do sujeito, que sinalizam o pertencimento à grupos ou 

categorias (BOURDIEU, 2003). 

Outros teóricos partem de uma ideia de identidade concebida a partir de sistemas 

culturais. Nesta perspectiva, a identidade é compreendida como culturalmente formada, um 

posicionamento e não uma essência, ligada à discussão das identidades culturais, nacionais e as 

que se formam por sentidos mutáveis e constantes (HALL, 1996). As identidades tidas como 

narrativas, se constroem e reconstroem entre os diversos atores sociais, mas, isso se dá na 

medida em que são mistas, flexíveis e constituídas por múltiplas culturas, ou seja, é construída 

pela heterogeneidade cultural e social, se constituindo em representação e ação (MORESCO, 

2015). 

O conceito de identidade, está atrelado ao de autonomia, isso porque, ambas fazem parte 

do processo de socialização. O conceito de autonomia se revela desde cedo, particularmente 

éticos, comportamentais, identitários e processuais (D’ALMEIDA, 2009). É por meio desse 

processo de socialização, que os sujeitos têm a possibilidade de conquistar a autonomia, pois 

expressam seus sentimentos e formam seus relacionamentos, aprendem a entender e agir, 

buscando respeitar regras, limites e os papéis que cada um desempenha.  

Para se ter autonomia, é necessário respeito às identidades individuais e coletivas, ou 

seja, a autonomia está relacionada com as representações que os indivíduos recebem, e como 

estes à vinculam ao seu cotidiano, não se pode falar em identidade, sem fazer referência às 

pessoas concretas que a vivem e a expressam, ou vice-versa, não se pode falar de pessoa abstrata 

e desligada das múltiplas relações nas quais se encarnam a sua vida e sua identidade. Desse 

modo, “os seres humanos se desenvolvem por meio de sua participação variável nas atividades 

socioculturais de suas comunidades, as quais também se transformam” (ROGOFF, 2005), daí 

a importância de se pensar na tríade: protagonismo, identidade e autonomia. 

A expressão protagonismo juvenil, tornou-se não só nas instâncias governamentais, 

símbolo de um suposto reconhecimento da importância política e social das juventudes, como 

também de democracia nas relações entre adultos e jovens. No entanto, outros estudos indicam 

que essa “nova forma” de participação constitui, em última instância, encenação, implicando a 
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anulação da política e funcionando como mecanismo de integração da juventude pobre. A 

anulação da política ocorre pela adoção do “fazer coisas” como forma de participação e pela 

fabricação do consenso pelo discurso, o que impede a fala autônoma e transgressora (GOHN, 

1997). 

Desse modo, essa pesquisa teve como objetivo estudar a partir de uma perspectiva 

histórica as diretrizes e metodologias que orientam o surgimento e o desenvolvimento do 

trabalho da Pastoral da Juventude no Brasil em Goiânia desde o ano de 1970 aos dias de hoje, 

resgatando o movimento histórico da criação da PJB, investigando quais as tendências 

eclesiásticas e sociais que são inseridas na atuação da PJB num contexto de longa duração, 

compreendendo a relação da Igreja Católica com o trabalho da PJB em Goiânia e analisar como 

se desenvolveu e se desenvolve a formação dos jovens integrantes à Pastoral da Juventude no 

Brasil. A proposta foi avaliar se as ações voltadas para o “protagonismo” da PJB, são capazes 

de promover autonomia entre os jovens, a partir do respeito às suas identidades. 

Desde a década de 1970, a PJB vem atuando na evangelização de jovens no Brasil. A 

opção pelos pobres e pelos jovens alicerçou-se no impacto da Teologia da Libertação e da 

Pedagogia do Oprimido, ambas com claras filiações marxistas, como aponta Löwy (1991) e 

Gramsci (2001) ao analisarem as tendências do catolicismo. Segundo Sofiati (2013), embora o 

cristianismo da libertação, em virtude das características presentes em seu processo de 

formação até a década de 1980, componha a tendência radical católica, a partir da década de 

1990, passa a se caracterizar cada vez mais como uma tendência reformista.  

Gradativamente o teor marxista vai sendo diluído, a “opção pelos pobres” vai sendo 

ampliada para questões ecológicas, étnicas, feministas. A opção pelos pobres, que marca a 

tendência marxista pode ser percebida nas Conferências Episcopais Latino-Americanas de 

Medellín (1968) e Puebla (1979), e as alterações podem ser percebidas em consequência das 

conclusões das conferências de Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007).  

 Nas Pastorais da Juventude no Brasil, inicialmente havia uma maior preocupação com 

a militância social, e, nos anos 2000, passaram a concentrar seus esforços em projetos 

paroquiais, isto é, intraeclesiais. Essa mudança ideológica pode ser percebida pelos Planos 

Trienais, adotados a partir de 1995, durante a XI Assembleia Nacional da PJB. A proposta 

passou a ser “contribuir, efetivamente, na ação evangelizadora da IC e na construção da Nova 

Sociedade, dinamizando espaços de vivência que gerem sinais de vida, fortalecendo o 

protagonismo juvenil, buscando o exercício cotidiano da cidadania e revitalizando a esperança 

no meio da juventude” (Plano Trienal 1999-2001, 1998, p. 21). 
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Os planos trienais subsequentes tornaram-se um importante instrumento de 

evangelização baseada nas perspectivas sociais e religiosas da Teologia da Libertação, com 

marcante intuito de fortalecer a presença da juventude no interior da IC, e também de promover 

a formação pessoal e teológica, com projetos voltados para a área eclesial e para a inserção dos 

jovens na sociedade. Nesse sentido, a PJB, segundo Sofiatti (2012), tornou-se mais um 

instrumento de recuperação de católicos, notadamente entre os jovens, deixando de lado, as 

questões relacionadas à militância.  

Os estudos que se debruçam sobre esses sujeitos são ainda muito recentes e buscam 

compreender seu papel como indivíduo inserido na sociedade, levando em consideração os 

estilos e movimentos culturais, lazer, trabalho, padrão de consumo, religião, famílias, 

sexualidade e outras tantas formas de sociabilidade que possa, explicar o emprego do termo 

“juventudes”, no sentido de assinalar que não há um modo único de ser jovem na 

contemporaneidade, mais sim, uma gama e, todos de extrema importância para a compreensão 

da condição juvenil (FORTUNA, 1997, p.128). Logo, buscou-se aqui realizar um estudo sobre 

a relação entre religião e juventude, sob uma perspectiva histórica, apontando caminhos para 

futuras investigações sobre este novo objeto/sujeito da História. 

A pesquisa ainda, propôs resgatar o trabalho realizado pela PJB em Goiânia, a partir dos 

embates ideológicos que impactaram sua atuação. Essa temática demandou um diálogo com 

outras áreas do conhecimento, tais como a Sociologia, Literatura, Teologia e outras. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, fez-se necessário investigar toda a história da PJB e como ela se 

concretizou em Goiânia. De acordo com Le Goff (2003, p. 19), fundamentado em De Certeau 

(1982), observa que “Há uma historicidade da história, que implica o movimento que liga uma 

prática interpretativa a uma práxis social”. Logo, para compreender as diretrizes foi realizado 

um estudo sobre as obras de Pablo Richard (1982, 2003, 2007) e Leonardo Boff (1981, 1986, 

1995, 2005, 2008), as Conferências Episcopais Latino-Americanas de Medellín (1968) e Puebla 

(1979), as conferências de Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007) e os Planos Trienais 

(1995, 1998, 2001, 2004, 2007). O surgimento da PJB em Goiânia foi investigado por meio de 

uma análise documental e entrevistas com participantes da PJB.  

A PJB, apesar de ser caracterizada como um movimento leigo, tem seus fundamentos 

baseados a partir de uma ação intencional da IC, e os seus pressupostos ideológicos centrais 

foram delineados em concordância com a estrutura institucional do catolicismo, ou seja, as 

leituras despontam para uma negociação e tensão constante entre a possibilidade de atuação na 

realidade, autonomia leiga e a supervisão/intervenção dos representantes da Instituição 

Católica. 



16 

 

Para o alcance dos dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com oito (08) 

participantes da PJB na cidade de Goiânia, no período entre novembro e dezembro de 2018, 

destas, três foram realizadas nas residências dos participantes na região Leste de Goiânia, e 

cinco foram em uma paróquia situada na região Noroeste desta capital, tais participantes 

frequentam as ações da PJB desde o ano de Dois Mil. É interessante ressaltar que dos dados 

colhidos nas entrevistas, não foram suficientes para fazer uma reconstrução histórica da PJB 

em Goiânia, levando em consideração que estes são oriundos de Goiânia e os demais estão 

espalhados por todo o Estado de Goiás, e ainda pelo fato dos entrevistados serem mais recentes 

na PJB. 

Tal procedimento fora aprovado pelo Comitê de Ética da Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás, por meio da Pro-Reitoria de Pesquisa (PROPE), com anuência da Cúria 

Metropolitana de Goiânia, tendo um significativo espaço nesta dissertação. Utilizamos, 

portanto, tanto fontes documentais (livros e artigos produzidos por atores vinculados à 

pastoral), como material bibliográfico (livros e artigos produzidos por analistas do tema), e da 

história oral que subsidiou este trabalho de pesquisa.  

A história oral de vida abre a possibilidades de apreendermos, registrarmos e 

desenvolvermos um trabalho analítico sobre as experiências de pessoas e grupos que se dispõem 

a narrar suas histórias e transformá-las em documentos escritos (MEIHY E HOLANDA, 2007). 

Mais do que qualificá-la como uma ferramenta, técnica, metodologia, disciplina, dispositivo, a 

história oral aspira alcançar os acontecimentos sociais engendrados na história.  

É importante ressaltar a utilização de um material sistemático e contínuo, que 

possibilitou distinguir as características e formas de atuação da PJB ao longo de sua história, 

assim como as categorias acionadas e em destaque nos seus variados momentos, que 

possibilitou averiguar conceitos, concepções e representações sociais a respeito da juventude 

com maior continuidade, minimizando as variações contextuais. 

O ingresso na juventude, requer a saída do espaço protegido da família, o 

questionamento de valores, a inserção em novos círculos de convivência e a adoção de novos 

empreendimentos, frequentemente múltiplos e às vezes diferentes. Buscamos entender os 

elementos que constituem suas identidades coletivas, com base na noção de representações 

sociais, entendidas como manifestações de grupo ou como valores compartilhados e sempre 

sujeitos a alteração, reestruturação e mudança (MOSCOVICI, 2001). 

As representações sujeitam tanto de fatores circunstanciais, como de fatores globais, tais 

como: o contexto social e ideológico; o lugar do sujeito na organização social; a história deste 

e do grupo; os determinadores sociais e os sistemas de valores, além de destacar como parte 
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das funções das representações sociais, a função identitária. Ao compartilhar determinadas 

representações sociais, um grupo pode ser delimitado e distinguido de outro, proporcionando 

os processos de comparação social (ABRIC, 1998), podendo destacar a juventude como sendo 

um desses grupos. 

No Brasil, os jovens se fizeram presentes no cenário social e político, ainda que de modo 

independente, se fazendo protagonista (SOUZA, 2006). Ressalvo que, o uso do protagonismo 

enquanto didática sem complentar as identidades dos sujeitos, não pode promover autonomia. 

Isso pode ser obsevado na Pastoral da Juventude no Brasil, que atua com os jovens, levando em 

considerção suas características individuais e coletivas. E quem são estes jovens?. 

São muitos os caminhos percorridos até o presente momento na busca de uma tentativa 

de delinear, conceituar, diferenciar e, principalmente limitar, onde principiam e onde terminam 

os períodos marcados como juventude. A categoria juventude é uma descoberta da sociedade 

moderna industrial. Até os anos 1950, “ser jovem” era existir um intervalo entre o mundo 

infantil, sem ter muitas responsabilidades, e o mundo adulto, voltado às responsabilidades da 

casa, família, trabalho e das reinvidicações da sociedade (PIMENTA, 2007). 

  Para a Sociologia (CLÍMACO, 1991; LECCARDI, 1991; MELUCCI, 1997), a 

juventude de acordo com o Estatudo da Juventude (2013), entre 15 e 24 anos, salienta a figura 

do jovem insconciente dentro do contexto contemporâneo de futuro. Nos estudos 

antropológicos (MEAD, 1951; BECKER, 1989; PAIS, 1993; CALLIGARIS, 2000) e do 

historiador HOBSBAWN, 1995 defendem a juventude como uma visão moderna dos elementos 

culturais. Considera uma fase enriquecedora e que apresenta a criação de uma “Cultura 

Juvenil”. Já para a História (LEVI & SCHIMITT, 1996; FEIXA, 1999;  SANDOVAL, 2002), 

a juventude não pode ser determinada porque depende de fatores temporais, espaciais e 

culturais, dentro do período que a sociedade está sendo estudada. 

A juventude deve ser considerada como um conceito que se difere não só entre os 

períodos históricos, mas também entre uma sociedade e outra e até dentro de uma mesma 

sociedade. Ponderando, assim não há uma cultura juvenil única, mas a existência de várias 

culturas juvenis, de modo a envolver toda a sua multiplicidade: gênero, classe social, religião, 

etnia, geografia, gostos, estilos de vida, grupos com quem se relacionam, entre outros 

(ABRAMO, 1997; PAIS, 1993). Diante destes, surge o interesse ainda maior de buscar 

historicamente como este se constitui enquanto jovem da PJB. 

A minha intenção maior foi encontrar no processo histórico de formação da PJB, quais 

os elementos que caracterizam o que é por eles considerado como “protagonismo juvenil”, após 

estudos sobre esta, encontrei que a palavra “protagonismo” passa a ser utilizada somente nos 
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anos de 1990 pela pastoral e que, o percurso praticado, muito mais do que falar sobre esta, 

tratava a formação de um tipo de sujeito e de uma maneira de atuação que se tornam 

característicos da Pastoral da Juventude no Brasil. 

O “jovem protagonista”, concebido pela PJB como essência, destina a uma idealização 

de uma referência de sujeito, que agrupa as características valorizadas pela própria PJB. Muito 

mais que analisar a formação da categoria “protagonismo juvenil”, e seu entendimento pela 

PJB, a minha preocupação foi mencionar os aspectos ponderados como relevantes pela mesma 

no processo de formação dos jovens participantes dela. 

A hipótese do trabalho, portanto, é de que por meio de um conjunto de práticas adotadas, 

de metodologias utilizadas e das representações sociais que norteiam as ações da PJB, revela-

se um determinado “modelo ideal” de jovem que a pastoral almeja formar. É este tipo idealizado 

que será posteriormente, já em finais da década de oitenta, por eles intitulado “protagonista”. 

Logo, buscaremos identificar em que medida as ações e metodologias adotadas baseadas nesse 

“modelo ideal” são capazes de dialogar com as identidades dos participantes, promovendo 

autonomia e protagonismo. 

O processo de construção de um modelo idealizado pela Igreja Católica vem sendo 

constituído a partir das mobilizações da Ação Católica (movimento eclesial2) e das atividades 

das pastorais, especialmente a PJB. Diante disso, existem dois apontamentos relevantes, o 

primeiro é o papel desenvolvido pela religião sob o véu da modernidade e o segundo, revela o 

lugar ativo do sujeito nas novas configurações religiosas, que apontam para as características 

do indivíduo na modernidade, no nosso caso, nos interessou pensar os jovens. 

O que fica claro é uma realidade na qual a religião, se resguarda meramente na tradição, 

e com isso o resultado é a perda de seu poder de conciliação e autoridade sobre seus integrantes, 

sendo preciso reinventar e lançar mão de variados instrumentos para organizar e sustentar os 

vínculos de permanência daqueles que fazem parte dela. 

Na atualidade e mesmo com uma diminuição dos movimentos da PJB em âmbito 

nacional, ela ainda é atuante, prioriza por formar a juventude partindo de suas diretrizes (crença, 

valores, costumes e outros), instigando que este, continue sendo parte do grupo e da Igreja 

Católica. Todas as atividades propostas são supervisionadas por coordenadores e assessores da 

                                                           
22 Se apresentam em plena continuidade com outras formas de experiências do Espírito em outros momentos 
históricos. A novidade, talvez, esteja em algumas características desses movimentos eclesiais de hoje: uma peculiar 
síntese harmônica de valores evangélicos para os cristãos de hoje, uma missão eclesial característica de renovação 
e missionaridade, um predomínio de difusão no laicato católico, um desejo de empenho e de testemunho no mundo 
de hoje (Castelhano, 2012, p. 1034). 
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PJB, que preparam a formação deles enquanto sujeitos pensantes e com capacidade de decidir 

de maneira autônoma. 

A Pastoral da Juventude no Brasil, é parte estrutural da Igreja Católica e está diretamente 

ligada ao Setor da Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Sendo ela 

responsável por boa parte dos trabalhos de evangelização da juventude realizado pela Igreja 

Católica no território nacional. É uma organização católica e tem como objetivo estimular, a 

partir de suas práticas e diretrizes, que o jovem atue como liderança na Igreja e frente a 

sociedade, com ideias e tomada de decisões, com o intuito de diminuir intervenções ou até 

mesmo manipulações de terceiros. 

A PJB inicia sua estruturação nos anos de 1970, sendo uma experiência da Igreja 

Católica de atuação em grupos (movimentos de encontro, congregações, paróquias, grupos de 

jovens das comunidades), atuando predominantemente entre os jovens católicos, a partir daí se 

dava uma iniciativa em busca de uma organização e estrutura especializada para o trabalho com 

os jovens. 

A partir do momento de sua criação e estruturação, a PJB foi se constituindo com uma 

história própria, sustentada em ações pedagógicas e fundamentos definidos, e dentro destes 

destaco: a opção pelo trabalho com pequenos grupos de jovens, o uso do método “ver-julgar-

agir”, a opção pela formação integral, o trabalho voltado para os jovens com menor poder 

aquisitivo e a formação política de seus participantes. 

No que refere a estrutura desta dissertação, esta é composta de três capítulos, das 

memórias dos jovens e considerações finais. O primeiro traz como título A Igreja Católica e as 

Diretrizes da Pastoral da Juventude no Brasil, por ser herdeira direta de concepções e práticas 

formuladas pela Igreja Católica e Ação Católica, optei por iniciar falando destas, tendo como 

base toda a formação e estruturação da PJB. Serão, dessa forma, destacados neste capítulo, os 

aspectos que demonstram o modelo militante que se pretendia formar, bem como outros 

elementos de continuidade entre a Igreja Católica, Ação Católica e a Pastoral da Juventude no 

Brasil desde sua criação, diretrizes e organização. 

O segundo capítulo intitulado Da Pastoral da Juventude no Brasil ao município de 

Goiânia, foi apresentado como ocorreu as primeiras articulações que deram origem à PJB, bem 

como o seu processo de consolidação na década de 1980. Ainda, foram apresentadas a sua 

estrutura organizacional, as suas opções pedagógicas e ideológicas, que demonstraram a 

perspectiva da formação da mesma, suas propostas e metas para o estabelecimento de um 

determinado tipo de juventude, voltado para um determinado tipo de ação na sociedade, além 

das quatros pastorais específicas que configuram a Pastoral da Juventude no Brasil, sendo elas: 
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a Pastoral da Juventude (PJ), a Pastoral da Juventude Estudantil (PJE), a Pastoral da Juventude 

do Meio Popular e a Pastoral da Juventude Rural (PJR) . 

O terceiro e último capítulo, chamado de A Juventude da Pastoral: Formação, Atuação 

e Protagonismo, foi mostrado toda articulação e formação do trabalho realizado pela PJB 

nacional, bem como em Goiânia, como a concepção de protagonismo juvenil entendida por ela, 

a forma de atuação e como são expressos os elementos significativos das práticas adotadas pela 

PJB. Nessas análises foi possível perceber as transformações que sofreram e as novas 

configurações que adotaram os processos de formação estabelecidos pela pastoral, para a 

formação de seus membros. Além do resultado das entrevistas, que corroboraram para um 

trabalho formador dos jovens pertencentes desta pastoral, que por relatos dos mesmos, 

consideram que o trabalho de formação desta pastoral colaboraram para o desenvolvimento 

destes, correlacionando as falas dos (as) entrevistados com o referencial teórico estudado.  
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CAPÍTULO 1.  IGREJA CATÓLICA E AS DIRETRIZES DA PASTORAL DA 
JUVENTUDE NO BRASIL 

 

Neste capítulo, foi tratado como as diretrizes da Igreja Católica (IC) foram sendo 

elaboradas historicamente e como estas interferiram na criação, atuação e na existência da 

Pastoral da Juventude no Brasil (PJB). Tal compreensão se faz necessária, pelo fato da PJB ser 

um movimento ligado a esta instituição. Pensando nisso, buscou-se compreender toda essa 

estrutura, além de avaliar como se desenvolve as diretrizes dentro da IC e como estas 

influenciaram a formação e estruturação da PJB, além de como a Teologia da Libertação (TL) 

e a Pedagogia do Oprimido (PO), tiveram papel fundamental na criação e atuação histórica da 

PJB.  

Historicamente a IC sofreu muitas mudanças e no Brasil não foi diferente. A partir de 

1950, ocorre o surgimento de uma nova orientação católica sobre os direitos humanos, políticas 

sociais e absorção do discurso marxista, que estava em voga por toda a América Latina em 

maior ou menor grau. Deste podemos citar o impacto de fatores políticos na transformação 

institucional da IC no Brasil; intercâmbios entre o Catolicismo e a sociedade, no Brasil, no pós-

Segunda Guerra; a interação da Igreja com a sociedade civil durante o regime militar e o 

processo de abertura, além do papel das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), como sendo 

o alicerce do processo de mudanças no papel sociopolítico da Igreja (AZEVEDO, 2004). 

Ainda segundo Azevedo (2003), o processo de mudança de paradigmas na IC passa a 

ganhar forças a partir dos anos de 1960, sob o impacto do Concílio Vaticano II 3 CV II), a IC 

prioriza a questão do desenvolvimento, que era contrária ao regime adotado pelo Estado Novo 

naquele período. O Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), exerce um papel 

                                                           
3 O Concílio do Vaticano II  (CV II) foi convocado pelo papa João XXIII e celebrado sob o seu pontificado e do 
de Paulo VI entre 1962 e 1965, ao longo de quatro sessões, aproximadamente uma por ano, em geral de outubro a 
dezembro. Foi o concílio ecuménico mais representativo história da Igreja, com a participação de mais de dois mil 
bispos do mundo. Por vontade expressa de João XXIII foi um concílio pastoral, isto é, não foi dedicado a condenar 
erros, mas a procurar a atualização da doutrina da Igreja face à sociedade contemporânea. Do encontro resultaram 
16 documentos, que se agrupam desta forma: quatro constituições (os de maior importância), nove decretos e três 
declarações: Constituição sobre a sagrada liturgia;  Constituição dogmática sobra a Igreja; Constituição dogmática 
sobre a revelação divina; Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo atual; Decreto sobre os meios de 
comunicação social; Decreto sobre as Igrejas Católicas orientais; Decreto sobre o ecumenismo (“Unitatis 
redintegratio; Decreto sobre o ministério pastoral dos bispos; Decreto sobre a formação sacerdotal; Decreto sobre 
a conveniente renovação da vida religiosa; Decreto sobre o apostolado dos leigos; Decreto sobre a atividade 
missionária da Igreja; Decreto sobre o ministério e vida dos padres; Declaração sobre a educação cristã; Declaração 
sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs e Declaração sobre a liberdade religiosa. João XXIII (1881-
1963) participou na primeira sessão conciliar e Paulo VI (1897-1978) presidiu às restantes. 
https://www.snpcultura.org/concilio_vaticano_ii_origem_e_documentos.html. Acesso dia 30/01/2019. 
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fundamental na articulação da sociedade civil, em defesa dos direitos humanos, das liberdades 

democráticas, da reforma agrária, dos direitos dos trabalhadores e da redemocratização.  

Uma assembleia realizada pela CNBB no ano de 1964, durante o CV II, teve um papel 

relevante no desenvolvimento das atividades exercidas pela IC, nesta é decidido assumir o 

Planejamento Pastoral como seu instrumento metodológico de renovação. Esse processo se 

concretiza no Brasil, por meio do Plano de Pastoral de Conjunto (PPC), baseado, por sua vez, 

na atuação da Ação Católica4 (AC), que tinha como objetivo, o de formar leigos para colaborar 

com a missão da Igreja e na experiência da CNBB. Em todo esse processo, a IC tenta integrar-

se, cada vez mais, à sociedade civil e aos movimentos sociais (AZEVEDO, 2004). 

Dentre os movimentos sociais, podemos citar a PJB, mesmo estando ligada à IC, é tida 

como tal e suas diretrizes foram pautados em ações fundamentadas e orientadas nas atividades 

realizadas pela Ação Católica (AC) e Ação Católica Especializada (ACE), que até nos dias 

atuais são utilizadas em seu campo de atuação. Outros fatores preponderantes que impactaram 

a atuação desta Pastoral foram: as Assembleias de Medellín (1968); Puebla (1974) que 

significaram importantes marcos que alicerçaram para pensar e encaminhar as diretrizes da PJB 

(MARTINS, 2000). 

 Um fator que se tornou importante para a atuação junto as juventudes, foi um congresso 

que fora realizado em junho de 1867 na cidade de Roma, este contou com vários membros dos 

“círculos da juventude católica” espalhados pela Itália, neste momento, os dois jovens: 

Giovanni Acquaderni e Mário Fani, se conheceram, e ambos tiveram a ideia de fundar uma 

organização voltada para a juventude católica, tendo como base os pilares da oração, ação e 

sacrifício. No mesmo ano, no dia 13 de dezembro, oficializam o estatuto e regulamento da 

“Sociedade da Juventude Católica”, que depois recebeu, da parte de Pio IX, o reconhecimento 

oficial em 02 de fevereiro de 1868 (FAVALE 1982). 

 A “Sociedade da Juventude Católica” tinha como objetivo principal a formação religiosa 

de seus membros, assim como a profissão pública da fé católica, o comprometimento 

missionário, particularmente pelo testemunho de vida, a fim de suscitar nos jovens e na 

comunidade o sentimento religioso. Como estratégia para o desenvolvimento das atividades, 

era proposto momentos de oração, assiduidade aos sacramentos; fidelidade, amizade e 

                                                           
4 A Ação Católica (AC) no Brasil foi marcada por dois momentos distintos. O primeiro, com a chamada Ação 
Católica Geral (de 1932 a 1950), e o segundo momento, a Ação Católica Especializada (de 1950 a 1960). A Ação 
Católica Especializada e os seus grupos JAC (Juventude Agrária Católica), JUC (Juventude Universitária 
Católica), JEC (Juventude Estudantil Católica) e JOC (Juventude Operária Católica) percebemos o início de um 
novo modelo de pastoral com os jovens. A Pastoral de Juventude herdou muita coisa deste período, como o método 
Ver-Julgar-Agir; uma prática transformadora a partir da realidade; a descoberta da dimensão política da fé; o 
protagonismo dos jovens e a presença do Deus Libertador nas lutas do povo (SOUZA, 2006).  
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beneficência entre os participantes, testemunho de vida cristã, colaboração para garantir o 

decoro das festas religiosas, a educação moral e religiosa do povo, o óbolo de São Pedro e a 

participação da imprensa católica (FAVALE 1982). 

De acordo com escritos de Giovanni Acquaderni, a finalidade desta sociedade, não era 

a de desenvolver uma juventude indiferente e fechada em uma espiritualidade intimista, mas 

sim, que estivesse presente e ativa, além de ter participação significativa na sociedade, e ainda 

sem medo de professar publicamente a sua fé (FAVALE, 1982). Dentro da perspectiva de 

atuação de trabalho com as juventudes, ainda se destaca também como diretrizes de atuação da 

PJB, o método ver-julgar-agir, que objetiva três dimensões interpretativas a saber, a mediação 

sócio analítica, a mediação hermenêutica e a mediação prática, como será aprofundando a 

seguir. Ainda a Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que objetiva um confronto em primeiro 

lugar com a negação da palavra, e a falta de autonomia que desumaniza e precisa ser 

reconquistada (FREIRE, 2005). 

Já os Planos Trienais (1995, 1998, 2001, 2004 e 2007), trazem consigo de forma geral, 

um roteiro a ser seguido por seus participantes, sejam os que estão na coordenação das 

atividades ou aqueles que participam enquanto ouvintes. Queremos destacar aqui, a proposta 

dos anos de 2002 a 2004, que apresentam os seguintes objetivos, o de contribuir efetivamente 

na ação evangelizadora da IC e na construção da nova sociedade, dinamizando espaços de 

vivência que gerem sinais de vida, fortalecendo o protagonismo juvenil, buscando o exercício 

cotidiano da cidadania e revitalizando a esperança no meio da juventude.  

Desta forma, o presente capítulo objetiva compreender a estrutura da Igreja Católica 

historicamente, com a finalidade de apreender como esta instituição impactou na estruturação, 

formação, desenvolvimento e atuação da Pastoral da Juventude no Brasil, desde a sua fundação 

na década de 1970 até os dias atuais. 

 

1.1 A Igreja Católica e Ação Católica 

A Igreja Católica Apostólica Romana (ICPR), mais conhecida como Igreja Católica, 

institui para a história, uma organização que resistiu aos séculos, para o católico praticante, este 

fato é decorrido da promessa de Jesus Cristo ao Apóstolo Pedro, porém, para o historiador é a 

consequência de várias negociações ao longo do tempo com as mais diversas correntes 

teológicas. 

O desenvolvimento da religião católica e suas transformações históricas ocorridas à luz 

da sua identidade matricial universalista, deslumbram investigadores de diversas áreas do 
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conhecimento, seja da História, passando pela Antropologia, Sociologia, Ciências da Religião, 

Teologia e pela Ciência Política, até chegar ao campo suscetível da Psicologia. Por ter a 

característica de uma dimensão hegemônica e ambiciosa, totalizante em termos de presença na 

organização antroposocial, e também por seu dinamismo militante, esta, que busca alcançar e 

converter os sujeitos, utilizando de sua implantação distinta pela conflitualidade e pela 

controvérsia, por suas expressões proféticas e utópicas, o catolicismo é, por conseguinte, um 

grande e fascinante assunto de estudo (NOVAIS, 1997). 

De acordo com Carvalho (2019), “a Igreja Católica é ponderada como uma das maiores 

instituições religiosas e políticas da humanidade, e isso se deu, desde a sua fundação na 

civilização romana até a atualidade”. Isto significa que a IC se concretizou por intermédio da 

ampliação do cristianismo na cidade de Roma no período da Antiguidade e da Idade Média. 

Segundo a história, no mesmo período em que acontecia a queda do império romano do 

Ocidente e o surgimento dos reinos bárbaros, o cristianismo ganha força e ocupava o território, 

assim, a Igreja Católica adquiria então alicerces e poder. Já nos séculos XII e XIII, a IC 

vivenciava o seu auge de poder e importância rigidamente centrada em Roma e nos Estados 

Pontifícios (MACHADO, 2013).  

Há na Igreja Católica a experiência de uma tríplice leitura do espaço, um deles é restrito, 

a diocese, onde é desempenhado o poder dos bispos, outro espaço mais amplo, a igreja 

universal, tendo sua sede em Roma e por fim, o espaço mítico, propriamente religioso para 

promover a concepção do campo eclesiástico católico. Existem seis tipos ideais de polos de 

poder intraeclesiástico. O autor define os polos de domínio, como instâncias dialéticas, onde os 

atores interatuam e disputam a supremacia interna das instituições, de forma mais explícita 

discorrei sobre os mesmos para explicar como a hierarquia é constituída dentro desta e como 

interfere em toda a sua estrutura e ramificações (ROY, 1990). 

Dentro destes polos, o primeiro é denominado como Pontifício, tem como representante 

o Papa, no qual a IC considera sucessor do Apóstolo Pedro, sendo este o ponto de referência 

principal da desta instituição eclesiástica. O segundo polo intitulado Episcopal, tem como figura 

representativa os bispos, que são encaminhados para as comunidades específicas, da mesma 

forma os padres. O terceiro polo o Burocrático Central, é representado pela Cúria Romana, e 

de acordo com a história é o segundo ou até provavelmente o primeiro detentor de poder na 

composição da Igreja (TURCOTTE, 1990).  

O quarto polo é constituinte das ordens e congregações religiosas, é composta por 

grupos de pessoas, que prestam serviços voluntários mediante contrato, tendo em comum os 

mesmos motivos e sob uma organização interna fundamentada na associação, no pacto e em 
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motivações similares. Representado pelos leigos, o quinto polo recentemente compunha uma 

classe considerada de Terceiro Estado na composição da Igreja, dependente na escala 

hierárquica, na qual parte da maior instância, o Papa, após os bispos e por fim os padres. Após 

o Concílio Vaticano II, houve mudanças progressivas, esse fato teve início nos anos 60, e o 

resultado foi a criação do estatuto de sujeitos de direito na Igreja (TURCOTTE, 1990). 

E por fim, o sexto polo sendo constituído pela sociedade civil intraeclesiástica, na qual 

reúne pessoas, grupos e movimentos procedentes dos demais polos, num formato transversal, 

ou seja, neste a atuação é oriunda e de todos os demais polos. A ideia de unidade e diversidade 

que movimenta esse polo está vinculada aos ideais do CV II, seguindo o modelo que está de 

acordo com os documentos oficiais do conclave, baseado numa Igreja que busca prestar serviço 

pela causa da humanidade, alcançando todas suas extensões e esferas da sociedade pública e 

civil e aberta ao diálogo inter-religioso e dentro destes podemos citar os jovens. 

 Na atualidade, os leigos se tornam cada vez mais importantes  no âmbito da vida eclesial, 

porque eles participam de forma igualitária em relação ao clero, em termos de dignidade, 

porém, não de funções (Lumen Gentium Nº 08). Devido à participação ativa dos leigos nas 

atividades desenvolvidas pela Igreja Católica, estes aparecem como modelo de atuação, sendo 

ativos e dinâmicos na administração das igrejas, na organização e participação de expressões 

de culto e de outras atividades paroquiais ou diocesanas, na catequese, no apostolado, na 

evangelização, na solidariedade social, entre outras áreas. 

 A IC e as constituições pastorais promulgadas no decorrer dos tempos perpassam 

informações que levam a acreditar que possuem novas teologias e pastorais, que buscam 

transformar as direções da religião católica. Nos países em desenvolvimento, tal como o Brasil, 

estas mostram visibilidade significativa. De acordo com o exposto, até o presente momento, a 

Igreja Católica foi em grande tempo uma instituição elitista e conservadora, porém, tem se 

percebido, desde o CV II, uma aproximação maior das camadas populares, tendo como proposta 

o empenho na ascensão da justiça social e na defesa dos Direitos Humanos. 

 Com ações voltadas para a sociedade e dentre elas para pessoas consideradas “pobres”, 

a Igreja Católica possui frentes de trabalhadores que alcançam públicos dentro da sociedade, 

podendo citar as juventudes como sendo uma destas, atuando em movimentos organizados por 

pessoas que buscam em suas diretrizes, colocar em prática o que prega, além dos seus estatutos 

e ordenança, tais diretrizes foram sendo moldadas no decorrer do tempo, buscando alcançar seu 

público.  
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 Com o trabalho voltado para os leigos e camadas mais pobres, a IC cria uma frente 

voltada para este público, intitulada como Ação Católica, esta passa por um período (1868 a 

1874), onde surgiu sua caracterização religiosa que: 

 

se constitui em anos de um momento extraordinário para o laicato 
católico italiano, onde ouve um amadurecimento, alinhado às ricas 
fontes de um variado e florescente associacionismo religioso, enquanto 
a política do tempo e o clima de oposição à IC partiam além da questão 
romana e o fim do poder temporal para se afirmar como anticlericalismo 
que desejava ser radicalmente positivista, materialista, ateísta e 
‘antirreligioso (FAVALE 1982, p. 35). 
 
 
 

 A Ação Católica é tida como um movimento da IC, sua expressão universal foi avocada 

no período em que Pio XI era pontifício. A AC teve por finalidade recristianizar o mundo, 

acreditando que a fé cristã estaria ameaçada pelos pensamentos comunista, liberalista, 

materialista, pelo ateísmo, por fim surgiu uma série de novas maneiras de pensar o mundo, nas 

quais a igreja poderia ocupar um lugar considerado pequeno ou até mesmo irrisório. Esse 

projeto se inseriu num período da história da Igreja chamado Catolicismo Ultramontano 

(MANUEL, 2004). E este período foi marcado por considerações extremamente conservadoras 

da Igreja em relação ao atual mundo moderno. 

 Segundo Ivan Manoel, este foi 

 
um acontecimento histórico que os séculos XVIII e XIX ficaram marcados por uma 
luta da Igreja Católica, luta essa com a finalidade de se manter institucionalizada em 
face dos problemas que vinha passando no âmbito da filosofia e da política, desde o 
Renascimento. O desenvolvimento da extensa revolução burguesa, seja por meio da 
perseguição anticlerical, em determinados países europeus, seja pela solidificação das 
filosofias racionalistas, que buscavam esclarecer o mundo extinguindo 
“irrevogavelmente o catolicismo, assim como qualquer outro teologismo”, abalaram 
a Igreja a tal ponto que se dizia, na França, por volta do ano 1800, que o pontificado 
atual era do Papa “Pio VII e último”. (MANOEL, 2004, p.44). 

 

 Este período gerou entre os líderes uma tensão e estes criaram vários movimentos, de 

maneira mais significativa entre a classe média urbana, que apesar de estar voltados para os 

leigos, ainda assim, estavam sujeitos à subordinação da hierarquia da Igreja. 

 No final do século XIX e início do XX, o liberalismo se via em plena ascensão, a 

industrialização cada vez mais intensa nas sociedades europeias e como consequência, o 

surgimento de uma massa de trabalhadores pobres, privados e um aumento veloz da 

desigualdade social; gerava nestes o anseio lutar por melhores condições, e boa parte deles 

encontravam amparo na doutrina socialista. Fato que provocava um profundo desconforto nos 

líderes da Igreja. 
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 No início do século XX, período que se notabilizou pelos inúmeros avanços 

tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder, a IC se encontrava 

diante de uma situação delicada, o cenário mundial era de contundes transformações, haviam 

ocorrido redefinições territoriais, culturais, religiosas e econômicas, entretanto, a antiga 

instituição cristã se conserva com características que pouco dialogava com esta nova realidade, 

a modernidade. Pensando nisto que o Papa Pio XI articulou e deu início a AC, projeto que tinha 

como objetivo valorizar a participação dos leigos no processo de entendimento dos valores 

católicos. 

A AC tinha como foco principal a ação dos leigos, sendo este, um dos seus primeiros 

movimentos. Tendo como objetivo principal tornar as ações dos leigos uma extensão da ação 

do clero, fazendo com que estes se tornassem transmissores legítimos da mensagem da IC, 

braço estendido da hierarquia e parte do corpo eclesiástico. Neste sentido, o leigo passa a ocupar 

um novo espaço na instituição, buscando se tornar sujeito motivador na metodologia de 

evangelização, permitindo a postura de exclusivo receptor (SOFIATI, 2012). 

Com o passar dos tempos já por volta de 1922 a 1939, ouve uma nova reestruturação da 

AC, tendo como objetivo primordial o de unir forças católicas para a declaração, propagação e 

defesa dos princípios católicos, seja de forma individual, quanto coletiva, indiferentemente do 

local que se estivesse, contudo, sempre distinta da política partidária, porque a atividade dos 

católicos preparados não é uma ação política, mas sim voltada para religião (FAVALE 1982). 

Como fruto das ações da IC por meio da AC, surge na década de 1930 no Brasil, uma 

entidade enquadrada como um departamento da Ação Católica Brasileira (ACB), intitulada 

como Liga Eleitoral Católica (LEC), seu desígnio principal era averiguar o funcionamento dos 

partidos políticos, nortear os católicos eleitoralmente, além de apresentar reclamações aos 

políticos e ainda, apoiava aqueles que acolhiam tais reivindicações (BETIATO, 1985). 

 

Art. 1º — A Ação Católica Brasileira é a participação organizada do laicato católico 
do Brasil no apostolado hierárquico, para a difusão e atuação dos princípios católicos 
na vida individual, familiar e social. 
Art. 3º — A A.C.B. está sob a imediata dependência da hierarquia exerce suas 
atividades fora e acima de toda e qualquer organização ou influência de política 
partidária (Ibid., p. 439 – 440). 

 

A ACB tinha como objetivo primordial, o de desenvolver os seus fiéis (católicos 

praticantes), ou seja, a missão desta era contribuir na restauração do Reinado de Jesus Cristo 

nos lares, nos encontros, na imprensa, além do eleitorado e da legislação nacional, importante 

para o desenvolvimento da consciência e autonomia (BEOZZO, 1984).  
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 Em sua primeira fase de atuação, a ACB se destacou em dois seguimentos distintos, um 

voltado para a juventude (Juventude Feminina Católica e Juventude Masculina Católica) já os 

voltados para os adultos, eram conhecidos como (Homens da Ação Católica e Senhoras da Ação 

Católica). Porquanto foi a partir desses grupos adultos que se originaram os movimentos da 

Liga Agrária Católica (LAC) e também a Liga Operária Católica (LOC), já dos grupos da 

juventude, nasceram duas organizações com características específicas dessa faixa etária, a 

Juventude Operária Católica (JOC) e a Juventude Universitária Católica (JUC) (BETIATO, 

1985). 

No que concerne a esta divisão, podemos dizer que tal se deu anos depois de sua 

fundação, salientamos que, independente do modelo adotado pela ACB, seu estatuto receberia 

dos bispos tais orientações, princípios, normas e regras gerais, ou seja, tais formativas eram 

estabelecidas pelos bispos (BARROS, 1994).  

 Com vistas à divisão dos seguimentos da ACB, é interessante observar que desde sua 

criação, já existia a preocupação em relação à juventude e ao seu movimento característico. 

Para Martins (2000), é a AC que, de um modo geral, iniciou os trabalhos da IC com a juventude 

brasileira, podendo ser considerada a ação organizadora da IC junto à juventude, até aquele 

período, os trabalhos com esta faixa etária, estavam caracterizados por uma generalização e 

falta de uma metodologia específica. 

 A ACB passou a ganhar espaço no universo das organizações e sucessivamente junto 

aos seus colaboradores, tendo como frente a JOC, seguimento que teve um maior destaque 

naquele momento, norteada por ideias corporativistas, que vislumbrava uma guarida espiritual 

ao trabalhador, além de combater as ideias comunistas idealizadas como inteiramente anticristã. 

Marcada por uma presença “politicamente moderada, raramente se envolvendo em movimentos 

populares e mais ligada a atividades sociais da juventude e a vida sacramental propriamente 

política” (MAINWARING, 1989, p.139). 

Desde a criação da ACB, esta teve atuação junto à população tanto jovem quanto adulta, 

e em 1950 chega ao fim sua primeira etapa, alguns objetivos alcançados e outros não, as ações 

desenvolvidas na ACB, teve fundamental importância para as diretrizes da PJB, pois esta tem 

em suas atuações trabalhos voltados para a juventude e que colaboram para ações desenvolvidas 

pela PJB em âmbito nacional. 

É importante ressaltar que ao finalizar as atividades da ACB, esta abriu caminhos para 

uma ação mais voltada para as particularidades de grupos específicos, desta forma, surge então 

a ACE, que também teve um papel importante para as diretrizes da PJB, que por meio de suas 

atuações fazem parte desta pastoral e que serão mais delineadas no próximo tópico. 
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1.2 A Ação Católica Especializada e o Método Ver-Julgar-Agir 

Antes de falar sobre a Ação Católica Especializada, é imprescindível lembrar um pouco 

sobre a ACB, até por questões de historicidade e particularidades que cada uma contém. A Ação 

Católica Brasileira, teve como finalidade primordial em sua primeira fase de atuação, o 

desenvolvimento da formação do caráter do leigo, sendo também considerada como uma 

verdadeira catequese especializada (SOUZA, 2006).  

A ACE embarcou com mais força e de forma mais pragmática a partir de 1954 e esta 

nova fase da AC era sustentada pela percepção de Pio XII em relação à atuação do leigo, 

ressaltando que este, deveria ter maior autonomia, conquistando assim, paulatinamente vínculos 

diretos com a hierarquia, na busca uma atuação mais colaborativa no método de evangelização, 

que este seja motivado não apenas por uma obrigação formal, mas sim pela consciência de seu 

papel enquanto cristão (CASTRO, 2002).  

Segundo Sofiati (2012), ACE, com uma nova metodologia, passa então a atuar em locais 

onde a juventude está inserida, e pensando nesse desenho de atuação que surgiram a Juventude 

Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica 

(JIC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC). Essa 

categorização é bem geral, porque, partindo da leitura dos documentos construídos pela AC, é 

possível observar a existência de outros grupos, que são compostos por adultos e outros 

exclusivamente por mulheres. 

Com a finalidade de oferecer para a juventude uma proposta de evangelização concreta 

e em seu ambiente, a ACE se utiliza do método ver-julgar-agir, tendo como objetivo trabalhar 

o protagonismo juvenil, e sendo este iniciado primeiramente com um grupo de jovens operários. 

Porém, a ACE não atuou somente com este, a atuação dela alcançou as escolas, universidades, 

fábricas e fazendas. O que fora pensado é que cada meio social precisaria ser evangelizado 

levando em consideração a sua própria realidade (MAIA, 2015). 

O verdadeiro intuito no processo de especialização da IC se configurava como uma 

tentativa de expandir sua presença nos diversos ambientes da sociedade, onde os leigos estariam 

presentes. Entretanto, esta presença não poderia ser simplesmente propagadora da fé 

literalmente, ou interpretada como pregação da mensagem religiosa. A intenção era de que a 

inclusão do leigo, nos diferentes meios especializados, deveria representar a presença da Igreja. 

Segundo Rufino (2002), os católicos pertencentes a um movimento especializado da 

Ação Católica, se constituiriam como responsáveis não somente por espalhar os valores cristãos 

para o ambiente que fazem parte, mas ainda, por demonstrar tais comportamentos, seja no 
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trabalho, na escola, no convívio familiar ou em qualquer lugar que for, deveria ser pautado em 

uma experiência de cunho apostólico, cuja idealização final seria a de aproximar tudo e a todos 

de uma vivência movida na evangelização. 

Pode-se mencionar que esta segunda fase da ACE foi um período de grandes 

possibilidades de atuação dos leigos, ressaltando que, aconteceu por decisão da IC na tarefa de 

motiva-los a estarem em diferentes espaços da sociedade. No entanto, considerando que 

estavam ligados a uma composição centralizadora e com expressiva organicidade, como a IC, 

não podemos afirmar que, somente por meio de um processo que se chegou ao resultado do 

aumento da liberdade de ação junto ao que fora imposto. Conforme visto, os métodos adotados 

pela ACE, também ajudou diretamente com este processo, fazendo com que os leigos 

aproximassem mais as suas relações em seu ambiente. Nesta perspectiva, tiveram papel 

fundamental os pequenos grupos e o método ver-julgar-agir. 

Desde os anos de 1940, momento que surgiu a Juventude Operária Católica no Brasil, 

era visível a presença de um método muito característico, que foi desenvolvido por um Cônego 

belga chamado José Cardijn, método intitulado como ver-julgar-agir. Josef-Léon Cardeal 

Cardijn, nasceu em 13 de novembro de 1882, na Cidade de Schaerbeek na Bélgica, foi 

um cardeal católico romano belga e fundador dos Jovens Trabalhadores Cristãos, era dedicado 

ao o ativismo social. 

 Em seus grupos de trabalhos, a ACE se utilizava desta metodologia, que supõe uma 

análise da realidade social, trazendo como modelo a crítica marxista, acompanhado da 

confrontação dessa realidade com os valores cristãos, levando a uma tomada de atitude 

transformadora, ou libertadora, libertadora no sentido de desprender da opressão daqueles que 

tem o “poder” da realidade estudada (CASTRO, 2002). 

 É também valorizada (teoricamente, ao menos), a metodologia voltada para a “formação 

pela ação”, que indica uma interação entre o estudo e as ações concretas dos grupos de jovens, 

colaborando para a formação de atitudes maduras. Valoriza-se, ainda, o potencial criativo, e o 

desenvolvimento, trabalhados partir dessas potencialidades, o que pode levar o sujeito à sua 

emancipação. De acordo com Martins (2000), a preocupação primordial do Mons. Cardijn 

estava voltada para o desenvolvimento especializado que cada jovem precisaria, respeitando o 

meio no qual está inserido. 

A metodologia ver-julgar-agir foi articulada pela Teologia da Libertação desde a sua 

origem, e adotada como fundamentação metodológica da mesma, e ao mesmo tempo a teologia 

latino-americana proporcionou um novo vigor ao método, especialmente quanto a forma de 

analisar a realidade (CASTRO, 2002). 
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Divido em três modelos de atuação, o método propõe como primeira atitude o “ver”, tal 

consiste em um inquérito a respeito do meio no qual o jovem se encontra, tendo como finalidade 

compreender sua realidade, desconstruindo aspectos e trazendo percepções que eram então 

naturalizadas. Partindo da atitude “Ver”, é esperada que sejam extintas as impressões aparentes 

dos fatos, provavelmente aquelas pautadas em crendices, tabus e até mesmo no senso comum, 

para que se alcançasse, portanto, o problema na sua essência. Para Boran (1987), o princípio de 

toda cura, decorre do bom diagnóstico, igualmente se tornaria essencial uma percepção 

científica e objetiva da realidade. 

O momento do “ver” suscita uma busca de ver a realidade a ser ponderada, e isso se 

configura como o próprio lugar que o observador está inserido, podendo ser a sua comunidade, 

escola, trabalho, bairro, universidade, exigindo deste, a prática de um processo subjetivo de 

revisão da vida, que ele reflita suas ações frente tal realidade, da qual ele também é pertencente 

e realize uma análise desta, neste caso “ver” não é só um olhar sobre a realidade, mas é um 

observar integral (CASTRO, 2002). 

O método “ver” é a comprovação da realidade, com objetivo de desenvolver uma visão 

mais sólida do meio social que está imerso. Assim, o que se fazia a partir dos inquéritos e da 

observação pessoal. Além de ser a base necessária para o “julgar” e “agir”, era também 

considerado um meio de despertar o militante para a necessidade de “fazer alguma coisa” 

(CASTRO, 2002).  

Definido o ponto que se tornava necessário transformar e como se refletia sobre tal, 

dever-se-ia, conforme com o método, definir as causas dessa problemática, compreendendo as 

causas aparentes, secundárias, imediatas e o fator principal. Para Jorge Boran (1987), esta fase 

é caracterizada como primordial, porque ao definir uma visão processual do problema, logo se 

estabelece a variável entre a ação transformadora e ação assistencialista. Quando se tem esses 

pontos estabelecidos, é que se reporta ao “julgar”, a segunda parte do método. 

A partir dos valores aprendidos, é que se trabalha o momento do “julgar”, sendo 

construído em um processo grupal, tendo como característica principal o refletir sobre a 

realidade apreendida. Neste, se dá a oportunidade do cristão de se reencontrar com sua fé, com 

os evangelhos e preceitos, que norteiam sua vida religiosa, possibilitando assim uma ação 

consciente, que gera uma ação que não é baseada somente em um puro voluntarismo ou que 

seja estimulada levando em consideração estritamente impulsos emocionais. A maneira 

esperada nesta fase parte de uma ação valorizada, logo, decorrente de uma reflexão que 

possibilitaria uma ação “consciente” (RUFINO, 2002). 
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O julgar leva como sentido o de analisar para discernir o que está certo e o que está 

errado, e após partir para uma ação transformadora. Julgar é perceber o que está ajudando ou 

impedindo os indivíduos de se libertarem e se tornarem irmãos, formar a consciência crítica à 

luz libertadora do Evangelho. O “Julgar” versaria de uma maneira geral, numa leitura do 

problema identificado pelo “Ver”, por meio de uma visão cristã. Para Boran: 
 

 

julgar denota compreender o que está ajudando ou impedindo os indivíduos de se 
libertarem e se tornarem irmãos. Significa perceber o pecado que está dentro de cada 
um de nós, a intenção de dominar, explorar e usar os outros. É também o pecado social 
que está presente nas estruturas injustas da sociedade. (BORAN, 1987, p. 75). 

 

Desta forma, buscavam-se na bíblia, informações que baseassem a maneira de pensar 

certos problemas, além de buscar situações dentro da palavra de Deus que exemplificasse 

situações injustas e impiedosas que eram condenadas pelos profetas, em justificação dos 

marginalizados, ou até mesmo o próprio Jesus, que partia em defesa dos leprosos, ladrões e 

pecadores. A igreja também busca realizar esse tipo de serviço. 

De acordo com Rufino (2002), a importância dessa atitude no método, credita aos 

movimentos leigos cristãos, um espaço que a IC sempre atribuiu a si mesma a de ser um juiz 

constante, ou seja, nesta fase, o método almeja conferir determinada autonomia ao leigo na ação 

evangelizadora, porque ele assume para si algo que até então era reservado a poucos dentro da 

instituição religiosa. 

O momento de encaminhar uma ação transformadora da realidade constatada e crítica 

da realidade ou situação é o momento intitulado como “agir”, quando se fala em agir não se diz 

apenas em fazer coisas, mas sim, de uma modificação de atitudes perante da vida, ou seja, uma 

mudança pessoal e integral, atingindo todos os níveis da pessoa, acarretando resultados diretos 

e indiretos na sociedade, envolvendo não só os indivíduos fechados da sociedade, mas toda a 

comunidade eclesial. 

 O “agir” é o momento dentro da metodologia de realizar algo diante da realidade 

analisada, para que esta seja, nos termos da PJB, transformada e reformada (MARTINS, 2000). 

Neste, acontece à junção entre teoria, prática e o indivíduo, que a partir de uma construção 

reflexiva e processual, terá condições de atingir atos perante a realidade em que está inserido, 

se tornando um agente de maneira consciente, por ter-se distanciado o máximo possível de uma 

ação impulsiva e sem ponderação, aproximando-se de atitudes refletidas. É necessário estar 

envolvido nos acontecimentos e encontrar uma maneira de agir positivamente em suas causas.  
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 Tal método utilizado nas ações da ACE, propicia ao jovem um desenvolvimento voltado 

e mais condizente com sua realidade, tendo sua experiência de vida, a realidade vivenciada, 

suas dificuldades e conhecimentos que suscitam o insight para o processo, permitindo maior 

capacidade de análise crítica em sua formação, levando-o a um tipo de ação reflexiva. Tanto as 

ações da ACE quanto o método ver-julgar-agir, fazem parte integral das diretrizes e 

metodologias utilizadas pela Pastoral da Juventude no Brasil, que busca formar uma juventude 

com capacidade de conseguir se ver em seu ambiente e transformá-lo por meio de uma atução 

presente. 

 

 

1.3. O Concílio Vaticano II             

Interpretando a partir de uma perspectiva histórico-sociológica, é possível entender que 

o Concílio Vaticano II como um período de inflexão de um movimento de divisão interna da 

religião católica moderna, propicia o chamado progressismo católico, unido à visão de mundo 

marcadamente otimista em relação às promessas da modernidade, desdobradas para o interior 

da massa católica, e certo tradicionalismo católico, negador de qualquer possibilidade de 

construção de pontes entre o catolicismo e os valores modernos. 

O Concílio Vaticano II significou para a IC um divisor de águas, o fim de uma época e 

o início de outra, pois, de certo modo, a longa fase inaugurada com o Concílio Trento (1545-

1563), fase de ruptura com o nascente mundo moderno e de confronto com as correntes 

espirituais, políticas e culturais que emergiram do conjunto da renascença e de modo particular, 

da reforma protestante (BEOZZO, 1984). 

O CV II é compreendido como um dos principais e decisivos movimentos a serem 

analisados na esfera católica nos anos de 1960. Implantado numa escala mundial, foi agente de 

mudanças e muitas alterações, não somente na instituição, mas, em toda sociedade católica. A 

sua concretização, ainda, deve ser refletida como uma proposta da IC, para modernizar seu 

alicerce doutrinário e pastoral, devido aos processos de modernização, secularização e 

laicização, que surgiriam e se intensificaram na metade do século XX (PONZA, 2008). 

Segundo Silva (2016), o Concílio Vaticano II foi a demonstração de uma extensa 

conjuntura que teve início após a Segunda Guerra Mundial e demarca a rápida transformação 

socioeconômica relacionada diretamente com o crescimento urbano, com ameaça do 

comunismo e o crescimento do protestantismo. 
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O anúncio do Concílio Vaticano II foi realizado pelo Papa João XXIII (Angelo Giuseppe 

Roncalli) no dia 25/01/1959, após um longo período organizando os documentos a serem 

debatidos, os chamados “Esquemas”, bispos e centenas de teólogos de várias partes do planeta, 

estavam reunidos, cerca de dois mil e quinhentos representantes da Igreja, que começavam a 

dar-lhe uma verdadeira identidade “católica”, de uma “Igreja mundial”, partindo de um aspecto 

cultural e teológico. É observado que em todos os demais Concílios, desde o século XII até ao 

Vaticano I (1869-1870), a representatividade episcopal de outras localidades, estava limitada 

de uma presença minimamente simbólica (SANTOS, 2015). 

Marcada por uma nova catolicidade da Igreja e representada pelo CV II, fato este que 

colaborou para a sua recepção inicial e pelos membros participantes do Concílio, ou seja, 

presidida por bispos procedentes das igrejas locais e do mundo inteiro. Sendo este, o primeiro 

Concílio legitimamente mundial, e isso ficou claro não só por meio da teologia dos documentos 

discutidos e aprovados, mas na recepção desses mesmos documentos. É importante ressaltar 

que, este processo de globalizado, não envolveu apenas o VC II, este fora preparado por 

intermédio de um conjunto de movimentos de renovação nas primeiras décadas do século XX. 

 

 
O sagrado Concílio Ecuménico considerou atentamente a gravíssima importância da 
educação na vida do homem e a sua influência cada vez maior no progresso social do 
nosso tempo. Na verdade, a educação dos jovens, e até uma certa formação continuada 
dos adultos torna-se, nas circunstâncias atuais, não só mais fácil mas também mais 
urgente. Com efeito, os homens, mais plenamente conscientes da própria dignidade e 
do próprio dever, anseiam por tomar parte cada vez mais ativamente na vida social, 
sobretudo, na vida económica e política; os admiráveis progressos da técnica e da 
investigação científica e os novos meios de comunicação social dão aos homens a 
oportunidade de, gozando por vezes de mais tempo livre, conseguirem mais 
facilmente a cultura intelectual e moral e de mútuamente se aperfeiçoarem, mercê dos 
laços de união mais estreitos quer com os grupos quer mesmo com os povos (CV II, 
1962). 
 
 

 
De acordo com o Concílio, existe uma necessidade da busca de conhecimento, para se 

ter uma vida que se aproxima da realidade vindoura, que precisa-se estar preparado para novos 

desafios que este tempo nos reserva, ou seja, é necessário que estejamos atentos aos sinais dos 

tempos se quisermos como Igreja, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo (GUTIÉRREZ, 1985), 

este traz consigo uma de suas principais preocupações em virtude ao manifesto do evangelho 

na contemporaneidade, sendo este, o ponto de maior relevância de discussão durante o concilio.  

Ainda Gutiérrez (1985), o concílio se manteve concentrado tem três eixos norteadores 

de sua pretensão: a “abertura ao mundo”, a “unidade dos cristãos” e a “igreja dos pobres”. Pode-

se dizer que os dois primeiros, sempre foram pautas de discussão de cunho teológico. A abertura 
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ao mundo foi um dos pontos mais acentuado do concilio, mas tal discussão denotou muito mais 

do que a realização das missas no dialeto de cada país; a partir deste a Igreja, começa a 

incorporar alguns elementos da modernidade, como os direitos e liberdades modernas, que 

passavam a ganhar corpo desde a Revolução Francesa de 1789; a ciência, campo de tradicionais 

atritos com a Igreja Conservadora; e por fim, uma série de valores tipicamente seculares. 

O segundo eixo fica bem expresso quando João XXIII nos diz que “somos chamados 

para servir o homem enquanto tal e não só os católicos” (João XXIII apud GUTIÉRREZ, 1985); 

que é necessário ir além dos muros do catolicismo, ou seja, que a salvação não pode ficar 

somente aqueles que frequentam a igreja, mas para todos e também em outras religiões.  

A terceira dimensão vislumbra a igreja dos pobres, este tema que, não estava presente 

nos primeiros escritos de João XXIII, ainda despertava curiosidades por não estar presente até 

então. De qualquer forma, este eixo causou maior motivação nas transformações teológicas 

decisivas, principalmente na América Latina. A visão do Papa era voltada para os pobres, e o 

papel da igreja era o de atuar nos países subdesenvolvidos e com ações voltadas principalmente 

para esse público, sendo este o papel primordial da igreja na terra, não importando qual a 

denominação e quem faz parte dela. 

O CV II participa de uma construção identitária cristã e, esta parte dos acontecimentos 

modernos, e abre oficialmente diálogos bilaterais, especialmente com anglicanos, ortodoxos, 

luteranos e metodistas. Este teve voz e vez no Brasil, e também contemplou seus os efeitos, e 

até os dias atuais tem tipo repercussão, as mudanças de postura da Igreja, começaram com uma 

maior aproximação das camadas mais pobres, sendo por meio da ACE, antes então do CV II, 

mas imbuídas das urgências que o gestou a aproximação e valorização das camadas sociais mais 

humildes no trabalho da Igreja. A necessidade de mudança, fez com que a igreja buscasse uma 

maior aproximação com essas classes, e esse tipo de ação que torna o trabalho realizado pela 

PJB, como sendo fruto das diretrizes e métodos que buscam alcansar os jovens em seus 

ambientes de origem, levando-os a pensar ações voltadas para si mesmos, como também pelos 

outros (SANTOS, 2015). 

Para Ghio (2007), o Concílio Vaticano II foi o ponto de partida para uma nova 

orientação ao catolicismo latino-americano, depois esse aspecto teve desenvolvimento em 

Medellín e Puebla, respectivamente em 1968 e 1979, que será tratado com mais especificações 

no próximo tópico desta, a qual se exprimiu no fato de que um setor expressivo de católicos 

deixou seu tradicional trabalho missioneiro para, de fato, se estabelecesse com maior decisão 

junto aos oprimidos e marginalizados, acompanhando suas demandas por intercâmbio das 

estruturas de sentimento e injustiça. 
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1.4 Conferências Episcopais na América Latina: De Medellín (1968) à Aparecida (2007) 

As conferências Episcopais de Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) 

e Aparecida (2007), foram de extrema importância, não somente para a formação e organização 

das ações realizadas pela Pastoral da Juventude no Brasil, mas em todo o âmbito latino-

americano católico, além de suas contribuições significativas para atuações de diversas frentes 

da Igreja Católica, tanto na américa latina quanto no Brasil. 

Isso se dá em um cenário de novas orientações, a IC assumiu na América Latina, uma 

postura diferenciada, dialogando com instituições e dificuldades sociais externas a si mesma, 

buscando olhar para fora e se preocupar com assuntos direcionados a população mais pobre, 

questões de repressão política e problemas sociais, sendo estes muitas vezes desconsiderados 

pela ordem religiosa. Muitas dessas dificuldades, já vinham chamando a atenção de outros 

movimentos no interior da Igreja na América Latina, que passa a encontrar mais apoio e 

legitimidade no alto clero da hierarquia institucional. 

Dois grandes marcos da IC que contribuíram para uma atuação mais precisa e voltada 

para os sujeitos “pobres”, foram as Conferências de Medellín (1968) e Puebla (1979). Brito 

(2010), na primeira, os bispos produziram um documento avançado, que iria sustentar a obra 

dos católicos progressistas no continente nos próximos treze anos, gerando também nos 

conservadores certo temor. Na segunda, a reunião do episcopado tinha como proposta a 

aprovação das novas diretrizes para a Igreja no continente, que recebera forte impacto do 

Vaticano, agora sob comando de um novo papa, João Paulo II, em apoio ao setor conservador. 

Ainda assim, o resultado foi um documento crítico, autor da célebre Opção Preferencial pelos 

Pobres. 

Com o término do CV II no ano de 1965, e com heranças deste, outras formas de resgate 

e valorização ao trabalho eclesial com posicionamentos para a comunidade carente, fora 

convocado em 1968 II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano (CGELA), na 

cidade de Medellín na Colômbia. Logo após um texto pouco significativo decorrido da I 

CGELA, no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro em 1955, um grupo de teólogos do 

continente, discutia uma teologia e uma pastoral, que desse respostas às dificuldades 

encontradas pelo povo da América Latina, principalmente os povos pobres (BRITO, 2010). 

Após a Conferência de Medellín, houve um passo importante e decisivo no projeto de 

uma “Igreja voltada aos pobres”. A mesma foi pensada e articulada em um panorama de 

recepção e atualização do Concílio na América Latina. Esta teve valor significativo para a 

adaptação da perspectiva do CV II e de suas possibilidades de atuação no contexto característico 
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do continente latino-americano, ou seja,  o CV II foi o grande alicerce para as conferências aqui 

decorridas (PALÁCIO, 2000). 

A marca primordial e decisiva de Medellín, foi o pensar a identidade e a missão da Igreja 

enquanto referência em apoio fundamental e essencial as camadas mais pobres, sendo esta 

constituinte na maioria dos povos deste continente, que culminou pensa-la como Igreja dos 

pobres. Este momento em Medellín é marcado pela IC, como o período em se pensar e 

compreender o cenário contemporâneo do Continente Latino Americano, este marcado por 

transformações e desenvolvimento acelerado, tentando centrar sua atenção na população 

considerada pobre à luz da palavra de Deus, além da humanidade de Cristo Jesus. (CHÁVEZ, 

1997). 

 

A igreja se inseriu na realidade dos pobres, assumindo sua causa, comprometendo-se 
com sua realidade social e propondo-se a ser uma presença ativa, questionadora e 
transformadora. Nesse contexto, surgiram novas experiências eclesiais e pastorais que 
deram origem à Teologia da Libertação e às Comunidades Eclesiais de Base, 
consideradas como marcos fundamentais para compreender a Igreja no Continente 
(SCOPINHO, 2013a, p. 153). 

 

 

 

 

É importante ressaltar que a Conferência de Medellín foi estabelecida no fim do CV II, 

que culminou no debate do papel da Igreja missionária e dos leigos como agentes da missão. O 

Papa João XXIII, pediu aos bispos latino-americanos que atuassem de forma precisa e decisiva 

na vida dos pobres e menos favorecidos, ressalva ainda, que se esforcem e desempenhem na 

AC, que é um ponto primordial da atuação dos leigos. 

Medellín foi uma expressiva novidade na realidade da IC da América Latina, seu marco 

foi a produção de um documento forte e ousado, servindo como ponte para o desenvolvimento 

do Cristianismo de libertação em seu interior. Portanto, as novas práticas eclesiais que antes 

atuavam em seu nome, eram bem conversadoras e hostis. E abrindo novos olhares, após treze 

anos na cidade Puebla de Los Angeles no México, dera início a mais uma conferência, que 

também é marca registrada da continuidade da atuação da IC na América Latina. 

A Conferência de Puebla de los Angeles no México ocorreu em 1979, fora marcada por 

fortes “embates internos”, o primeiro embate público foi entre os progressistas e conservadores, 

acontecimento que viria a ser conhecido como a Batalha de Puebla (BEOZZO, 1993, p.225).  

A conferência tivera uma estruturação em função da disputa em seu interior, de acordo 

com Bernstein e Politi “se desenrolava uma verdadeira luta política e, dessa vez pelo menos, os 

rótulos de ‘progressista’ e ‘conservador’ verdadeiramente estavam adequados” (1996, p. 2005).  
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A situação foi tão intensa, que muitos teólogos se reuniram secretamente para 

discussões, e confeccionaram contribuições que foram entregues aos bispos de modo sorrateiro 

no período da conferência. Porém, a participação das alas progressistas, mesmo poucas, resultou 

em um texto crítico, que dera importante vista a opção preferencial pelos pobres, saída esta, que 

atendia a um desejo tanto dos progressistas, quanto dos conservadores (LÖWY, 2000). 

O resultado desta conferência foi a criação de um documento, chamado documento 

final, este aprovado por quase unanimidade, porém, não implicou numa uniformidade de visões 

por parte dos Padres. O que aconteceu foi precisamente um esforço demasiado, para trabalhar 

em unidade as desacordos e opiniões sobre questões particulares. A participação do Papa João 

Paulo II significativa, pois trouxe importantes colocações no que diz respeito a uma solicitação 

de não aproximação da Igreja com a esquerda, por consoante, com a Teologia da Libertação, e 

do interesse e apreço pela justiça social (POLITI, 1996).  

É notório que a IC está preocupada, vamos dizer assim, com a real situação da América 

Latina, e o então Papa não poderia pensar diferente, buscar uma opção pelos pobres 
5(marginalizados), seria uma questão de ética, respeito, amor, consideração e principalmente 

um dever de todo e qualquer cristão, e na conferencia a menção é de “uma opção preferencial 

pelos pobres, com vistas a sua libertação integral” (GUTIÉRREZ, 1985, p.39). Tal afirmativa 

está ancorada na metodologia utilizada pela PJB, que trabalha com a formação integral de seus 

particpantes, que não descarta o trabalho de libertação, com vistas na formação também 

espiritual.   

O documento final da conferência, resultou em cinco partes distintas, a primeira, 

inserida no “ver”, traz uma visão pastoral da realidade da América Latina, desde seus 

primórdios, indicando grandes nomes da evangelização no continente, a segunda parte, adentro 

do “julgar”, cuida dos desígnios de Deus sobre a América Latina, e as três últimas partes, já no 

contexto do “agir” pastoralmente para mudar, cuidam da Evangelização na Igreja da América 

Latina, que deve se nortear pela comunhão e participação da Igreja missionária a serviço da 

evangelização e das opções pastorais, que deverão guiar todo o seu serviço. 

                                                           
55 Certamente, a preocupação com os pobres não é algo novo na vida da Igreja. Não surgiu com o Concílio Vaticano 
II, nem com a teologia da libertação. Mesmo que não tenha sido sempre e em toda parte a preocupação central da 
Igreja, ainda que tenha se dado muitas vezes de maneira ambígua e até contraditória e mesmo que tenha 
desempenhado um papel secundário ou irrelevante na reflexão teológico-dogmática, a preocupação com os pobres 
sempre foi um aspecto importante na vida da Igreja. Pelo menos nunca desapareceu completamente nem foi negada 
de modo explícito e radical. Foi o Papa João XXIII que, às vésperas do Concílio, usou pela primeira vez a expressão 
“Igreja dos pobres”. Em sua mensagem ao mundo no dia 11 de setembro de 1962, falando de Cristo como luz do 
mundo e da missão da Igreja de irradiar essa luz, apresenta, de forma surpreendente e inesperada, o que qualifica 
como um ponto luminoso: “Pensando nos países subdesenvolvidos, a Igreja se apresenta e quer realmente ser a 
Igreja de todos, em particular, a Igreja dos pobres” (JOÃO XXIII, 2007, p. 20-26, letra L). 
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Dando seguimento a proposta da IC, tem-se a Conferência de Santo Domingo na 

República Dominicana, que aconteceu entre os dias 12 e 18 de outubro de 1992, também 

considerada como uma aliada no trabalho desta instituição religiosa, esta foi marcada por um 

forte momento de inflexão (LIBANIO, 1979), aonde as formas de ver vislumbra uma nova 

eclesiologia e vão se apresentando em outra já existente e bastante viva. Existe um 

entrecruzamento de horizontes ideários, que são solicitados, a reunir seus diversos pressupostos 

metodológicos e culturais, em favor da comunhão entre todo o Povo de Deus. 

Em seu discurso de abertura do evento, Papa João Paulo II, relatou os valores e as falhas 

dos quinhentos anos de Evangelização desse continente. O tema central discutido foi à “nova 

evangelização, a promoção humana e a cultura cristã”. Seu lema “Jesus Cristo, ontem, hoje e 

sempre”, mobilizou uma campanha que foi responsável pela formação de muitas lideranças 

populares no Brasil. Ressalta ainda, a importância de buscar proximidade à realidade 

socioeconômica e política (CATÃO, 1993). 

Essa nova metodologia procurava elementos para atingir o ser humano moderno, com o 

objetivo de leva-lo a uma experiência com Jesus Cristo, isso dentro de sua realidade, 

permanecendo este, fiel ao “espírito” harmonizador, entretanto, dentro de aptidões distintas, 

que muitas das vezes não era compreendida por ambas as partes. Neste inicia-se a chama Nova 

Evangelização, que se mostrava preocupada em cultivar as descrições identitárias da cristologia 

presente na tradição, pois já estava tão deformada pela cultura da época, o que produziu no 

Magistério e suas estruturas o aprendizado da disciplina (LIBÂNIO, 1984). 

Na Conferência de Santo Domingo, compreende-se a Nova Evangelização como um 

“contíguo de elementos, ações e atitudes favoráveis para colocar o Evangelho em diálogo ativo 

com a modernidade e o mundo pós-moderno [...] É o esforço de inculturar o Evangelho na 

realidade atual das tradições de nosso continente” (CELAM, 1993).  

A proposta central de Santo Domingo é evangelizar partindo de uma experiência 

profunda com Deus, onde todo o ensinamento ganha sentido, e a partir deste, podemos trabalhar 

a promoção humana e a inculturação dos princípios cristãos na sociedade. Ao se falar da 

promoção humana, esta se apresenta como a dimensão privilegiada da evangelização, e 

evidencia a importância da fé e do amor aos irmãos, que necessitam ser demonstrados em obras 

concretas (SOUZA, 2008). 

O maior mérito da Conferência de Santo Domingo foi apresentar à Igreja a reflexão 

necessária sobre a relação entre Evangelho e Cultura, e tão somente por causa disso, ela já se 

torna importante. O sujeito da Nova Evangelização é todo o Povo de Deus, e o seu desígnio 

maior, é constituir pessoas amadurecidas na fé, que possam ser capazes de responder às 
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mudanças sociais e culturais, levando em conta a urbanização, a pobreza e a marginalização 

(CATÃO, 1993). 

Vindo para o Brasil, temos outra conferência episcopal que teve papel importante na 

história e atuação da IC na América Latina, a de Aparecida do Norte no Estado de São Paulo, 

cuja abertura ocorreu em 13 de maio de 2007, com a presença do Papa Bento XVI e se estendeu 

até 31 de maio do mesmo ano. Bento XVI relata que a Igreja é a nossa casa, onde temos o 

chamado de cuidar e ter fé, uma fé alicerçada em uma base sólida de formação doutrinal e 

espiritual, para contribuirmos na construção de uma sociedade mais justa, humana e cristã. 

A conferência teve por temática os discípulos e missionários de Jesus Cristo, com uma 

proposta de unir o trabalho entre igreja e comunidade, esta instigou a produção do documento 

conclusivo na referida conferência, documento este que é dividido em três partes, todas 

pautadas no método ver-julgar-agir. Sendo este método, umas das ferramentas utilizadas pela 

Pastoral da Juventude no Brasil, processo que busca levar o jovem a uma reflexão de sua 

realidade, para depois saber conscientemente qual o melhor caminho tomar.  

A Conferência de Aparecida nos ofereceu um rico indicativo, ao lembrar que vivemos 

em um tempo de variações intensas, que comprometem não somente um ou outro aspecto da 

realidade, mas sim, a realidade de uma forma geral, tratando os critérios de compreensão e 

ponderação da vida. Vivenciamos uma globalização, não só no aspecto geográfico, o que afeta 

diretamente toda proporção mundial, como também as transformações em diversos setores da 

sociedade, levando-nos a compreender nossa realidade e que esta tem alterações. O que antes 

era certeza ou assim era entenda, hoje já não pode servir de referência, pois tem se mostrado 

insuficiente diante de uma nova realidade, gerando nas pessoas estresses e falta de 

direcionamento (DGAE, 2011). 

É interessante ressaltar Puebla e Medellín, onde esta opção prferencial pelos pobres 

passa a fazer mais sentido, mas sobre tudo em pontuar e refletir sobre a atuação da Igreja, não 

apenas sinalizando as conferências de Santo Domingo (1992) e Aparecida (2007), quanto as 

que antecederam a estas. Levando em consideração as carências e deficiências da IC enquanto 

clero, mas que em todas as conferências, foram discutidos e trabalhados temas que envolvem a 

opção preferencial pelos pobres, a promoção humana, a preocupação com a família e juventude, 

uma nova evangelização, até os discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que nossos povos 

N’Ele tenham vida, todos em suma preocupação com a sociedade e como esta pode se 

transformar em meio a diversidade, sem que viole os direitos alheios, sendo um objetivo da 

Igreja presente neste mundo, um viver de esperança e da presença do reino. 
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As conferências até aqui tratadas, sendo ações realizados pela IC na América Latina e 

obviamente no Brasil, despertou e tem despertado em muitas pessoas ligadas a igreja, o 

interesse de atuar em meio às comunidades e sociedade em geral, despertados a transformar as 

atividades da Igreja numa autêntica ação missionária em todos os âmbitos dessa sociedade, 

assim como estas, destacamos no processo de formação da Pastoral da Juventude no Brasil, a 

relevante contribuição da Teologia da Libertação quanto da Pedagogia do Oprimido, que se 

fazem parte metodológica desta pastoral, e que será mais delineada a partir do próximo tópico. 

 

 

1.5 Teologia da Libertação e Pedagogia do Oprimido 

Tanto a Teologia da Libertação (TL) , quanto a Pedagogia do Oprimido (PO), se fazem 

importantes ferramentas nas diretrizes e metodologias utilizadas nos processos formativos da 

PJB, a primeira TL, também é conhecida como: Teologia dos Oprimidos, Teologia dos Pobres, 

Nova Teologia ou até mesmo Teologia Revolucionária, entretanto, tais expressões fazem 

menção à releitura da Bíblia Sagrada e à construção intelectual de uma explicação da fé 

religiosa, sobrevinda de teólogos que constituíram uma ponte religiosa, filosófica, política e 

sociológica, entre a realidade terrena e a mensagem evangélica da religião católica 

(MITIDIERO, 2008). 

A TL gera em muitos estudiosos da teologia, uma dúvida quanto ao seu surgimento, 

entre eles podemos citar Henrique Dussel (1983, 1987, 2007), João Batista Libânio (1982, 1984, 

2001), Leonardo Boff (1986, 1992, 2000, 2004), Sírio Lopez Velasco (1991), Gutiérrez (1981), 

Frei Betto (1981, 1998), Clodovis Boff (1987, 1989, 1991), Bobsin, (1977), Joseph Comblin, 

(1983, 1996, 2002, 2003), arrisca datar o surgimento dessa nova interpretação do Evangelho. 

A TL começa a ganhar forma quando os teólogos latino-americanos começaram a se 

reunir para poder compartilhar suas diferentes expectativas teológicas pastorais. A partir disso, 

inicia uma tarefa, a de refletir em como estabelecer uma reflexão original que colaborasse 

verdadeiramente na prestação de serviços da humanização e dignificação do ser humano latino-

americano.  

A situação mais precisa em que surgiu e se desenvolveu a TL remonta a uma dinâmica 

social densa na sociedade latino-americana das décadas 50 e 60. Direcionamo-nos aos 

movimentos de base, na procura de reformas sociais, políticas e econômicas. No período, 

comentava-se das “formas de base” e ainda do “processo revolucionário latino-americano” 

(Bobsin, 1997, p. 129). Nos templos registravam-se um fortalecimento visível da participação 
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ativa dos leigos, o desenvolvimento de CEBs e a participação mais ativa de uma pastoral em 

concordância com o movimento social. 

A TL é formada por alguns postulados fundamentais, onde revela a prioridade do 

compromisso com a libertação. A preparação teológica é o espelho desse primeiro fundamento. 

“A teologia é a reflexão crítica sobre a práxis histórica e procede do íntimo dela, e a práxis 

histórica da TL é aceitar e viver a palavra de Deus pela fé”, de acordo com Gustavo Gutiérrez 

(1982). A TL parte para uma epistemologia racional, que articula a teologia excepcionalmente 

de forma teórica. Epistemologicamente à luz da Bíblia, o envolver está direcionado ao 

compromisso histórico da libertação (BOFF, 1986).  

O desenvolvimento histórico da TL se deu em quatro etapas distintas e importantes, 

segundo os irmãos Leonardo e Clodovis Boff (1998). A primeira é nomeada como fase de 

desbravamento (explorar o surgimento desse modo teológico); a segunda é chamada de 

edificação (estudo das temáticas da cristologia, espiritualidade e da eclesiologia); a terceira é 

composta pelo embasamento (um olhar espiritual, mas também analítico); a quarta e última 

etapa foi a de sistematização (esforço de se reler todo o conteúdo essencial da revelação e da 

tradição para desentranhar destas fontes as dimensões sociais e libertadoras aí presentes) 

(BOFF, 1998). 

Em uma análise posterior à dos irmãos Clodovis e Leonardo Boff, e levando em 

consideração um momento de maior tempo de existência da TL, João Batista Libânio (2001), 

relata que o primeiro momento da teologia, foi o de identificação e aperfeiçoamento; o segundo 

consistiu no tratamento, a partir da proposta, buscar o processo de maturação; o terceira foi 

marcada pelo arrefecimento, momento de oposições devido a transformações políticas 

ocorridas no Ocidente, e por fim na quarta tem uma retomada metodológica da problemática 

dos pobres frente ao neoliberalismo, que se comportava de opressora tanto politicamente quanto 

economicamente em alguns países da América Latina. 

Richard (2003), defende que a TL não é estabelecer outra igreja, mas sim solicitar, 

dentro do catolicismo, outra metodologia de atuação. Já Otto Maduro (2008), a TL é obra de 

uma atuação histórica, oriundas de leigos, religiosos e pastores, protestantes e católicos, em 

comunidades exploradas em todas as partes do Continente Americano ao final dos anos de 

1960.  

Ao se tratar de algumas características teóricas da TL, pode-se dizer que esta foi 

elaborada no ano de 1970, menciona-se, em primeira instância, que a inclusão do labor 

teológico são importantes resultados de pesquisas do campo das Ciências Sociais, em particular, 

uma concepção específica oriunda de categorias marxistas, reelaboradas em chave latino-
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americana. Como dizia Juan Luis Segundo, as ciências do social vieram substituir a filosofia, 

como parceira privilegiada da teologia (BOBSIN, 1997). 

Assim como existem autores que tem uma concepção positiva da TL, encontramos 

também aqueles que tem opiniões diversificadas, assim como todo e qualquer estudo ou 

conhecimento tem admiradores, de outro lado, existem aqueles que tenham visões divergentes 

desta teologia, levantando questionamentos e indagações sobre esta. 

Para Arnold (2014), existem três pontos (problemas) mais graves desta teoria, sendo um 

deles a falta de questionamento ao cristianismo do continente; sua legitimidade histórica e seu 

eclesiocentrismo e clericalismo; dificuldade em lidar com as culturas e expressões religiosas 

naturais; e sua carência de prevenção em relação ao fracasso das esquerdas, e ainda a chegada 

da pós-modernidade. Ela seria, ainda, o último “discurso holístico da modernidade”.  

Na ótica do teólogo Silber (2014), tais críticas são voltadas mais para à TL das décadas 

iniciais, ou seja, das ideias e formas de atuação do início do emprego da teologia. Já para Daniel 

Pilário, também teólogo, o mesmo relata que a TL “tende a romantizar e ‘homogeneizar’ os 

pobres”. Afirma ainda que TL “clássica” é reducionista, com seu pacto com o marxismo e sua 

visão economicista, não dá valor real às identidades culturais específicas (PILÁRIO, 2007, p. 

75).  

Um dos cernes das críticas à TL, é a menção a categoria pobre, e também à centralidade 

na questão econômica, contudo se mencionam mais ao passado do que à atualidade da TL e de 

seus novos teólogos. De acordo com Rufino (2006), a partir de Medellín, como também Puebla, 

existia uma carência de vocabulário e categorias adequadas para pensar a evangelização dos 

povos a partir de diálogo com as culturas.  

Ao se remeter à metodologia da TL, esta se confirma na sua capacidade de mudar, 

inversamente negaria a si mesma se pretendesse permanecer inflexível. Uma ponderação crítica 

a partir de uma prática terá transformações em sua elaboração, na proporção que surgirem novas 

demandas que provoquem tal prática. Com isso, a TL não só se vê compelida a fazer alterações, 

como também jaz por princípio livre para fazê-las. Dito de outra maneira, ao se falar em mudar, 

conforme as situações novas, a metodologia desta não é sacrificada, mas sim exercitada, e acima 

de tudo tida como efetiva (BOBSIN, 1997). 

Enfim, a fé cristã se tornará companheira das articulações diversas, contra a dominação 

e a dependência socioeconômica, entre essas articulações, podemos citar os movimentos de 

bases, dentre estes estavam o Movimento de Educação de Base (MEB), Juventude Estudantil 

Católica (JEC), Juventude Católica Operária (JOC), Juventude Universitária Católica (JUC), 
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Movimento Estudantil Cristão Protestante (MEPC) e movimentos camponeses, movimentos 

esses que até na atualidade ainda desempenham algum tipo de atividade (PERANI, 1990). 

A TL é radical, contestadora e sinaliza o seu aspecto no universo teológico com uma 

ação profética ímpar, em relação à própria teologia. Sua contribuição para a consciência social 

e a transformação da circunstância concreta da América Latina, ainda não revelou todos os seus 

resultados, sendo esta uma fonte de ajuda e colaboração na transformação do ser humano, 

enquanto ator social em sua realidade, assim como a TL se faz presente nos aspectos 

metodológicos da PJB, destaco também o papel fundamental da Pedagogia do Oprimido (PO), 

esta também tem contribuído nesta luta e na busca da igualdade de direitos. 

A Pedagogia do Oprimido nasceu em uma conjuntura sociocultural de ebulição, com 

diversos movimentos, sejam eles estudantis, feministas, operários, interrogando os valores da 

sociedade e suas instituições políticas, econômicas e religiosas. A crítica era voltada para uma 

sociedade de consumista e se repudiava a guerra do Vietnã e o autoritarismo. Existiam várias 

inquietações, guerrilhas, golpes de Estado e movimentos por libertação. “A Pedagogia do 

Oprimido confronta primeiramente a negação da palavra, a falta de autonomia que desumaniza 

e necessita ser restaurada” (FREIRE, 2005 p.79). 

A PO parte do conhecimento, da linguagem e da necessidade popular, acatando o que 

há de concreto, habitual e de obstáculos. Além do mais, não permanece nessa questão inicial, 

mas proporciona uma sugestão de superação deste mundo de subordinação, silêncio e de 

misérias, apontando para um mundo de possibilidades (GADOTTI, 1996, p.37). 

De acordo com Sérgio Haddad em depoimento sobre esta obra de Paulo Freire: 

 

Pedagogia do Oprimido é um marco no pensamento de Paulo Freire. Lançado no 
6exílio, quando estava no Chile, país que o recebeu após o golpe militar em 1964 no 
Brasil, o livro é um repensar de suas ideias e de sua vivência propiciada pelo novo 
cenário que estava vivendo. Em constante diálogo com as pessoas que o cercavam, 
exilados ou não, incorpora o marxismo ás suas influências, refazendo sua leitura da 
realidade dos sujeitos do Terceiro Mundo. Aos oprimidos coloca sua confiança e seu 
trabalho intelectual de educador, ao estabelecer uma pedagogia que é politicamente 

                                                           
6 É interessante ressaltar que ouve conflitos e até mesmo punião no que diz respeito as representações sociais da 
Igreja Católica, podemos citar Leonardo Boff, seus conceitos teológicos sobre a doutrina Católica com respeito à 
hierarquia desta, expressos no livro Igreja, Carisma e Poder, renderam-lhe um processo junto à Congregação para 
a Doutrina da Fé, então dirigida por Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI. O documento final desse processo 
foi assinado pelo próprio Cardeal Ratzinger e conclui que "as opções aqui analisadas de Frei Leonardo Boff são 
de tal natureza que põem em perigo a sã doutrina da fé, que esta mesma Congregação tem o dever de promover 
e tutelar". Em 1985, foi condenado a um ano de "silêncio obsequioso", perdendo sua cátedra e suas funções 
editoriais na Igreja Católica. Em 1986, recuperou algumas funções, mas sempre sob observação de seus superiores. 
Em 1992, ante novo risco de punição, desligou-se da Ordem Franciscana e pediu dispensa do sacerdócio. Sem que 
esta dispensa lhe fosse concedida, uniu-se, então, à educadora popular e militante dos direitos humanos. Boff 
afirma que nunca deixou a Igreja: "Continuei e continuo dentro da Igreja e fazendo teologia como antes", mas 
deixou de exercer a função de padre dentro da Igreja. 
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empenhada na busca constante de uma sociedade mais justa (apud GADOTTI, 1996, 
p. 400). 

 

 

 

A PO representa um avanço em sua elaboração teórica, onde coexistem categorias de 

origem cristã, bem como o conceito de diálogo e alicerce marxistas. Esta se estabeleceu do 

método de libertação, motivado sobretudo no exercício do diálogo, na relação educandos e 

educadores, sob a intervenção dos conhecimentos de ambas as partes, reestabelecendo uma 

liberdade mútua. Esse método não se propunha a domesticar ou dogmatizar a realidade. Seu 

propósito era o da conscientização objetiva, transformando educandos em agentes críticos do 

conhecimento da realidade. 

Para Torres (2012), a PO possui ideias de fácil compreensão, porém, revolucionárias, 

esta fecundou toda uma geração de jovens, que podem buscar caminhos de mudanças, 

mudanças para o mundo e para nos colocarmos em nossa realidade. Após Paulo Freire que, para 

muitos de nós, a educação brotou como lugar fundamental, como uma alternativa de atividade 

política. Mesmo após muitos anos a PO continua em pleno vigor, tanto quanto a própria 

realidade que lhe deu motivo.  

A PO como ferramenta na atuação no processo formativo da PJB, traz um processo que 

envolve uma relação daquele que ensina e o que aprende, ou seja, que ambos aprendem e ambos 

ensinam, compreendendo que o ensinar não é apenas uma mera transmissão de informações, 

mas uma oportunidade de criação de possibilidades, para a produção e a construção da educação 

nas diversas esferas da sociedade, fazendo com que o jovem passe para os outros, o que ele 

aprende no processo de formação disposto pela PJB (BEISIEGEL, 2010). 

Assim como a Teologia da Libertação e a Pedagogia do Oprimido, fazem parte da 

estruturação e formação dos jovens (formação integral) pertencentes a Pastoral da Juventude 

no Brasil, colaborando para um olhar mais voltado para si e para o outro, temos também a 

importante contribuição dos Planos Trienais desta pastoral, que norteam suas ações e atuações, 

e que serão mostrados a partir do próximo tópico. 

 

 

1.6 Dos Encontros, Assembleias aos Planos Trienais da Pastora da Juventude do Brasil 

Assim como em toda e qualquer organização, existem diretrizes, regulamentos, regras 

e normas que norteiam toda estrutura e funcionamento, na Pastoral da Juventude no Brasil não 

é diferente, sob a direção da IC, carrega suas doutrinas e ensinamentos. Dentro de toda a sua 
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estrutura, a PJB, possui os planos trienais, que são referenciais a serem seguidos por aqueles 

que de forma direta ou indireta são participantes desse movimento. 

Como se sabe, a PJB tem datada como início suas atividades a década de 1970, 

respectivamente nos anos de 1973 e de 1976, a CNBB, organizou os 1º e 2º Encontros Nacionais 

de PJB. Os participantes destas, foram lideranças de movimentos de encontros de jovens, sendo 

estes movimentos de cunho espiritualista, focados na resolução dos problemas psicoativos dos 

jovens, desconexos da busca por uma solução dos problemas sociais. O principal resultado deste 

encontro foi as trocas de experiências (CNBB, 1998). 

No 3° encontro nacional da PJB, ocorrido em 1978 e promovido também pela CNBB, 

ficou claro uma diferença qualitativa em relação aos encontros anteriores, neste ficaram 

definidos os quatro princípios norteadores da PJB, sendo eles: a) Caráter orgânico; b) Realidade 

dos jovens como ponto de partida; c) Formação a partir de pequenos grupos de base com foco 

em atingir a ampla massa da juventude; e d) Adoção do método ver, julgar e agir (CNBB, 

1998). 

O 4º encontro nacional aconteceu em 1983, neste período existiam cerca de 50.000 

grupos espalhados no país, que reuniam cerca de 1.000.000 de jovens, com este movimento a 

CNBB promoveu esse encontro, que contou com a participação de representantes de todas as 

regiões do Brasil, ocorrendo à consolidação nacional da PJB. Neste, três grupos de prioridades 

foram desenvolvidos pela PJB: a especialização por classes sociais; a formação integral e 

metodológica e ainda, a articulação, organização e coordenação (CNBB, 1998). 

O 5° encontro ocorreu em 1984, neste a PJB adotou as seguintes diretrizes: Organização 

por classes sociais; Formação específica para os iniciantes; Incentivo ao engajamento nos meios 

específicos e nos organismos intermediários e Formação de assessores e Promoção de encontros 

de massa como festivais de música. A formação principal deliberada nesse encontro era o de 

levar os jovens a serem protagonistas de suas histórias, levando em consideração os valores 

humanos, as culturas, além da questão da militância (CNBB, 1998). 

 O 6º encontro teve como temática o processo de formação na PJB, no qual tinha como 

proposta a de levar a juventude de um nível de iniciante ao de militância, suscitando nestes um 

comprometimento com as causas sociais. A partir de 1987, os encontros passaram a ter um 

caráter deliberativo, e com isso, foram determinados como “Assembleia” e não mais encontros. 

Neste mesmo ano, foi realizado o 7º encontro, tendo em sua organização a centralização no 

processo de iniciação dos jovens na PJB. 

Neste, foram lançados alguns desafios, o de ter um projeto de sociedade e um método 

de formação; desenvolver um trabalho de pastoral urbana; tornar a PJB mais conhecida em todo 
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o Brasil; e incentivar as mulheres a participarem nas instâncias de coordenação e assessoria. A 

partir dessa assembleia, ouve modificações na coordenação geral da PJB, passando esta a contar 

com um representante regional da CNBB (CNBB, 1998). 

 A 8º assembleia aconteceu em 1989, nesta foi discutida a situação do jovem trabalhador 

e destacado que esse segmento da juventude passaria a ser prioridade na ação pastoral, sendo 

preciso conhecer a realidade destes de perto. A PJB teria como papel, ajudar esse jovem a ter 

consciência de participar dos organismos intermediários e das manifestações populares. Uma 

característica observada em todos os encontros realizados nesta década, foi o de levar a 

juventude a fazer uma opção por um modelo de igreja inspirado na Teologia da Libertação, 

além do compromisso e comprometimento com as classes populares (CNBB, 1998). 

Em 1991, ocorreu a 9ª assembleia, que buscou estabelecer uma relação entre as 

dimensões pessoais e sociais das juventudes, motivo pelo qual se procurou uma metodologia 

de atuação, que ressaltasse o desenvolvimento humano com uma abordagem característica à 

individualidade, sendo estas: o lúdico, a arte, o prazer e a sensibilidade precisariam agregar a 

formação no ambiente da PJB. Um dos aspectos que promoveu o ajustamento da PJB à 

mentalidade dos jovens nos anos 1990 foi o método indutivo método ver-julgar-agir, que parte 

da realidade, para depois confrontá-la com a teoria (CNBB, 1998). 

A 10º assembleia aconteceu em 1993, sendo marcada por um debate voltado para a 

organização, iniciando um debate sobre a importância de um modelo paritário de atuação e 

participação das pastorais, seja as especializadas ou genéricas, pensando neste modelo, a 

participação das pastorais teriam igualdade nas instancias da coordenação nacional. Após 

discussões e debates, este modelo fora aprovado em 1995 na 11º assembleia, momento este, 

que ficou definido que a sigla PJB representaria a Pastoral da Juventude (PJ), Pastoral da 

Juventude do Meio Popular (PJMP), Pastoral da Juventude Rural (PJR) e Pastoral da Juventude 

Estudantil (PJE). Nesta assembleia ainda foi lançado o 1º Plano Trienal da PJB, executado entre 

1996 e 1998 (CNBB, 1998).  

A proposta do Plano Trienal, tem por base um planejamento por um período de três 

anos, sendo este revisto e discutido no decorrer deste período, o primeiro plano foi proposto na 

11º assembleia no ano de 1995, propondo projetos na área de ação, formação e espiritualidade. 

Estando fundamentado nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para 

os anos de 1995 a 1999, este plano definiu alguns projetos para serem desenvolvidos, sendo 

estes: Missão Jovem e Formação Humana-projetos de ação e formação para dentro da Igreja; 

Cidadania-projeto de ação e formação na sociedade; e o Projeto Espiritualidade (SOFIATI, 

2004).  
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Em 1998, aconteceu a 12º assembleia, é nesta que é elaborado o 2° Plano Trienal (1999-

2001), com propostas, ações e táticas, produto dos numerosos encontros, seminários e 

ponderações da juventude e assessores desta pastoral, admitindo o compromisso e uma 

inquietação com os grupos de base, com o diálogo, além das lideranças de pastorais específicas. 

(OLIVEIRA, 2002). Já na 13º assembleia em 2001, fora construído o 2° Plano Trienal, 

correspondendo aos anos de 1999 a 2001. Ao apresentar os princípios que norteiam a ação 

evangelizadora unida aos jovens, este garante que os projetos de ação das PJ‟s  

 
 
Procuram traduzir a Missão da Pastoral da Juventude no Brasil. Não sendo outra a 
missão desta. Sua existência se faz para a evangelização dos jovens. Entretanto, a 
evangelização vai além destes programas e seus respectivos projetos [...] Este um 
pouco mais, para a evangelização, é a escolha pelo Reino de Deus, e uma vida coesa 
a partir dele. Pode parecer simples, e até mesmo, periódica esta afirmação, mas esta é 
o segredo. A nossa opção deve ser pautada na opção de Jesus Cristo. Viver 
constantemente a preferência pelo Reino, que exige de nós atitudes diferenciadas, 
acompanhadas de novas posturas, novos valores e novos princípios (PJB, 1998, p. 18). 
 

 

 O viver o novo e conforme a vida eclesial de Jesus Cristo, era o esperado pela PJB, e se 

pensava isso em suas atividades, possibilitando aos seus participantes, ações que os levassem a 

refletir sobre seu cotidiano e como modificar de forma positiva sua atuação na sociedade. A 

proposta desse plano visava a orientação, animação e motivação das lideranças da PJB. Este 

que se apresenta como uma referência para estas lideranças, deliberou alguns projetos, a missão 

jovem e cidadania (capacitação de coordenadores e assessores) e espiritualidade (a escola de 

liturgia e escola bíblica para juventude) (SOFIATI, 2004).   

Uma formação de cunho processual, era a necessidade principal daquele momento, um 

aprofundamento das questões voltadas para a colaboração na relação de fé e vida, ter uma 

experiência propriamente pautada na bíblia e na elaboração de subsídios nesta área, era preciso. 

(PJB, 1998). Ainda na 13° assembleia, foi idealizado o 3º Plano Trienal, (2002-2004), servindo 

como direcionamento para PJB. A proposta deste plano era composta por eixos, que 

alcançariam além das atividades da PJB, o eixo das Políticas Públicas, que estava voltada para 

a luta dos militantes da PJB para os direitos da juventude (OLIVEIRA, 2002).  

Neste plano trienal é visível a escolha de uma linha de ação mais ampla e não a 

programas. Os princípios e a missão da ação continuam afirmando que o Cristianismo da 

Libertação conclama para uma ação pastoral profética (PJB, 2001). E essa escolha, é fruto do 

processo de análises e discussões dos dois primeiros planos, e este pode ser avaliado como mais 
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completo e avançado, se comparado aos anteriores, sendo formuladas duas linhas de ação, que 

sugerem os caminhos que o plano irá trilhar. 

A primeira visa fortalecer a dimensão missionária e do anúncio das lideranças jovens 

junto aos outros jovens, procurando respeitar a realidade e a heterogeneidade da juventude 

enquanto agentes na realização das missões entre si. Já a segunda está direcionada ao incentivo, 

fortalecimento e implementação de uma formação voltada para a cidadania, que replique as 

necessidades concretas da vida dos jovens em todos os contextos (PLANO TRIENAL 2002 – 

2004). Vale ressaltar que, os três primeiros Planos Trienais, foram elaborados sob a conduta 

absoluta da CNBB, mais isso modificou, sendo o próximo elaborado pela PJB. 

O 4º Plano Trienal (2005-2007) tem um valor significativo para a PJB, pois este foi o 

primeiro plano elaborado exclusivamente por esta, está organizado de modo a pensar as 

temáticas trabalhadas na assembleia nacional, quem somos e de onde viemos, e ainda a análise 

de conjuntura, voltados todos para as linhas de ação, que são compostas pela formação, 

articulação, espiritualidade, comunicação, intervenção na sociedade, cultura e sustentabilidade; 

e ainda as orientações práticas da PJB (PJB, 2005). 

Os elementos norteadores deste plano são descritos da seguinte maneira: a) Ativar o 

serviço e a participação na sociedade, o diálogo com a cultura juvenil, admitindo o anúncio do 

Evangelho, como testemunho de comunhão eclesial; b) Ponderar em toda Ação da PJB os 

ambientes da pessoa, comunidade e sociedade com abordagens interligadas; c) Ter como 

referencial o processo de educação pautado na fé e na capacitação de coordenadores e 

assessores; d) Garantir a transversalidade de diversas questões, como gênero, subjetividade, 

meio ambiente, etnias e paz e, e) Construir, admitindo as suas implicações e potenciais, a 

civilização do amor, busca de outro mundo possível e realizável, além da expressão do Reino 

de Deus (MONTAGNOLI, 2005). 

Após toda estrutura dos planos trienais, a PJB foi ganhando espaço e ampliando seu 

contato com a juventude, como sua proposta é estar atuando na realidade de cada jovem, foi-se 

criando ramificações das pastorais, abrangendo ainda mais espaços e um maior público, cada 

pastoral com sua individualidade, foi buscando planos e ações voltadas para cada realidade 

enfrentada, com isso foram criados mais planos trienais, porém conforme cada área de atuação 

dessa pastoral. 

A PJB sendo é uma organização da IC, procura agrupar e desenvolver jovens. Atuando 

desde a década de 1970, consolidando sua estrutura organizacional, assim como uma proposta 

de formação dos jovens apontando para um determinado modelo, para um ideal de indivíduo 

presente nessa pastoral, com valores e princípios pautados na vida de Jesus Cristo. A respeito 
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da fundação, organização e atuação desta, demonstraremos com mais afinco no segundo e 

próximo capítulo desta dissertação. 

É importante ressaltar que toda a estrutura, diretrizes e organização da PJB assim como 

os encontros, conferências, assembleias e planos trienais, formam uma construção histórica, 

sempre levando em consideração os ensinamentos bíblicos, a vida dos apóstolos, os exemplos 

dos papas e bispos, além da atuação imprescindível dos leigos na construção dessa imensa 

massa chamada Igreja Católica, e que a partir dessas, foram surgindo novas formas de olhar o 

mundo. 
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CAPÍTULO 2 - DA PASTORAL DA JUVENTUDE NO BRASIL AO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA 
 

O presente capítulo nos trará um mapeamento desde a fundação da Pastoral da 

Juventude no Brasil, até a sua expansão em território nacional, principalmente no município de 

Goiânia, mas antes de adentrar neste, traremos fatores relevantes para destacar toda essa 

trajetória e atuação. Dentre os fatores que se tornam importantes para a contextualização desta, 

ressalvo o papel da Ação Católica Geral ou Brasileira (1932 a 1950), que teve aprovação no 

ano de 1934, quando fora enviado à Roma a solicitação de sua criação, e que traz como objetivo 

primordial, o de desenvolver os seus fiéis, ou seja, a missão desta era de contribuir na 

restauração do Reinado de Jesus Cristo nos lares, nos encontros, na imprensa, além do 

eleitorado e da legislação nacional (BEOZZO, 1984). Com o fim desta, surge a Ação Católica 

Especializada, que trabalhava com grupos católicos específicos. 

A Ação Católica Especializada (1950 a 1960), é fruto da Ação Católica Geral ou 

Brasileira, esta embarcou com mais força e de forma mais pragmática a partir de 1954, e esta 

nova fase era sustentada pela percepção do Papa Pio XII, que prezava pela atuação dos leigos, 

ressaltando que estes, deveriam ter maior autonomia, conquistando assim, paulatinamente 

vínculos diretos com a hierarquia, na busca de uma atuação mais colaborativa no método de 

evangelização, que estes sejam motivados não apenas por uma obrigação formal, mas sim pela 

consciência de seus papéis enquanto cristãos (CASTRO, 2002).    

Com impactos das Ações Católicas citadas acima, a PJB também é fruto de um período 

de amplas alterações decorridas a partir dos anos de 1950. Para Löwy (2000), a partir deste ano, 

a Esquerda Católica se articulava e passava a ganhar força no continente americano. A escolha 

do Papa João XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) no ano de 1958, titulado como o Papa bom ou 

Papa dos pobres, teve uma grande impacto sobre a IC, especialmente no Brasil, onde aconteceu 

a criação de várias Dioceses, oportunizando uma postura mais progressista para o cerne do 

poder Católico, fator este que, proporcionou a criação do Concílio Vaticano II (1962-1965), 

legitimando e sistematizando o “Cristianismo da Libertação” configuração como é chamada 

por Löwy (2000), em relação aos setores mais progressistas da Igreja. 

O CV II é responsável por consideráveis mudanças da e na IC. De acordo com Sofiati 

(2004), depois do Concílio, ocorreram novidades nas formas de eclesialidade, ou seja, um novo 

tempo na caminhada e nos trabalhos das pastorais, demonstrando maior preocupação com o 

povo considerado pobre, colaborando para a concretização do exercício colegial e ecumênico 

da CNBB, o CV II provocou ainda na IC brasileira, uma autoconsciência, ao desenvolver a 
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concepção de Igreja povo de Deus, ou seja, uma igreja com um olhar voltado para os pobres e 

feita por estes. 

O Concílio Vaticano II e as transformações que ocorreram por meio dele, traz para o 

interior da IC, sem dúvidas, o fator primordial para a criação da Pastoral da Juventude no Brasil, 

após este, aconteceram novos olhares, sendo mais voltado para os pobres e marginalizados e 

para uma Igreja, tornando assim, as pessoas como o principal sujeito do serviço pastoral. 

Outros fatores que se tornaram relevantes na constituição e formulação das ações 

implementadas na PJB outrora comentados, cito um pequeno congresso que ocorreu em 1987 

na cidade de Roma, que culminou na ideia de fundar uma organização voltada para a juventude 

católica, tendo como base os pilares da oração, ação e sacrifício. Com a criação do estatuto e 

regulamento da “Sociedade da Juventude Católica”, sua principal função foi a de manter a 

juventude presente e ativa, além de ter participação significativa na sociedade, e ainda sem 

medo de professar publicamente a sua fé (FAVALE 1982). 

No que diz respeito a atuação da PJB, suas atividades são voltadas para jovens, e em 

suas diretrizes, se destaca o método ver-julgar-agir, que objetiva três dimensões interpretativas: 

a mediação sócio analítica; a mediação hermenêutica e a mediação prática. Ainda a Pedagogia 

do Oprimido de Paulo Freire, que objetiva um confronto em primeiro lugar com a negação da 

palavra, e a falta de autonomia, que desumaniza e precisa ser reconquistada (FREIRE, 2005). 

Podemos destacar ainda, os planos trienais, que são partes fundantes da atuação e 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas pela PJB. Estes trazem consigo, um 

direcionamento de suas ações, dentre os planos, é relevante destacar o de (2002-2004), que 

dentre os seus objetivos, ressalvo a construção da nova sociedade, o fortalecimento do 

protagonismo juvenil, que de acordo com a própria PJB, tem como proposta a busca do 

exercício cotidiano da cidadania e a revitalização da esperança no meio da juventude, sendo 

estes fatores de investigação dessa dissertação.  

A atuação da PJB se dá a partir da década de 1970, porém, somente depois dos anos de 

80 que suas atuações foram evidenciadas, dentre estas, trataremos de seu desenvolvimento na 

região Centro-Oeste, mais precisamente na cidade de Caldas Novas e Ipameri, até chegar no 

município de Goiânia. Seu trabalho chega a alguns âmbitos, alcançando o ambiente em que o 

jovem é inserido. 

Ao dizer que esta pastoral alcança os jovens em seu ambiente, isso nos remete aos 

movimentos que são parte integrante da PJB, e está se dá por meio de suas quatros pastorais 

específicas: Pastoral da Juventude (PJ); Pastoral da Juventude Estudantil (PJE); Pastoral da 

Juventude do Meio Popular  (PJMP) e a Pastoral da Juventude Rural (PJR), estas evidenciam 
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uma história e trajetória, que será mais delineada a partir de agora, sendo levado em 

consideração todos os primórdios e caminhos percorridos desde a sua fundação, além de sua 

organização, diretrizes e caminhos tracejados em âmbito nacional (Brasil), regional (Centro-

Oeste) e municipal (Goiânia), considerando suas lutas e conquistas, além da atuação junto aos 

jovens de nosso país. 

 

 

2.1. O Surgimento da Pastoral da Juventude no Brasil 

 

“A Pastoral da Juventude no Brasil também faz história. Registra sua memória 

para recordar as decisões que foram tomadas, no tempo e no espaço, para garantir 

que haja mais vida no meio dos jovens. Há muitos corpos que foram oferecidos e 

há, também, muito sangue que foi doado. Gestos que repetem o mandamento de 

Jesus” (Pe. Hilário Dick). 

 

A discussão a despeito do nascimento da PJB, revela a importância que nela é atribuída 

para a liderança exercida pelo jovem. Não há concordância entre os diversos estudiosos sobre 

o período peculiar em que esta surgiu. Entretanto, os diversos argumentos colocados, 

evidenciam uma conjuntura única de discussão que aborda sobre a probabilidade da juventude 

conduzir os processos, sendo ao menos em parte, responsabilidade sobre o futuro da 

organização. 

As origens históricas da PJB são derivadas de atuações das AC’s e pelo plano 

evangelizador reativo da IC frente às estimas da modernidade, especialmente porque, este 

modelo se particulariza com os movimentos dos grupos da Juventude Agrária Católica (JAC), 

Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica (JIC), Juventude 

Operária Católica (JOC) e Juventude Católica Universitária (JUC), na década de 1950, por meio 

de uma atuação mais presente.  

Anteriormente à existência da PJB, já se tinha um movimento desta categoria na IC, a 

chamada Ação Católica, no qual originou a ACB, tendo o primeiro grupo fundado em 1932 e 

chamado de Juventude Feminina Católica (JFC). Após alguns anos, surgiu a Ação Católica 

Especializada (ACE), sob a direção do Papa Pio XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni 

Pacelli), baseada pela colaboração e cooperação dos leigos. Este movimento teve impactos das 

ideias do Cardeal Cardjin, que atuava de forma direta com os jovens da periferia de sua cidade 

Bruxelas na Bélgica.  
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Este trabalho era realizado com jovens que viviam em situação de vulnerabilidade 

social, ou seja, que tinham seus direitos básicos violados, tais eram frutos da pós-guerra e com 

isso, padeciam com a recessão causada pela Primeira Guerra Mundial. Busso (2001), considera 

a vulnerabilidade como a debilidade dos ativos que indivíduos, famílias ou grupos dispõem 

para enfrentar riscos existentes, que implicam a perda de bem-estar. Já Katzman (1999), nos 

apresenta um conjunto de ativos que considera necessários para o aproveitamento efetivo da 

estrutura de oportunidades existentes e como a debilidade destes podem impedir ou deteriorar 

situações de bem-estar. 

De acordo com Jorge Boran (1985), as mudanças sociais ocorridas no Brasil no final do 

século XIX e início do século XX, colaboraram para o enfraquecimento do cristianismo em 

alguns setores da sociedade, não sendo permitido o anúncio deste. E o mais atingido por essa 

mudança foi o universo operário. Com isso, era preciso investir na evangelização dos jovens 

trabalhadores através dos próprios jovens. Este foi o início de uma ação que, se expandiu e que 

originou outras organizações de juventude, estabelecidas com o mesmo propósito, ainda o autor 

“os jovens eram despertados para assumir um compromisso de trabalho social no seu meio”.  

A opção de trabalho realizado com e pelos jovens, foi reafirmada na Conferência Geral 

do Episcopado latino-americano, realizada na cidade de Puebla (México), em 1979. De acordo 

com as reflexões de Puebla:  

 
A Igreja confia nos jovens. Eles são a sua esperança. A Igreja vê na juventude da 
América Latina um verdadeiro potencial para o presente e o futuro de sua 
evangelização. Por ser verdadeira dinamizadora do corpo social e especialmente do 
corpo eclesial, a Igreja faz uma opção preferencial pelos jovens, com vistas à sua 
missão evangelizadora no Continente (CELAM, 1979). 
 

 

Após essa conferência, outro olhar foi direcionado à juventude, e esta ganha força dentro 

da IC latino-americana, reconhecendo a necessidade de investir na evangelização da juventude, 

além da atuação direta em sua realidade e por meio do jovem. E o interessante é que, este fato 

ocorre em um momento em que os jovens são vítimas de represália política.  No Brasil, este 

período foi marcado pela ditadura militar (1964-1985), decorrido disso, os jovens se mostravam 

mais interessados por organizações que os estimassem diante destes acontecimentos. A 

necessidade de um referencial arranjado era preciso, e estes se formaram, mas fora do contexto 

da igreja, onde havia condições de se estabelecerem, sem que acontecessem ações de repressão 

por parte da ditadura militar (SANTOS, 2010). 
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As diretrizes originais da construção dessa atuação evangelizadora no Brasil, podem ser 

localizadas no Documento de n° 44 da CNBB, divulgado em 1986, cujo atributo fundamental 

é o deliberar as direções a serem seguidas pela juventude naquela década, para que esses, 

possam se instituir como sujeito com uma identificação religiosa dentro dos preceitos cristãos. 

Com esse propósito, no documento se encontra uma metodologia de evangelização que busca 

garantir as direções básicas que, uma vez adotadas, conduzirão os jovens a se reconhecerem 

como “protagonistas de suas próprias histórias”. Para tanto, o Documento 44 (CNBB, 1986, p. 

08-09) assumi que a juventude é uma parte “marginalizada” que, de acordo com essa doutrina, 

carece de receber uma formação que transforme essa condição “marginalizada”. 

Dando andamento a este olhar voltado para as juventudes, na década de 50, Dom Helder7 

Câmara, instituiu a CNBB8 e, no ano de 1983, esta inaugurou o setor da juventude, com a 

finalidade de assumir as atividades voltadas para estes, e de forma mais eficaz, e estas realizadas 

sob a responsabilidade da IC no Brasil. A proposta do setor juventude é a de, avançar na 

organização, planejamento e atuação da PJB. Com o intuito de alavancar com as atividades e 

estimular seus participantes, foi criado em 1985 durante o ano Internacional da Juventude, 

promovido pela Organização das Nações Unidas, o Dia Nacional da Juventude (DNJ), neste 

dia, praticamente existem ações em quase todas as dioceses, ações essas que promovem 

reflexões sobre a realidade social cristã juvenil. 

Com a nova forma de atuação da IC junto às comunidades jovens, deu-se abertura à 

participação dos leigos, antes fundamentados em uma fé clássica e devocional, mas que agora, 

                                                           
7 D. Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, nomeado dias após o golpe de 1964, autodenominava-se 
apartidário e contrário a posições que fossem de esquerda ou de direita. Gostava de se intitular posicionado na 
junção de ambos os lados. Porem começou a se manifestar contra o governo vigente ao constatar as atrocidades 
cometidas contras as oposições formadas por movimentos sociais em busca de direitos iguais para as classes 
operárias e camponesas e que contavam com o apoio de padres e militantes leigos. D. Helder Câmara, arcebispo 
de Olinda e Recife, nomeado dias após o golpe de 1964, autodenominava-se apartidário e contrário a posições que 
fossem de esquerda ou de direita. Gostava de se intitular posicionado na junção de ambos os lados. Porem começou 
a se manifestar contra o governo vigente ao constatar as atrocidades cometidas contras as oposições formadas por 
movimentos sociais em busca de direitos iguais para as classes operárias e camponesas e que contavam com o 
apoio de padres e militantes leigos. 
 

8 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) é um organismo permanente que reúne 
os Bispos católicos do Brasil que, conforme o Código de Direito Canônico, "exercem conjuntamente certas 
funções pastorais em favor dos fiéis do seu território, a fim de promover o maior bem que a Igreja proporciona aos 
homens, principalmente em formas e modalidades de apostolado devidamente adaptadas às circunstâncias de 
tempo e lugar, de acordo com o direito" (Cân. 447). Pertencem à CNBB, pelo próprio direito, todos os Bispos 
diocesanos do Brasil e os que são a eles equiparados pelo direito, os Bispos coadjutores, os Bispos auxiliares e os 
outros Bispos titulares que exercem no mesmo território algum encargo especial, confiado pela Sé Apostólica ou 
pela Conferência dos Bispos. (cf. Cân. 450). ACNBB foi fundada em 14 de outubro de 1952, no Rio de Janeiro. A 
transferência da sede para Brasília aconteceu em 1977. 

 



56 

 

se especializavam grupos e agentes pastorais, para dar efeito aos desafios dessa nova realidade, 

tendo como auxílio o método ver-julgar-agir. Inicialmente acolheram-se os jovens e as 

mulheres, e a evangelização foi realizada conforme o meio social em que o povo se achava, tal 

metodologia de trabalho tem parte constituinte da teoria de Paulo Freire (Pedagogia do 

Oprimido). 

A PJB, é um movimento da IC, possuinte de uma metodologia própria, acolhendo as 

aspirações das juventudes, trabalhando com grupos de base, reúne jovens com uma finalidade 

religiosa de espalhar a mensagem Cristã, com o intuito de garantir o protagonismo juvenil. Os 

componentes dos grupos de base também atuam no meio social, sendo inseridos nos 

movimentos sociais, com ênfase para a participação política partidária, movimentos populares 

e outras disposições, que lutam em justificação da vida e da compostura do homem (SANTOS, 

2010). 

Os embasamentos teológicos da PJB, tida como a construtora da civilização do amor, 

decorrem de diretrizes constitutivas, onde o modelo de Jesus Cristo é o foco e com isso, 

pretende enfatizar em formar na consciência e no coração dos jovens à figura de Jesus de 

Nazaré, que compartilha da vida, das esperanças e das angústias de seu povo e mostrar que Ele 

é o Cristo crido, proclamado e celebrado pela igreja (cf. DP 175ss). 

Partindo de uma análise documental a respeito da PJB, foi possível identificar que seus 

primeiros movimentos, são datados do início dos anos de 1970, período posterior ao fim da AC, 

que principiou a fomentação da estrutura institucional da juventude no interior da IC. Assim 

como sinaliza Jorge Boran (1983), a PJB possui vários níveis de organização e está vinculada 

à IC, e em parceria com outras pastorais. 

De acordo com Martins (2000), a PJB tem seus primeiros registros na década de 1970, 

entretanto, foi somente na década seguinte que esta se sedimentou em sua organização em nível 

nacional. Para Bores (2013), pastoral é a ação de pastor, cunhada pela igreja para um público 

específico, no caso da PJB. Portanto, para a Igreja Católica, pastoral é o ato do serviço, da ação, 

do trabalho, de quem confessa Jesus Cristo, ou seja, o servir precisa ser acompanhado da 

realização concreta da obra. É ação organizada, que acolhe uma realidade da maneira que se 

constitui. 

Motivados pela TL, uma nova tendência e também pelas mudanças ocorridas na própria 

IC, derivadas das experiências adquiridas nas Conferências Episcopais de Medellín (1968) e 

Puebla (1979), essa pastoral incidiu a congregar o perfil dos movimentos da AC, o que então 

permitiu uma fé mais aliada ao engajamento, ou seja, uma fé não apenas em seus costumes 

tradicionais, mais sim numa busca desses em suas realidades (XAVIER, 2011). 



57 

 

De acordo com Boran (1983), alguns posicionamentos da assembleia de 1974, foram 

extremamente relevantes, e com certeza foram cruciais para a formação, organização e 

realização das propostas desta, sendo estas a formação integral do jovem na fé, consciência de 

julgamento, compromisso social, inserção dos movimentos autônomos na Pastoral Orgânica, 

dinamização dos grupos de base, preparo de coordenações diocesanas, Teologia da Libertação, 

Pedagogia do Oprimido, formação da ação por meio da metodologia ver-julgar-agir. 

A metodologia proposta pela PJB, estimula os jovens a protagonizar as transformações 

sociais pautadas à luz da TL. Segundo Oliveira (2002), esta apresenta como princípio a 

formação integral e o uso da metodologia de ver-julgar-agir, e posteriormente acrescentado o 

celebrar. O método tem como finalidade o de “formar líderes que se disponham a transformar 

seus ambientes, educando para a liberdade, formando o senso crítico, desenvolvendo uma a 

pedagogia de formação na ação, além de vincular a fé e vida, e ainda poder ponderar a 

caminhada dos grupos”. (OLIVEIRA, 2002, p.118). 

Podemos citar que estes formaram os pontos primordiais no que diz respeito ao 

delineamento da PJB. Desta forma, é perceptível que a PJB surgiu como uma retomada do 

catolicismo progressista, com uma nova ótica, suas ações repercutiriam ousadamente conforme 

o meio (repressão militar) perdendo força e se enfraquecendo (XAVIER, 2011). 

Após diversos encontros, tanto nacionais quanto regionais, a PJB foi conquistando 

espaço e admiradores por todo território nacional, com isso, foram implantando bases e 

princípios de um movimento composto por vários níveis de organização, além da convergência 

à politização. Fora estabelecido como prioridade, o trabalho em grupos de bases, sendo 

contrária à visão dos movimentos espiritualistas, que atuavam com o interesse em grandes 

números de pessoas, sendo necessário se estruturar em grupos com poucos participantes, porém, 

com o objetivo de propiciar uma maior coesão. 

O trabalho realizado pela IC por meio da PJB, fora desenrolado em todo território 

nacional e a partir de agora, será delineado nesta, seu processo formativo na regional Centro-

Oeste, partindo da cidade de Caldas Novas para as demais regiões.  

 

 

2.2. A Pastoral da Juventude no Brasil na Regional Centro-Oeste  

A história da PJB no Regional Centro-Oeste, perpassa por caminhos idênticos a 

estrutura nacional. Esta Regional é uma das regionais cujo trabalho de evangelização da 

juventude é referência para as demais. Desde de 1980, com início das atividades desta ela se 
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organiza no Centro-Oeste, sempre atuando em conformidade com as propostas da organização 

nacional. A PJB da Regional Centro-Oeste, torna-se referência na elaboração de contribuições 

para o acompanhamento dos grupos de jovens, aplicando uma linguagem apropriada a estes, 

fazendo com que seu discurso ideológico fosse atraente. (SANTOS, 2010).  

Os trabalhos realizados pela PJB, tanto em âmbito nacional, quanto na região Centro-

Oeste, se articulavam utilizando em suas ações cinco dimensões: a Personalização; a 

Conscientização; a Evangelização, a Integração e a Capacitação. Esta busca desenvolver e 

motivar nos jovens, novas maneiras de viver a vida e conquistar novas habilidades, que lhes 

permitam ser o que são, possibilidades de organizar e/ou clarificar seus projetos de vida, ser em 

comunidade e interferir eficientemente para a mudança da realidade (PROCCA, 2007).  

A PJB vislumbra que, o jovem precisa de formação em todos os âmbitos, e não somente 

espiritual, desse modo, haveria a possibilidade de alcançar uma estabilidade de sua 

individualidade, e uma integração concisa e matura, para enfrentar o mundo que os cerca, 

partindo até da compreensão das sociedades distantes (DICK, 2010).  

Na cidade de Caldas Novas, situada no Estado de Goiás, nos meados da década de 1980, 

existiam alguns grupos de jovens, sob a coordenação de grupos maiores também de jovens. 

Podendo destacar o principal deles, o chamado Encontro de Jovens à procura do Amor 

(EJAPA), oriundas desse, surgiram diversas lideranças, que depois, atuariam na PJB. De acordo 

com Boran (1985), os grandes grupos de jovens apresentavam dificuldades na organização das 

coordenações, com isso, não tinham a oportunidade de oferecer a formação de lideranças, com 

isso, não demonstravam a capacidade para a ação transformadora. 

No que diz respeito a formação e participação ativa dos trabalhos realizados pela PJB, 

citamos contribuições relevantes ao que concerne à juventude na regional Centro-Oeste, sendo 

parceira na articulação da campanha da Fraternidade e também na atuação junto à juventude, a 

Casa da Juventude Padre Burnier (CAJU), fundada em 1984 na capital goiana, filiada a 

Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social (AJEAS). 

Suas atividades eram voltadas para a defesa e garantia dos direitos à vida plena, 

acompanhamento e formação de adolescentes e jovens, em todas as suas dimensões, e foi se 

constituindo como um referencial de trabalho na formação integral e processual, contribuindo 

para sua emancipação e encorajamento de outros órgãos governamentais e não governamentais, 

a implementarem serviços de atendimentos às juventudes, tendo em vista a realidade de 

exclusão em que vivem (SILVA, 2010).  

A Casa da Juventude Padre Burnier, na época na cidade de Goiânia, preparou os jovens 

para realizarem a Campanha da Fraternidade, propagando em suas dioceses e paróquias, e 
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participando de forma ativa nas campanhas futuras, adquirindo atitude de vanguarda na 

metodologia de divulgação dos ideais que a IC aspira levar para diante com as campanhas. 

Pensando assim, a tática fundamental da PJB para chegar ao jovem e aproximá-lo, seria o 

emprego de uma fala inspiradora, porque desta maneira ela “seduz” os sujeitos que a apreciam 

(SANTOS, 2015).  

A utilização de um discurso encantador se faz necessário no cenário juvenil, e se este 

conteúdo é apresentado de forma inteiramente apreensível pelos destinatários, fará jus a 

presença destes em suas atividades e é desta forma que a PJB em sua maneira de ver os jovens, 

utiliza da metodologia do ver-julgar-agir, onde proporciona uma discussão da realidade de seus 

participantes, trazendo uma fala direta do contexto desse, fazendo-o ver, toda a realidade que o 

cerca, e que o olhar dele, deve ser pautado em todos os aspectos, para se trazer à tona o que 

pode ser melhorado e de que forma melhorar.  

No dia 28 de maio de 1986, um pequeno grupo se manifestou na PJB na cidade de Caldas 

Novas. Este fundado pela Irmã Conceição Terezan, que era integrante da Congregação das 

Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. Posteriormente, à participação em determinados 

encontros e assembleias da PJB da Regional Centro-Oeste, esta, planejou e formou um grupo 

de pastoral composto por adolescentes e jovens, que demonstravam interesse e eram engajados 

na catequese, que procuraram envolver outros membros no grupo e desta forma, foram se 

formando grupos de jovens católicos e se expandindo (SANTOS, 2016).  

Da mesma forma que a PJB se desenvolvia no Brasil, também se consolidava na cidade 

Caldas Novas, além desse primeiro grupo, aos poucos foram surgindo outros, tais como: Jovens 

Buscando Amor de Cristo (JABAC); Jovens Unidos Desejando Encontrar Cristo (JUDEC); 

Jovens se Encontrando Unidos em Cristo (JENUC) e  Turma Unida no Amor de Cristo (TUAC). 

Tais nomes evidenciam o discurso produzido na Pastoral da Juventude por seus integrantes 

(SANTOS, 2010).   

O exemplo da PJB em âmbito nacional, está intensamente inserido na Paróquia de 

Caldas Novas, cidade situada na mesorregião do Sul do Estado de Goiás e sucessivamente na 

Diocese de Ipameri também pertencente a mesma mesorregião. Em harmonia com a finalidade 

de uma formação absoluta alicerçada em ideias do marxismo, os assuntos debatidos nos grupos 

de jovens, estão inteiramente atrelados ao desenvolvimento de uma consciência social, política 

e principalmente cristã (SANTOS, 2010).   

Os caminhos percorridos pela PJB, assim como sua história, trajetória, diretrizes e 

organização, são oriundos de lutas e conquistas por atores em nosso Brasil, se fazendo enquanto 

movimento da IC, ligada diretamente à CNBB, sob responsabilidade de Dioceses, via 
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paróquias, coordenações e em fim, pela atuação das juventudes, e com isso, foi se constituindo 

e se fazendo PJB.    

Os grupos oriundos da PJB atuam com particularidades, cada um cauteloso com a sua 

realidade. A prática em grupo, permite a troca de experiências, a participação e uma afinidade 

horizontal entre estes e seus assessores adultos. O trabalho é realizado de jovens para jovens, 

pautados no evangelho, por meio de seu testemunho, experiências de vida, orientados pela 

Palavra de Deus, além de informações oferecidas pela IC e com a assistência da assessoria 

responsável. Sendo um lugar de compartilhamento e construção unida do conhecimento 

(SCHREIBER, 2013). 

Acompanhando a mesma metodologia da ACE, a PJB atua em todo o território nacional, 

acolhendo às juventudes, levando em consideração sua realidade, e diante disso, têm as 

pastorais específicas que trabalham em cada realidade juvenil. A Pastoral da Juventude 

Estudantil (PJE); a Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP); a Pastoral da Juventude 

Rural (PJR) e a Pastoral da Juventude (PJ). Todas estas compõem a PJB, que está ligada 

inteiramente ao Setor Juventude da CNBB.  

Ainda presente e com algumas atuações em âmbito nacional, a PJB por meio de suas 

quatro Pastorais de Juventude da Igreja Católica (PJ, PJE, PJMP e PJR) e sob responsabilidade 

da CNBB, desempenham atividades com os jovens em seus ambientes e para melhor 

demonstrar essa atuação, trataremos a partir de agora suas similaridades e também 

particularidades. 

 

 

2.3. A Pastoral da Juventude no Brasil e as Quatro Pastorais 

A partir dos anos de 1930, sob orientação dos bispos brasileiros e idealização do Papa 

Pio XI, a IC no Brasil passa a ter como finalidade, a de obter uma maior participação dos leigos 

na sua hierarquia, e também difundir o cristianismo para seus locais de convivência. Após essa 

nova forma de atuação, foram criados espaços e movimentos, sendo grande parte desses 

voltados para as juventudes, atuando nas diversas esferas do cotidiano desses (vida pessoal, 

familiar e social), assim como relata Oliveira (2002). Esses espaços e movimentos, foram 

embasados na Doutrina Social da Igreja e ficaram conhecidos como ACB (SILVA, 2011). 

A Ação Católica Brasileira, por usa vez, é caracterizada por duas fases, a primeira é 

conhecida como Ação Católica Geral (ACG), tendo início no ano de 1932 e término em 1950. 

Já o segundo momento foi de 1950 até 1966, a partir daí surgiu a ACE, tendo como grande 
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influenciador o cônego belga Joseph Cardijn, idealizador do método ver-julgar-agir (Oliveira, 

2002, p. 16). 

No período da ACE, destacam-se alguns grupos específicos de juventudes: Juventude 

Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica 

(JIC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Universitária Católica (JUC). E estes 

grupos serviram de embasamento ao posterior surgimento da Pastoral da Juventude como a 

conhecemos hoje, conforme retrata Boran (1983). 

 
 
Nos anos 1960-66, a Ação Católica desenvolvia uma Pastoral de Juventude de meio 
especifico através da JOC (Juventude Operária Católica), da JEC (Juventude 
Estudantil Católica), da JUC (Juventude Universitária Católica), da JAC (Juventude 
Agrária Católica) e da JIC (Juventude Independente Católica). Os jovens eram 
despertados para assumir um compromisso de trabalho social no seu meio. [...] Os 
grupos eram ambientais, Isto é, surgiram dentro das escolas, universidades e fábricas 
[...] (BORAN, 1982, p. 22). 
 
 

 

Esses movimentos foram grandes referenciais com sua participação na sociedade, 

mantinham suas ações bem organizadas, além de serem efetivas, originando transformações e 

mudanças na sociedade. Suas atuações eram concretas, de nível formativo e intelectual, se dava 

em uma vivência da fé na prática social e política, é interessante ressaltar, que nesse mesmo 

período, o Brasil passava pela Ditadura Militar, o que também emergiu em vários tipos de 

perseguições a esses grupos e suas lideranças (SILVA, 2011). 

Muitos movimentos foram oriundos destas ações, destacamos a partir de agora a PJB, 

pastoral esta que é composta por quatro pastorais específicas, como ditas anteriormente, a 

Pastoral da Juventude (PJ); a Pastoral da Juventude Estudantil (PJE), atuante no meio estudantil; 

a Pastoral da Juventude do Meio Popular (PJMP); que representa as juventudes das 

comunidades carentes e a Pastoral da Juventude Rural (PJR), que atua junto aos jovens que 

residem no meio rural. 

No que diz respeito a Pastoral da Juventude (PJ), é uma pastoral organizada e integrada 

na IC. Seu surgimento é datado em meados dos anos 1970 no Brasil, conforme Boran (1982, p. 

25) “a década de 1970 assistiu ao início de uma reorganização de Pastoral da Juventude 

Orgânica e de uma avaliação mais crítica do seu papel na igreja e na sociedade”. Anterior a este 

período, já existiam movimentos e outras organizações da IC voltados para as juventudes, sendo 

que muitos desses, foram fortes impactadores e forneceram base para a PJ em sua trajetória. 

Desta forma, a PJ é fruto de uma história que praticamente vem sendo formada em nosso país 

desde a década de 1930. 



62 

 

 Esse período nos remete a entender, que os jovens por meio das ações realizadas pela 

PJ, se destacaram com a presença e comprometimento nos movimentos na sociedade, assim 

como relata o autor Dick,   

 
 
O aprofundamento do “Ideal Histórico” e a compreensão da necessidade de intervir 
na sociedade levou os jovens a se comprometerem progressivamente com seu meio e, 
por causa disso, com a sociedade. Vemos lideranças da JUC assumindo, junto com os 
comunistas, a direção da União Nacional de Estudantes nos inícios de 1960. Foi a 
época mais pujante de sua história, em parte pela presença dos cristãos. Algo 
semelhante sucedia com os estudantes e os operários. O que mais marcou 
politicamente estes movimentos foi o surgimento, com a ajuda deles e como 
consequência prática dos debates teóricos que faziam, da tendência política conhecida 
como “Ação Popular” (AP). (DICK, 1999, p.11). 
 

 

É importante ressaltar que, esses movimentos também tiveram relevância com sua 

participação e presença na IC, mais alguns deles permaneceram por pouco tempo, sendo que 

chegaram a se desarticularem, resultando no término e até extinção de alguns. Sobre os 

impactos da ACE na PJ atual, OLIVEIRA (2002), descreve que posteriormente a esse momento, 

alguns grupos de jovens foram surgindo. 

Dentre esses movimentos podemos citar por exemplo, o Treinamento de Liderança 

Cristã (TLC), os Encontros de Jovens com Cristo (EJC), movimentos de carismas Marianos, 

Franciscanos, Jesuítas, Salesianos dentre outros. Alguns desses são de origens e referenciais 

internacionais. Sobre esses movimentos Oliveira (2002, p. 21) nos explica que “começaram a 

acontecer em toda parte, encontros de jovens católicos, comandados por forte impacto 

emocional”. O foco desses movimentos eram voltados para uma edificação mais individual e 

não coletiva (SILVA, 2011). 

Esse período que antecede uma PJO, é indicado também pelas expectativas resultantes 

dos documentos originários das reuniões do Conselho Episcopal Latino-Americano, (CELAM) 

de Medellín (1968) e Puebla (1979), momento onde a IC apresenta como opções preferenciais 

“os pobres e os jovens” para as ações de seus trabalhos sociais e de evangelização. Entre as 

décadas de 70 e 80, começam a nascer algumas iniciativas de ações e organizações, que são 

consideradas como pontos marcantes dessa trajetória, originando então na PJ (SANTOS, 2011). 

De acordo com Oliveira (2002), de 1973 até 1978, foi um momento marcado por 

algumas iniciativas da CNBB, que culminaram na articulação de experiências de uma PJ, que 

resultaram encontros nacionais, o primeiro fora realizado na cidade do Rio de Janeiro em 1973, 

o segundo em 1976, também no Rio de Janeiro. Nestes encontros tiveram a participação de 
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pessoas envolvidas na prática da PJ, com a finalidade de refletir a situação atual dos jovens e 

buscar caminhos de organização (OLIVEIRA, 2002). 

Após esses dois encontros, se articulou a possibilidade de ampliar os trabalhos 

realizados com seu público alvo, surgindo então uma proposta de trabalho mais orgânico. Sendo 

assim, nos anos de 1970 e 1980, iniciaram os trabalhos de organização da PJ, tendo como 

incentivadora a CNBB. Nesse mesmo momento, surge também o que é conhecido como as 

pastorais da juventude específicas, ou seja, aquelas voltadas para meios específicos da 

sociedade juvenil, além da PJ (SANTOS, 2011).  

Acompanhando as mesmas diretrizes, surge então no ano de 1982 e no Centro-Oeste, 

mais precisamente em Goiânia, a Pastoral da Juventude Estudantil, tendo seus primórdios a 

partir de um grupo jovens estudantes nesta capital, estes eram ligados à Juventude Estudantil 

Católica (JEC). O grupo era composto por quatorze (14) jovens dos Estados de Goiás, Pará e 

São Paulo, em julho de 1982, sendo esta data considerada como a do surgimento da PJE. Em 

seu início, a mesma foi intitulada como Pastoral Secundarista, porque a priori o público alvo 

desta, eram jovens que cursavam o Ensino Médio. No ano de 1984, ocorre a mudança para PJE, 

a qual permanece até os dias atuais (PJE, 2005). 

A PJE, no seu Marco Referencial, assegura:  

 
Um grupo da Pastoral da Juventude Estudantil é constituído por jovens estudantes 
cristãos que, possuindo objetivos comuns, se encontram e partilham sua vida e sua 
ação na transformação do meio estudantil. A vida que surge de grupos que se 
articulam, procurando uma caminhada conjunta em nível de paróquia, diocese, 
regional ou em nível mais amplo é que faz surgir a organização onde o estudante é o 
protagonista (PJE, 1994, p.77). 

 

O grupo formado pela PJE é aquele, onde seus membros buscam articulação nas 

atividades e bem comum, levando em consideração que a organização destes, devem partir dos 

mesmos, objetivando metas e ações, que propiciem atuações pautadas em uma vida cristã e que 

estes exerçam um papel de protagonismo, apesar de que as diretrizes e coordenação são 

oriundas da PJB, que são ligadas à IC. 

Com o decorrer do tempo, a PJE foi se estruturando, e com isso criando sua composição 

organizativa, por meio de assessoria e secretaria nacional, encontros de jovens e de assessores, 

assembleias nacionais e sistematizações dos processos vividos. Como fruto dessas 

sistematizações, no início da década de 1990, foram lançados os “Cadernos da PJE”, que tratam 

de temáticas voltadas para a identidade, assessoria, articulação e organização, o estudante e a 

sua realidade, movimento estudantil, sistema educacional, ação e pedagogia (PERONDI, 2008). 
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A PJE  foi ganhando aderência de muitos jovens e simpatizantes, e a cada encontro e 

assembleias, eram levantadas discussões e debates a respeito de temáticas citadas no parágrafo 

anterior e ainda pedagogia, espiritualidade, nucleação, iniciação, militância e relação com o 

Movimento Estudantil, além da conjuntura educacional. Partindo destas, foram definidos uma 

comissão para a elaboração dos cadernos da PJE, aprovados em 1986, com a finalidade de 

sistematização das experiências (PJE, 2016). 

Devido sua expansão em território nacional, a PJE se esbarrava em algumas questões 

relacionadas com a falta de assessoria e de apoio, inclusive financeiro, porém mesmo assim, os 

integrantes sempre estiveram participativos, principalmente em importantes movimentos em 

todo o país, podemos citar os “caras pintadas” no ano de 1992. Em 1996 em um dos encontros 

desta, seu tema foi “O Jovem Político na Escola” e o lema era “para acontecer depende de 

você”.  Em 1998, a PJE deliberou seu plano de ação, formação e espiritualidade, além de dar 

apoio e participar da Marcha pelo Brasil e organizar uma Carta Aberta, mostrando sua 

indignação diante do sistema educacional vigente (PJE, 2016). 

A trajetória da PJE, mesmo em meio a tantas dificuldades, transporta a alegria de ter 

lançado no ano de 2000, a Semana do Estudante, efetivada na semana do dia 11 de agosto, 

quando o estudante Edson Luís foi assassinado, com o tema “Educação Libertadora, início da 

cidadania”, excitando a envoltura nos Grêmios Estudantis. Nesse mesmo período, a PJE 

participou da resistência em oportunidade por meio do Plebiscito Nacional sobre a dívida 

externa e em 2001 participou do 1º Fórum Mundial de Educação, que aconteceu na cidade de 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (PJE, 2016). 

A despeito de sustentar elementos importantes de suas características ao longo deste 

tempo, a PJE passou por mudanças e reestruturações (PERONDI, 2008).  Mesmo depois de 

seus 35 anos de existência, atualmente jovens e adultos continuam interessados por esse 

trabalho, ainda se empenham cada vez mais na construção da civilização do amor, um projeto 

da IC para todos. Pois é, essa “estranha mania de ter fé na vida” que nos movimenta a buscar 

um mundo mais justo e cristão (PJE, 2016). 

Assim como a PJE, temos a Pastoral da Juventude do Meio Popular, oriunda da cidade 

de Recife no Estado de Pernambuco, datada no ano de 1978, com origem das sementes 

plantadas pela Juventude Operária Católica (JOC), trazendo raízes das ações da AC, a 

militância como objeto estruturante e elaborador de conexão para grupo, oriundos também de 

uma orientação de crítica árdua ao capitalismo e de defesa de um impreciso socialismo. Esse 

movimento é formado por jovens com orientação política voltada para a esquerda. (ALVES, 

2013).  
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Podemos relatar que um dos momentos marcantes desse movimento, fora o encontro 

realizado no dia 09 de julho de 1978, reunindo jovens participantes de grupos do meio popular 

de Recife, parte integrante da JOC, que decidiram criar um movimento de jovens do meio 

popular. É interessante ressaltar que, os sentimentos apresentados por esses jovens, não foram 

considerados isolados. No final dos anos 70 e 80, nosso país passou por um momento 

caracterizado por amplos movimentos de massa, e pelo ressurgimento da sociedade civil, 

principalmente das camadas populares, no cenário político nacional (OLIVEIRA, 2018). 

Para Sofiati (2004), a PJMP, é a articulação entre jovens da camada trabalhadora, que 

se organizam a partir do meio social, que fazem parte de movimentos populares, partidos 

comprometidos com os interesses populares, sindicatos, teatro popular, grupos de dança e 

cultura. A finalidade desta pastoral é, a de articular junto as juventudes das classes populares, 

os estimulando a se reconhecerem como atores de uma categoria oprimida. 

De acordo com o assessor da PJB Gláucio, a PJMP teve início no ano de 1979, em um 

cenário de grandes desigualdades sociais e econômicas, por uma luta organizada por esta, em 

favor das classes sociais e também por cooperação da PJB, sob a responsabilidade do Padre 

Jorge Boran, que defendia a atuação conforme a realidade de seus sujeitos.  

Diante disso, a PJMP adota como categoria sociológica básica, o conceito de classe 

social, fator distinto de seu marco teórico e metodológico de atuação sociopastoral. Tendo como 

público alvo os jovens do meio popular, objetivando separá-los dos setores médios, esta 

separação se deu pelo fato dos sujeitos dos setores médios terem níveis de informação e de 

escolaridade mais elevados, podendo estes exercer mais impactos ideológicos dentro do 

movimento (SILVA, 2005).  

De acordo com Santos (2017), por meio de elementos como a natureza, corporeidade, 

afetividade e religiosidade popular, a PJMP, se orienta na busca de desenvolver no encontro 

profundo com a fé em Deus, a partir do aperfeiçoamento da prática espiritual, que ajudará como 

alicerce para que a luta pelos pobres, a solidariedade e a ação da partilha, sejam comportamentos 

rotineiros dentro da IC, e ainda, principais focos da evangelização. 

 
 
Quando no hino da pastoral dizemos que “pelos campos, cidades e vilas, no trabalho 
ou então desempregados, nas caatingas, nas fábricas e nas filas” dizemos que a nossa 
espiritualidade se conserva e permanece com nossa mística em todos esses momentos, 
é expressar seja na fartura ou na fome, não nos entregaremos, é a lição do ver-julgar-
agir-celebrar-festejar é o nosso compromisso com Jesus Cristo, com o Cristo que não 
morreu de gripe, de tuberculose, mas que morreu defendendo seus valores e 
denunciando o sistema opressor (PJMP, 2010).  
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Uma expressão bastante valorizada nas diretrizes da PJMP, e que precisa ser destacada 

para compreensão desta, é a organização institucional, que tem papel fundamental para auxiliar 

a articulação da ação evangelizadora entre as classes populares, A PJMP só pode ser 

verdadeiramente pastoral, assim que estiver articulada com a pastoral de conjunto, dentro das 

igrejas locais, onde assuma os desafios próprios delas (PJMP, 2010). Sua divisão acontece 

organizacionalmente por jovens iniciantes e militantes, seja no meio rural ou urbano, sendo 

formada por esses dois grupos, além da coordenação, organizações paroquiais, 

arquidiocesana/diocesana, organização nacional e por último e maior instância a organização 

latino-americana (SANTOS, 2017).  

Com uma proposta mais voltada para acolher e ajudar os que estão numa situação baixa 

economicamente e socialmente falando, estando estes ou não inseridos na IC, o conteúdo 

sagrado está inserido nesta, não interferindo de maneira alguma em relação às lutas sociais, pelo 

contrário, isso só ajudará, por mais que a indignação com as dificuldades sociais toquem os 

membros da PJMP, o amor, a resignação e a dependência são profundas na vivência da prática 

religiosa. Nos objetivos desta pastoral, fica claro que esta, quer colaborar com os considerados 

“marginalizados” pelo sistema capitalista, mas, não deixando de lado a evangelização, 

corroborando uma presença religiosa na esfera pública (PJMP, 2010).  

Para Nascimento (2009), a PJMP foi reflexo de anseios e conflitos vivenciados por 

atores sociais no ambiente da conjuntura sociopolítica e eclesiológica dos anos de 1960 e 1970, 

principalmente na América-Latina e em nosso país, os quais representaram as sociedades 

organizadas, um momento com transformações intensas, em quase todas as instâncias do 

mundo contemporâneo. Esses momentos refletiam crises sociais, políticas, econômicas, 

culturais e ideológicas.  

A PJMP é vista como articuladora, é parte da igreja e que, tenta cumprir a história da 

salvação e da libertação por meio da figura de Jesus Cristo, sendo esta, a visão de uma Igreja 

que assiste ao povo, procurando ser uma Igreja Popular, buscando nas realidade de seus 

participantes, motivá-los em busca de um mundo melhor e ainda, procurar ajudar os demais. 

Não diferente da PJMP, temos a Pastoral da Juventude Rural (PJR), que também tem como 

finalidade, alcançar os jovens no meio rural, com propostas pautadas nas diretrizes e 

organização da PJB. 

A PJR é também uma ramificação da PJB, que estrutura a juventude camponesa. Tem 

como objetivo as reivindicações para melhorar a vida dos jovens residentes no meio rural, com 

características progressistas ou de esquerda, atuando junto a outros movimentos sociais do 
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campo. Em outras palavras, a PJR atua com um serviço a serviço da juventude camponesa, com 

a finalidade de fazer do meio rural, um espaço com condições dignas de sobrevivência. 

A PJR nasceu no dia 13 de março em 1983 no Estado do Rio Grande do Sul, e  somente 

em 1988 se articulou em âmbito nacional. A PJR se originou simultaneamente em lugares 

diferentes em nosso país, aquele período foi adequado para esta semente germinar. Este é fruto 

do movimento da sociedade, do percurso da Igreja e, especialmente, dos pedidos da juventude 

camponesa. Ela nasce da necessidade experimentada e sentida pelos jovens do campo, além de 

ser impulsionada pelo Evangelho de Jesus, e ainda, pautado na própria vida do jovem camponês 

de Nazaré (PJR, 2013). 

Assume identidade nacional com o nome de PJR (nome que já vinha sendo usado pelo 

Sul desde 1985), a identidade da PJR está: 

 
 
[...] ligada à problemática da terra, tanto do ponto de vista da questão agrária quanto 
da ecologia [...]. Atinge jovens agricultores, filhos de pequenos agricultores, sem 
terra, peões, arrendatários, assalariados, safristas, boias-frias [...]. Seu objetivo geral 
é acompanhar o jovem rural em seu crescimento pessoal e comunitário, no 
redescobrimento de sua identidade e de seus valores religiosos e na tomada de 
consciência de seus direitos sobre a terra; para que, com outros jovens e adultos rurais, 
abram canais de expressão e organização e se constituam em agentes de mudança e 
semeadores de esperança de uma sociedade justa e fraterna. (CNBB, 1998, p. 54). 
 

 
 
 

A PJR então é constituída, em 1983 por causa da sua particularidade. Os jovens da zona 

rural, independente do sexo, e que se declaram camponeses, filhos e filhas da Mãe Terra, e 

expressam do desejo de permanecer nesta terra, porque terra é mais do que terra, declaram ainda 

que são cristãos comprometidos com o Reinado de Deus, e nos vê como militantes, e parte no 

processo histórico de nossa sociedade (PJR, 2013). 

Sua história se fez em dois momentos mais viçosos, um se deu no Estado do Rio Grande 

do Sul, intitulada como Pastoral da Juventude do Meio Rural (PJMR), e outro do Nordeste (PE, 

AL, RN e PB) como Pastoral da Juventude do Meio Popular Rural (PJMPR). Isso se deu no 

mesmo momento, no início da década de 1980, no bojo da ascensão do movimento de massa, 

porém em movimentos independentes, uma sem saber da outra. Já em 1984 a PJMR passa então 

a se chamar PJR, nome assumido mais tarde pela raiz nordestina (PJR, 2013).  

A motivação eclesial, de ambas pastorais, foi a opção pelas juventudes e pelos pobres, 

que fora reforçada em Puebla (1979), e a essencial articulação da fé com a vida, cuja interação 

foi apresentada oficialmente, até pela catequese em 1983. Essa atribuição por jovens do meio 

rural, foi sentida pelo fato destes se sentirem deslocados nas pastorais da juventude que já 

existiam (PJ e PJMP), por pertencerem ao meio rural, suas vidas e suas demandas não entravam 
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na pauta destas pastorais, e a partir do momento que participavam de alguma atividade, sofriam 

preconceito por serem do campo, e isso fez com que estes criassem a expressão de afirmação 

de sua identidade: Não é preciso ser filho de doutor, jovem da roça também tem valor. 

Infelizmente, o espaço eclesial reproduzia a visão social (PJR, 2013). 

De acordo com Klein (1993), a situação dos jovens residente no meio rural é de muito 

preconceito entre eles mesmos, a exemplo, entre descendentes de imigrantes e caboclos. Estes 

se sentem desvalorizados, porque não existem espaços de participação, seja em casa, por 

pertencerem a uma família de estilo patriarcal, seja na comunidade. Quando se dirigem para o 

meio urbano, se sentem constrangidos, pela maneira como são vistos e tratados, e com isso, sua 

garganta ecoa um grito “Jovem da roça também tem valor”. Eles estão sendo manipulados pela 

ideologia hegemônica. 

Para Sofiati (2004), a PJR, tem suas atuações voltadas para os grupos de jovens da zona 

rural, sendo a que possui mais ações específicas, atua com projetos como: Educação para a 

Cidadania (voltada para a realidade rural); Trabalhar e resgatar a esperança do Jovem da roça 

(valorização da identidade desse jovem rural); Produção Alternativa (Agro-ecológica e 

autossustentação do jovem rural); Se articular com Movimentos Sociais e Entidades do Campo 

estabelecendo parcerias (reforma agrária, campanha contra transgênicos...) e por fim o Projeto 

missão jovem nas zonas rurais. 

Para Andrade: 
 

 
A Pastoral da Juventude Rural é um serviço pastoral voltado aos jovens e das jovens 
do campo. Tem como missão: Evangelizar e conscientizar a juventude camponesa, 
especialmente as jovens e os jovem empobrecidos, e formar militantes cristãos, 
discípulos missionários de Jesus Cristo, para contribuir na transformação da 
sociedade, assumindo a construção do Projeto Popular do Campo, articulando com a 
sociedade a lutar pela vida do Planeta Terra (ANDRADE, 2012). 

 

A PJR, realiza um trabalho pastoral direcionado aos jovens do campo. Sua missão é a 

de evangelizar e conscientizar seus integrantes, especialmente os jovens empobrecidos, formar 

militantes cristãos, discípulos missionários de Jesus Cristo, com a finalidade de contribuir na 

transformação de nossa sociedade, assumindo a construção do Projeto Popular do Campo, 

articulando com a sociedade para uma luta em prol da vida do Planeta Terra (PJR, 2013). 

O objetivo teológico da PJR é o Reino, para que isso aconteça, é necessário se inserir e 

se apropriar de instrumentos que ajudem na realização de suas atividades, tais como: 

comunidade (cultivo da fé); grupo (espaço de organização dos jovens); sindicato (visando a 

organização da classe); cooperativa e ou associações (buscando a organização econômica) e no 
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partido (construindo uma organização política). Está relata que seu maior interesse está em 

contribuir na transformação da Igreja e da Sociedade (PJR, 2013).  

A PJR tem uma postura pautada na crença de que as juventudes são portadoras de uma 

grande capacidade. Com engajamento, esta se compromete em fazer ações reais na comunidade 

e participar das lutas mais próximas. Sua tarefa (tática) será a de: a) Organizar os jovens onde 

estão, ou seja, em seu meio específico, e do jeito que eles prefiram caminhar, tendo o grupo 

como um lugar de participação, onde exista um espaço de reflexão da realidade, e se analise a 

prática, visando assim à formação da consciência crítica; b) Criar subsídios para os grupos de 

base iniciando assim a coleção “Jovem da Roça”; c) Promover a formação em todos os “níveis”: 

base (grupo), liderança (paróquia ou município) e aprofundamento (diocese ou estado) (PJR, 

2013). 

A PJB com suas quatro pastorais, foca na elaboração de teorias juvenis, por meio de 

encontros, seminários e assembleias nacionais, com o objetivo de refletir e acompanhar as 

experiências das realidades da nossa juventude. Por meio deste modelo, buscamos compreender 

a realidade de seu público alvo. Sua metodologia, estruturação, processo de formação e a 

espiritualidade, tendo como finalidade, a formação de grupos e lideranças para uma atuação nas 

IC e em movimentos sociais, fazendo que os jovens sejam protagonistas de suas histórias e 

sejam capazes de ter consciência crítica e coletiva. 

 

2.4. A Pastoral da Juventude no Brasil em Goiânia e seus desdobramentos 

É perceptível observar neste trabalho, informações que levam a crer que as primeiras 

articulações da PJB se deu entre os anos de 1973 e 1983, neste momento, as dioceses se 

articulavam com grupos de jovens com idades entre 12 e 25 anos, sob a responsabilidade e 

promoção da própria CNBB, numa tentativa de reunir variadas experiências com agrupamentos 

juvenis dispersos de nosso país, ou seja, o objetivo era de cunho nacional. Com isso, foram 

realizados encontros nacionais, que derivam seus princípios e organização, período este em que 

surgem grupos que marcaram e ficaram conhecidos como PJB específicas (SILVA, 2012). 

Ainda Joaquim Silva (2012), essas pastorais foram surgindo em algumas regiões 

brasileiras, focam suas atuações na elaboração de teorias juvenis, por meio de encontros, 

seminários e assembleias nacionais, com o objetivo de refletir e acompanhar as experiências 

das realidades da nossa juventude. Por meio deste modelo de busca e compreensão da realidade 

de seu público alvo, foi sendo constituída a metodologia, a estrutura de organização, o processo 

de formação e a espiritualidade, formando grupos e lideranças para uma atuação nas Igrejas 
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Católicas e em movimentos sociais, além de setores da sociedade civil, a proposta era chegar 

onde tinham jovens. 

Antes de entrar afinco na proposta deste tópico, que é a atuação da PJB no município de 

Goiânia, se faz necessário relatar um breve histórico sobre a fundação desse munícipio e a 

estatística sobre a juventude da mesma. Tais informações se tornam relevantes para este, até 

porque, dentro das atividades propostas pela PJB, ou melhor, todas estas segundo as 

bibliografias são pautadas na realidade de seu público alvo e para conhecer melhor esse grupo, 

se faz necessário essa busca. 

A cidade de Goiânia fora projetada para ser a capital do Estado de Goiás, ocupando o 

lugar da antiga Vila Boa que, conforme os argumentos daquele período, ultrapassada, mal 

localizada, tanto pelas particularidades topográficas como por sua estrutura urbana demasiado 

arcaica e insalubre. De acordo com o interventor federal no Estado e líder do movimento pela 

mudança da capital, Pedro Ludovico Teixeira, vários problemas afligiam a esperança quanto à 

remodelação impossível de uma cidade velha e inafeiçoável, às possíveis conquistas e às 

conveniências da vida moderna. (COSTA, 2005). 

 

é como que a própria expressão, em termos urbanísticos do Brasil Novo, do Brasil que 
se redescobriu, do Brasil unificado num só corpo e num só espírito, do Brasil que 
coordenou todas as nossas forças, orientando as para fins altos e nobres, do Brasil que 
se ergue do berço esplêndido e começou, já, a cavalgada da glória. Goiânia é, assim, 
a espécie de cadinho, em que se cozem e purificam os nossos vários caracteres. Nela, 
mais que em outro ponto qualquer, se encontram os dois Brasis – o do litoral e o do 
sertão –, nela se está formando a célula do Brasil integral... para todo o Brasil, Goiânia 
adquire uma fisionomia inconfundível e a sua posição se delineia sob o ponto de vista 
nacional, verdadeiramente a conquista do Brasil pelo Brasil, isto é, a Marcha para o 
Oeste era um intuito inicial, um propósito básico. E Goiânia foi a manifestação prática 
desse movimento profundo de nacionalidade (CHAUL, 2009) 

 

Sendo parte do projeto geopolítico da marcha para o Oeste, e com o objetivo de 

preencher os espaços desocupados do interior do país, além de avançar com a modernidade para 

além do litoral, rumo ao sertão, instigando o progresso e a ocupação do Centro Oeste, Goiânia 

concebia a imagem de um novo tempo (CHAUL, 2002). É parte de uma utopia, uma projeção 

para o futuro e um planejamento, o desenho da construção de Goiânia e os rumos que ele 

constituiu, podem ser vistos a partir dos ideais, anseios e aspirações coletivas que o motivaram, 

não sendo apenas um sonho de uma pessoa, mais sim uma inspiração para uma sociedade 

moderna. 

Com o passar dos anos, Goiânia foi ganhando vida e seu crescimento é notório e visível, 

sofreu um acelerado crescimento populacional desde a década de 1960, atingindo um milhão 

de habitantes cerca de sessenta anos depois de sua fundação. De acordo com o Censo do IBGE 
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(2010) a população residente em Goiânia era de 1.302.001 habitantes, e a população estimada 

para 2017 foi de 1.466.105 habitantes. Em relação à distribuição da população por sexo, 

segundo o IBGE (2010), os homens correspondem a 47,68% e as mulheres a 52,32% e faixa 

etária com maior percentual foi a de 25 a 29 anos com 10,17% do total da população.  

Dessa população temos mais delineado os seguintes dados, 57 % são considerados 

adultos, com idade entre 20 e 59 anos, 33% são jovens (população com idades entre 0 e 19 

anos) e 9,3% de idosos (mais de 59 anos). Goiás concentra a maior população de adultos na 

região Centro-Oeste, sendo 42%. No que diz respeito aos aspectos religiosos, a população 

goiana é de maioria Católica Apostólica Romana, com 3.535.980 fiéis (59%). A segunda maior 

religião seguida é a Evangélica com 1.685.680 fiéis (28%). A população espírita tem apenas 

147.740 fiéis (2%) e declarados sem religião (8%) (IBGE – 2010). 

Como é perceptível e de acordo com os dados acima citados, a maior parte da população 

goiana é formada por sujeitos católicos, por mais que não foram apresentados dados relativos à 

juventude até o presente, pode se considerar que a maioria dos jovens são oriundas das igrejas 

católicas, baseados nos dados que corroboram para que a maior parte dessa população se diz 

católica. No que concerne aos trabalhos realizados por essa igreja, e sob a responsabilidade da 

PJB, esta possui atividades que envolve a faixa etária destinada a este público no município de 

Goiânia. 

Podemos destacar como parte integrante das ações e implementação das atividades da 

Passtoral da Juventude do Brasil, o Dom Fernando Gomes dos Santos9, que assume a secretaria 

de Puebla e logo depois, traz toda sua experiência para Goiânia e funda a Casa da Juventude. 

Da mesma maneira, citamos Dom Antônio Ribeiro de Oliveira10, que também fora 

comprometido com a juvuntude e cria pastorais em Goiânia. 

                                                           
9 Dom Fernando Gomes dos Santos (Patos, 4 de abril de 1910. Veio para Goiânia em 1 de junho de 1985) foi 
um bispo católico brasileiro. D. Fernando tomou parte do Concílio Vaticano II e da Segunda Conferência Geral 
do Episcopado Latino-Americano (Medellin, Colômbia). Foi membro da comissão central da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, secretário do regional Centro-Oeste da CNBB, grão-chanceler e fundador 
da Universidade Católica de Goiás. Dom Fernando Gomes é também uma história emblemática na história da 
Igreja no mundo. Ele participou das quatro sessões do Concílio Vaticano II (1962 – 1965) e marcou presença com 
seis intervenções, quatro escritas e duas orais, sendo que as orais tiveram maiores repercussões, segundo dados do 
pesquisador padre Beozzo. Em outro cenário, na Conferência Episcopal Latino Americana de Medellín, Dom 
Fernando coordenou a comissão encarregada de estudar os meios de comunicação social. Durante a ditadura militar 
de 1964, ele não fechou os olhos para o terror que tomaria conta do país até a década de 1980. “Durante essa triste 
fase da história do Brasil em que aconteceu o golpe militar, a Igreja de Goiânia não ficou calada nem omissa. Pelo 
contrário, estava forte e viva de esperança”. 
 
10 Dom Antonio Ribeiro de Oliveira sucedeu Dom Fernando e esteve à frente da Arquidiocese entre os anos de 
1986 e 2002. Ele incumbiu-se de uma Diocese completamente diferente daquela assumida por seu antecessor, 
Dom Fernando. No seu governo, houve o fortalecimento da Sociedade Goiana de Cultura (SGC), inclusive com a 
criação do Instituto Dom Fernando, do Instituto de Pesquisas e Estudos Históricos do Brasil Central, da Fundação 
Aroeira e várias obras sociais nas áreas da infância, adolescência, juventude, terceira idade e família. Nesse 
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E uma das atividades desenvolvidas pela PJB, aconteceu por meio da PJE em nossa 

capital (Goiânia), assim como em todo território nacional, a Semana da Cidadania, uma 

atividade permanente ecumênica, marcada por atividades concretas, que desenvolvam uma 

atuação cidadã por meio dos adolescentes e jovens, envolvendo diversos segmentos da 

sociedade. Está é desenvolvida desde 1995, e promovida anualmente, no mês de abril, uma ação 

desenvolvida pela PJB (PJ, PJE, PJMP e PJR).  

A temática da semana é pautada na Campanha da Fraternidade, tendo como objetivo 

principal, que a juventude reflita mais profundamente, em grupo, algumas ações presentes em 

seu cotidiano, convidando-os a se organizarem em torno de projetos práticos, com reflexos na 

sociedade, buscando a transformação social, em comunhão com a Igreja e outros organismos 

da sociedade civil (PJGSPL, 2002). 

A Semana do Estudante, é outra atividade realizada pela PJB juntamente com a CNBB, 

porém, é coordenada pela PJE. Este encontro acontece no mês de agosto, na semana do dia 11, 

semana esta, que historicamente é comemorado o dia do Estudante no Brasil. Desde o ano de 

2003, a PJB tem organizado esta atividade em todo território brasileiro, para celebrar esta data 

e proporcionar maior engajamento dos estudantes no que diz respeito as condições escolares, 

às questões voltadas para a educação, e da sociedade em geral (PJEBR, 2018). 

De acordo com os dados contidos no site da PJE, o objetivo desta é que seja realizada 

dentro das escolas, porque trata de temas especificamente relacionados à assuntos estudantis e 

visa uma maior participação de estudantes, além da conscientização destes. A finalidade desta 

é trabalhar o protagonismo estudantil, para que os jovens estudantes assumam o compromisso 

de construir a educação e a sociedade que tanto querem e sonham. A Semana do Estudante, faz 

parte do processo das atividades permanentes, juntamente com mais duas grandes atividades 

anuais das PJB, a Semana da Cidadania e o Dia Nacional da Juventude. 

Outro evento de relevância regional e nacional, é a comemoração do Dia Nacional da 

Juventude, surgiu no ano de 1985, durante o Ano Internacional da Juventude, que fora 

promovido pela Organização das Nações Unidas. Neste período era evidente que a juventude 

necessitava se mobilizar e construir espaços de participação, para pensar e repensar uma nova 

sociedade. Até 2011, este dia era uma atividade permanente organizada e coordenada pelas 

quatro pastorais da juventude, contudo, a partir da criação da Coordenação da Pastoral Juvenil 

                                                           

período, a UCG foi revitalizada e reafirmou sua identidade católica, aberta ao pluralismo e ao serviço à 
comunidade. Também foi construído o auditório Santa Mãe da Igreja, no Centro Pastoral Dom Fernando, para 
atender às exigências dos trabalhos pastorais da Arquidiocese que não dispunha de um espaço amplo para grandes 
reuniões. 
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Nacional pela Comissão Episcopal para a Juventude da CNBB, esta atividade passou a ser uma 

corresponsabilidade de todas as expressões de juventude da Igreja Católica do Brasil (PJEBR, 

2018). 

Por se tratar de evento de cunho nacional, todos os anos é organizado um dia de festa 

para as juventudes, com propostas temáticas de importância para estes, com trabalhos de 

debates e reflexões em grupos. Inicialmente, este dia foi pensado como um dia em mutirão, em 

festa, planejado com antecedência, com partilha de tarefas bem definida entre os jovens, com a 

finalidade de estimular e celebrar seu protagonismo. Desde os primeiros anos dessa 

comemoração, existe um momento de discussões férteis em todo território nacional, de 

interação em grupos, na tentativa de promover o protagonismo juvenil, defender a vida das 

juventudes, anunciar sinais de vida e denunciar sinais de morte. Este dia é comemorado no 

último domingo do mês de outubro, exceto em ano eleitoral, quando se antecipa ou celebra um 

domingo posterior (PJEBR, 2018). 

Nestes três eventos, existe a participação das juventudes das quatro pastorais (PJ, PJE, 

PJMP e PJR), eventos que acontecem em âmbito nacional e que reúne grupos de jovens de 

todos os lugares, todos com a proposta de ser fazer protagonistas e lutar por seu espaço e 

direitos, existem também as atividades caraterística de cada pastoral e falaremos um pouco 

dessas à seguir.  

 Atualmente a equipe nacional da PJE é composta por seis jovens e quatro assessores, 

todos com mandatos de três anos, eleitos perante as instâncias nacionais. São funções de 

coordenar a caminhada da PJE nacional, baseado no planejamento e nas decisões da Assembleia 

Nacional; articular, dinamizar e acompanhar as coordenações e as atividades estaduais; 

fomentar e manter a articulação nacional, apostando constantemente na formação de militantes, 

jovens e assessores; representar a PJE na pastoral de conjunto e elaborar subsídios (PJEBR, 

2018).  

A PJR, utiliza em sua metodologia a concepção dialética da produção do conhecimento, 

que tem como base a relação entre teoria e prática, nesta se trabalha três princípios 

fundamentais: a prática social como fonte de conhecimento; a teoria está em função do 

conhecimento científico da prática e serve como guia para a ação transformadora e a prática 

social, é o critério de verdade, pois o resultado dela confirma ou não a teoria que a sustenta. O 

movimento desta relação parte da prática social, teoriza esta prática no sentido de entender a 

realidade para transformá-la e ao voltar a prática, a ação humana refletida pela teoria torna-se 

práxis. E com isso, trabalha-se o método ver-julgar-agir, fazendo com que os jovens possam 

fazer uma reflexão de seu real contexto para assim saber agir (PJR, 2013). 
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A PJB possui uma metodologia de atuação, tendo como objetivo proporcionar aos seus 

integrantes uma formação, para que se que tornem agentes de transformação no atual momento 

histórico, sempre na fidelidade à prática libertadora de Jesus Cristo. Levar os jovens 

empobrecidos a terem uma fé encarnada na vida. E a assumirem uma prática libertadora nos 

organismos de mudança da sociedade, pessoal e comunitariamente, atuando como sal, luz e 

fermento no seu próprio meio, consciente de que a transformação acontece pela união das forças 

e organização dos empobrecidos, além de trazer a identidade como setor específico e 

marginalizado da sociedade, incentivando-os a terem um engajamento em mecanismos de 

transformação. Esta é constituída por membros, que são representantes nacionais, nos quais um 

deste é do Estado de Goiás (PJR, 2013). 

Pode se perceber que no decorrer deste capítulo, foi tratado desde o surgimento da PJB, 

seus desdobramento em território nacional, na capital goiana, além das especificidades das 

quatro Pastorais (PJ, PJE, PJMP, PJR), como estas se articulam para realizar um trabalho com 

os jovens, trabalhos em âmbito nacional e regional, levando em consideração seus meios 

específicos, além de proporcionar uma formação integral, estimulando-os ao protagonismo, 

ensinos pautados na palavra de Deus e demais. 

A partir do próximo capítulo intitulado como A Juventude da Pastoral: Formação, 

Atuação e Protagonismo, será realizado uma busca a despeito de todos os dados teóricos até 

aqui descritos, para que se possa definir ou descrever como o conceito de protagonismo juvenil 

nos faz entender toda a metodologia trabalhada pela Pastoral da Juventude no Brasil, por meio 

das quatros Pastorais já estudadas, como estas compreendem o protagonismo juvenil e assim 

atuam como agentes de transformação, possibilitando-os a se tornarem autores de suas histórias. 
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CAPÍTULO 3 - A JUVENTUDE DA PASTORAL: FORMAÇÃO, 
ATUAÇÃO E PROTAGONISMO 
 

  Até o presente momento, ficou evidente neste trabalho, como fora constituído toda a 

estrutura, diretrizes e organização da PJB desde o seu surgimento, quais caminhos foram 

percorridos e como esta foi se estabelecendo enquanto movimento social dentro da IC, e ainda, 

como foi se expandindo e ganhando espaço junto aos jovens católicos. No que diz respeito a 

origem desta pastoral, a mesma utilizou-se das metodologias da AC, ACE, assim como o 

Método ver-julgar-agir, do Concílio Vaticano II, das Conferências Episcopais de Medellín, 

Puebla, Santo Domingo e Aparecida, Teologia da Libertação, Pedagogia do Oprimido, além 

dos Encontros, Assembleias e Planos Trienais, explicitados de forma mais clara no primeiro 

capítulo desta dissertação, foram também fundamentais na delimitação do percurso seguido 

pela PJB. 

   No segundo capítulo em referência às origens históricas da PJB, encontramos que esta 

também é derivada de atuações desenvolvidas pelos movimentos dos grupos de jovens da 

Agrária Católica (JAC), Juventude Estudantil Católica (JEC), Juventude Independente Católica 

(JIC), Juventude Operária Católica (JOC) e Juventude Católica Universitária (JUC), que se 

fizeram por meio de uma atuação mais presente nos diversos ambientes em que se encontravam 

seus participantes. Oriundo destas metodologias, a PJB se fez e faz presente em muitos Estados 

do Brasil, e com características próprias, que busca na juventude um trabalho mais atuante.  

  Pensando neste trabalho voltado para a realidade da juventude, a PJB atuava em quatro 

pastorais distintas, sendo estas a PJ, PJE, PJMP e PJR, mas que atuavam com o mesmo 

propósito, o de formar e levar os jovens ao protagonismo juvenil. Os trabalhos realizados pelas 

pastorais, em âmbito nacional, constituem-se em cinco dimensões, que são trabalhadas nos 

encontros (PJ, 1988). 

  É interessante ressaltar que, as atuações mais efetivas destas pastorais se deram na 

década de 1980, e com o passar dos tempos, foram surgindo novas frentes oriundas destas, que 

provocou a dispersão de muitos desses jovens, porém o que se observa é que, a PJB foi uma 

motivadora de ações que levaram seus participantes na busca do protagonismo juvenil, 

nomenclatura utilizada pela PJB como característica que a juventude precisa ter.  

   A PJB se instituiu enquanto uma organização da IC, cujas ações são voltadas para os 

leigos. Entre as suas finalidades, observa-se o valor da juventude não apenas como receptor, 

mas também como agente ativo nos processos estabelecidos por este movimento. Os jovens são 

o destinatário e ao mesmo tempo, os produtores das práticas da PJB. Eles são a juventude leiga, 
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que precisa ocupar a posição de centralidade na estrutura e nos atos promovidas pela Pastoral 

(MAIA, 2015). 

  Os jovens pertencentes à PJB, tem características propriamente comuns, porém com 

suas particularidades, qual o perfil desses jovens? O que eles buscam? O que estes encontram 

nas atividades propostas por esse movimento social? O que é protagonismo juvenil para a PJB? 

Qual o processo de formação utilizado pela PJB? Estas e outras informações serão discutidas 

neste. 

  O presente capítulo trata do perfil dos jovens pertencentes a estas pastorais, que são 

oriundos da comunidade, geralmente são jovens católicos, que possuem um interesse em se 

desenvolver, por meio das atividades por esta proposta. Apresentaremos como esta busca 

trabalhar a formação de seus integrantes, realizando ações que, visam suscitar neles o 

protagonismo juvenil. Para Abramovay (2002), o protagonismo juvenil é um elemento de uma 

prática educacional voltada para a cidadania, onde o jovem exerce uma posição de centralidade 

no desenvolvimento de atividades. E a PJB visa esse tipo de atuação por parte dos jovens, pois 

vê na juventude, um grande potencial a ser desenvolvido.  

Para que seja trabalhado esse possível potencial, destacaremos elementos de 

representações sociais e metodológicas utilizadas na formação desse jovem, oriundos de 

heranças da AC, ACE, Conferências Episcopais, CV II, Encontros, Assembleias e Planos 

Trienais, formação esta que é estabelecida a partir das representações sociais desta Pastoral 

(MAIA, 2015). E tais ações estão integradas na formação integral, que engloba cinco dimensões 

que norteiam tal processo, a personalização; a integração grupal e comunitária; a sociopolítica; 

a metodológica e de capacitação técnica e a mística e teológica, que estão contidas no Marco 

Referencial desta (CNBB, 1998). 

Para que haja sucesso em todo esse processo, o jovem precisa se reconhecer enquanto 

sujeito e também grupo, e em seu processo de formação grupal, colocamos em relevância o 

processo de maturação, processo esse que contempla três etapas distintas diferenciadas, a 

primeira seria a nucleação; a segunda, a iniciação e, por fim, a terceira, a militância. O objetivo 

geral dessas etapas é criar no jovem, uma visão coletiva, que este reconheça o grupo, perceba 

que é bom viver em grupo e a partir da formação, se perceba neste grupo, e assim passa a atuar 

em outros locais e até mesmo na igreja e no grupo (MAIA, 2015).  

Após essa formação, é esperado que o jovem se perceba enquanto grupo e posterior a 

isso, suas atividades serão desempenhadas de forma coletiva, e ainda vai se firmar com uma 

identidade jovem, e como consequência dessa atuação, a PJB passa a utilizar o termo 

protagonismo juvenil, que é correlacionado com ações voltadas com a ação. E essa ação está 
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diretamente ligada ao que esta chama de autonomia, em sua forma de ação, ou seja, a maneira 

como os jovens precisam fazer e decidir as suas ações, nos processos em que estão vivendo.  

No que diz respeito ao resultado alcançado pela PJB, o último tópico deste capítulo, 

trará relatos, experiências e vivências de jovens que frequentam ou frequentaram a PJB no 

município de Goiânia, trará elementos que reafirmaram as atividades propostas, qual o impacto 

que este trabalho trouxe, e como eles se vêem enquanto jovens, sujeitos de direitos, 

protagonistas de suas histórias e ainda, como tais ações impactaram no percurso de suas vidas 

e da sociedade. Para dar início a todo o exposto, começaremos a falar sobre quem são os jovens 

que participam das ações na PJB. 

 

 

3.1. O Jovem da Pastoral da Juventude 

Após olhar elementos metodológicos, hierárquicos e organizacionais da PJB, enquanto 

juventude da TL, buscamos tratar neste tópico quem são os jovens pertencentes desta pastoral. 

Para tanto, se faz necessário dialogar com pesquisas desta temática, pesquisas estas clássicas e 

recentes, que reconhecem traços sociológicos da juventude. Ao falar de juventude, acreditamos 

não ser possível falar destes no singular, mas sim de juventudes, observando pontos comuns, 

várias formas de ser jovem, como sinalizam as pesquisas sobre juventudes no Brasil. 

É interessante enfatizar, que não existem pesquisas que mostrem que os jovens 

pertencentes à PJB, têm traços distintos dos outros jovens brasileiros. Bem obstante, Novaes 

(2007) ao pesquisar a juventude católica, indica que estes possuem traços similares de um modo 

geral. Nisto, será dialogado entre a PJB e demais pesquisas, os cenários juvenis procurando 

mostrar o mosaico que é a PJB, já que a esta se encontra presente na maioria das dioceses 

brasileiras e se estima que some mais de 10 mil grupos de base espalhados por todo o país (PJN, 

1998). 

A PJB é um celeiro no que diz respeito à pesquisas sobre juventudes nas duas últimas 

décadas, e que subsidiam uma abordagem diferenciada sobre as realidades dos jovens. Dentro 

de uma perspectiva sociológica, é preciso reconhecer que esta temática não constitui dados que 

sempre existiram, mas que é uma construção. Nem sempre nas sociedades, ou mesmo no 

Ocidente, se falou tanto de juventudes (TOLEDO, 2016). 

De acordo com Groppo (2000), juventude como uma categoria social é uma concepção, 

representação ou criação simbólica, produzida pelos grupos sociais ou pelos próprios sujeitos 

tidos como jovens, para expressar uma sequência de componentes e atitudes a estes atribuídos. 
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Já para Foracchi (1997), juventude é, ao mesmo tempo, uma fase da vida, uma força social 

renovadora e um estilo de existência. Na verdade, é possível discutir juventudes a partir de uma 

conjuntura histórica. Sendo assim, podemos comentar que as juventudes são uma construção 

social.   

É possível identificar que a juventude não é progressista e nem conservadora por 

natureza, contudo, é uma potencialidade nova (MANNHEIM apud SOFIATI, 2012).  Para 

Foracchi (1977), juventude e história, são entidades que se confundem enquanto manifestação 

do novo. Tem-se nas juventudes, componentes ocultos que serão acionados segundo os 

caminhos, alternativas e resiliências. Desta forma, a juventude pertence aos recursos latentes 

de que toda sociedade dispõe e de cuja mobilização depende sua vitalidade. 

A condição juvenil se caracteriza a partir de uma relação entre sociedade e sujeitos, além 

de grupos juvenis. Porém, esta relação é dialética, sendo consolidada em contradição entre o 

movimento da integração/socialização e o movimento da autonomia/criatividade. Sendo assim, 

a condição juvenil é dialética porque está fundamentada sobre uma relação de contradição entre 

sociedade e juventudes. Em entendimento, podemos dizer que no percurso, as juventudes na 

modernidade são constituídas com as possibilidades e ações concretas de protagonismo juvenil, 

no qual ocasionou a criação de identidades diferenciadas, resistências e subculturas (GROPPO, 

2010).  

Em concordância com outros autores, Flávio Sofiati infere que:   

  
Há uma diversidade de juventudes definidas a partir de grupos sociais concretos que 
possuem um recorte sociocultural de classe social, estrato, etnia, religião, gênero, 
região, mundo urbano e rural, sendo que várias juventudes convivem em um mesmo 
tempo e espaço social, havendo, também diferenças entre jovens que vivem numa 
mesma sociedade, como no caso da juventude brasileira (SOFIATI, 2011, p. 55). 

 

É interessante observar que não se pode descrever a existência de um tipo ou uma 

categoria que define a ou as juventudes, pois estes são frutos da realidade social da qual são 

pertencentes e no contexto da Pastoral da Juventude no Brasil não é diferente, pois esta 

comporta jovens de diversificados campos, seja juventude estudantil, do meio popular, rural e 

das regiões urbanas, ou seja, de uma pluralidade de ser jovem. 

Houve um tempo em que ser jovem era ser estudante. É importante ressaltar que as 

juventudes, precisam ser ponderadas e acolhidas em sua realidade para além de idealizações e 

projeções, trabalho observado nas ações desenvolvidas pela PJB. Estes demandam, acima de 

tudo, serem escutadas e incluídas nos processos participativos em seu contexto, persiste o 

clamor amordaçado das mais variadas juventudes, movimentos, religiões e representações 
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sociais por igualdade de oportunidades, que muitas vezes é negada pela sociedade e 

sucessivamente pelo poder público de nosso país (TOLEDO, 2016). 

Vislumbrando essas possibilidades e levando em consideração todos os contextos das 

juventudes, a PJB, entende que esse jovem precisa ser visto e escutado, além da busca novos 

horizontes, e este pertencente a esta pastoral é reflexo da sociedade da qual está inserido, levado 

em consideração sua atual situação, a PJB trabalha com o intuito de levar este, a ser protagonista 

de sua história, dando voz ativa a este. E quem são os jovens que participam desta pastoral? 

 O jovem que tem interesse em participar das atividades na PJB, é convidado a ser 

sujeito de sua própria história. No que se refere ao discurso, o sujeito é formado por diversas 

vozes sociais, é marcado por intensa heterogeneidade e conflitos, espaços em que o desejo se 

inter-relaciona constitutivamente com o social e manifesta-se por meio da linguagem 

(FERNANDES, 2005). Ainda segundo o autor, “os sujeitos são marcados por inscrições 

ideológicas e são atravessados por discurso de outros sujeitos, com os quais se unem, e dos 

quais se diferenciam”. (2005, p.70) Segundo Foucault, existem  

  

dois sentidos para a palavra "sujeito": sujeito submetido a outro pelo controle e a 
dependência e sujeito ligado à sua própria identidade pela consciência ou pelo 
conhecimento de si. Nos dois casos a palavra sugere uma forma de poder que subjuga 
e submete (2009, p. 5). 
 

 

A PJB sugere que os jovens sejam vistos como sujeitos de direitos, e além disso, que 

sejam sujeitos conscientes, participativos que transformem sua própria existência e a vida dos 

demais jovens da sociedade, por meio da garantia de todos os direitos que fazem destes jovens 

pessoas completas (SILVA, 2009). 

Por amplo sentido, o sujeito nomeado pela PJB é aquele que é o protagonista da 

evangelização e da prática discursiva. Ele faz acontecer os princípios desta pastoral, mas não é 

subordinado, pois este, ganha um saber que o proporciona se conhecer, procedendo como 

sujeito de sua história. Para a PJB, o ato de se reconhecer como sujeito, é uma habilidade para 

o indivíduo não se tornar alienado aos poderes constituídos. O próprio jovem terá o domínio 

sobre suas decisões, a partir de capacidade de analisar as desigualdades da sociedade, 

compreendê-las e superá-las. Este é o sujeito de direitos, ao qual a formação discursiva da PJB 

se refere (SANTOS, 2010). 

A PJB a partir das experiências da juventude, deseja transformar o comportamento dos 

jovens, frente à igreja e à sociedade, e levá-los a utilizar os estigmas desse comportamento 

modificado, como um discurso vivo, transformador e social. Este é o sujeito que a PJB vê como 
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modelo ideal, desenvolvido pela religião na modernidade, sendo sujeito ativo, estimulando-o a 

ser protagonista de sua própria história. 

 
 
3.2. Concepções de Protagonismo Juvenil 

 Despontando do cenário político e econômico do final da década de 1980, a 

manifestação de protagonismo juvenil tem sido identificada ao conceito de empoderamento e 

participação democrática da juventude, associando-se à noção de sujeito de direitos, presente 

nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1999), da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (BRASIL,1996), e do Estatuto da Juventude (2007). 

O completo exercício da cidadania, inicia na garantia legítima dos direitos civis, 

políticos e sociais, previstos na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e nas legislações 

dela decorrentes - ECA (BRASIL, 1999), LDB (BRASIL, 1996) e Estatuto da Juventude 

(BRASIL, 2013). Mas para se tornar cidadão é preciso mais do que isso, é necessário se sentir 

com direitos, um efetivo sujeito de direitos, um protagonista (STAMATO, 2009). 

 De acordo com  Ferretti (2004), o protagonismo como tópico fundante de uma 

perspectiva com relação à juventude, submete ao fortalecimento da participação juvenil no 

processo de transformação política e social, deslanchando a capacidade para o resgate de sua 

condição de sujeito de direitos e cidadão. 

 Dentro do campo de estudos da Sociologia, podemos destacar o ator social, como 

protagonista dentro da perspectiva teórica do interacionismo simbólico, com Goffman com o 

livro “A Representação Do Eu Na Vida Cotidiana” (1975) como importante expoente. Nessa 

perspectiva, o ator social como indivíduo que, pela via indireta das instituições, interioriza 

valores e normas sociais, e como consequência, desempenha um papel atribuído pela sociedade. 

Nessa perspectiva, o ponto de partida seria um sujeito-ator protagonista da ação e da interação 

nas estruturas sociais, levando-se em conta como as representações sociais dos atores em 

interação, impactar a ação. Sendo concebida como um sistema integrado do qual o sujeito se 

identifica ou se vincula intimamente (SOUZA, 2006).  

 De acordo com Touraine:  

 
O ator social é o homem ou a mulher que intenta realizar objetivos sociais em um 
entorno constituído por outros atores, entorno que constitui uma coletividade à qual 
ele sente que pertence e cuja cultura e regras de funcionamento institucional faz suas, 
ainda que apenas em partes. Ou dito, com palavras mais simples, são necessários três 
integrantes para produzir um ator social, objetivos pessoais, capacidade de comunicar-
se e consciência de cidadania. (TOURANIE, 1998, p. 5). 
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 A noção de ator social para o autor é, aquele que busca seus objetivos individuais, não 

redunda em um puro particularismo. Em um processo de interação social, quando um sujeito se 

encontra na presença de outros, estes procuram alcançar um maior número de elementos a seu 

respeito, ou se utilizam dos que já têm. Seus empenhos, reincidem sobre sua situação 

socioeconômica, o que reflete sobre si próprio, a confiança que merece, entre outras coisas. Tais 

subsídios, ajustam para deliberar a circunstância interativa, que de tal modo, poderão agir, para 

ter uma resposta desejada por este indivíduo (GOFFMAN, 1999). 

A compreensão do sujeito enquanto ator social, revela a importância deste, de se ver 

particularizado, dentro de uma expectativa de se mostrar como sujeito no singular, como 

também no coletivo, e como este coletivo, pode colaborar para sua formação e daqueles que 

também fazem parte deste coletivo.   

Por outro lado, na Psicologia Sócio Histórica de Vygotski, este enfatiza a visão dialética 

entre subjetividade e objetividade, esta teoria integra o mundo interno e externo, como sendo 

dois aspectos do mesmo movimento, processo da pessoa humana que atua, constrói/modifica o 

mundo e a si próprio, com isso, produzindo elementos para a constituição psicológica do 

homem (BOCK, 2001). 

 Partindo da concepção de indentidade de Hall (2002), que a entende como sendo 

formada culturalmente, um posicionamento e não uma essência, estando ligada à discussão das 

identidades culturais, nacionais e as que se formam por sentidos mutáveis e constantes, sendo 

evidenciado que a autonomia está diretamente interligada a identidade, e isso se dá por meio do 

processo de socialização, porém, para que isso ocorra, é preciso que se respeite as identidades 

individuais e coletivas, e ainda, este processo resulta num vocábulo de múltiplos sentidos que 

permearão o cotidiano do sujeito (D’ALMEIDA, 2009), fazendo com que este, possa 

vislumbrar possibilidades de protagonizar.  

Ao passo do desenvolvimento do sujeito dentro da PJB, pautado com os teóricos aqui 

estudados, observamos que processo de formação dos jovens, podem deter possibilidades de 

desenvolver um senso de identidade, ou seja, o conjunto de características próprias, que o 

identifica enquanto uma pessoa, a autoestima, o projeto de vida, a resiliência, a autorealização 

e a plenitude humana, bem como o desenvolvimento de qualidades possibilitadoras, que 

colaborarão para a sua existência (COSTA, 2000). 

 Ao compreender o jovem enquanto protagonista de sua própria história, isso remete a 

entender que este possui características que o diferencia dos outros, e que investir neste jovem, 

resulta em alguém que toma decisões assertivas, não só para si, com também para os outros, 

assim como ressalta Ferretti, Tartuce e Zibas (2004), que investir no protagonismo juvenil, é o 
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mesmo que romper a relação juventude-violência-alienação existente no imaginário social, que 

é possível resgatar o jovem como sujeito ativo de sua história, tendo capacidade de 

pensar/intervir de forma autônoma e criativa, entendendo que o empoderamento juvenil, se 

estabelece nas interações com o mundo social. 

 Segundo o Plano Nacional da Juventude (2004), 

 

Protagonismo juvenil significa que o jovem tem que ser o ator principal em todas as 
etapas das propostas a serem construídas em seu favor. Ser reconhecido como ator 
social estratégico implica a integração social, a participação, a capacitação e a 
transferência de poder para os jovens como indivíduos e para as organizações juvenis, 
de modo que tenham a oportunidade de tomar decisões que afetam as suas vidas e o 
seu bem-estar. Significa passar das tradicionais políticas destinadas à juventude, isto 
é, políticas concebidas pelos governos direcionadas ao jovem, para as políticas 
concebidas e elaboradas com a participação direta ou indireta dos jovens, por meio de 
estruturas jurídicas reconhecidas pelo Poder Público, como conselhos e 
coordenadorias da juventude... (p. 22) 

 

Ao se referir sobre o termo protagonismo juvenil, este infere na capacidade de participar 

e impactaram no curso dos acontecimentos, executando um papel decisório e transformador no 

cenário da vida social. Praticar o protagonismo, evidencia não ser indiferente em relação aos 

problemas de nossa realidade. Protagonismo juvenil seria então, a participação consciente da 

juventude em atividades ou projetos de caráter público, podendo acontecer nos diversos 

espaços.  

De acordo com Antônio Carlos Gomes: 

  
Protagonismo juvenil é a participação da juventude em atividades que extrapolam os 
âmbitos de seus interesses individuais e familiares e que podem ter como espaço a 
escola, os diversos âmbitos da vida comunitária; igrejas, clubes, associações e até 
mesmo a sociedade em sentido mais amplo, por meio de campanhas, movimentos e 
outras formas de mobilização que transcendem os limites de seu entorno sócio- 
comunitário (Costa, 1996. P. 90). 

 

 O protagonismo juvenil reúne várias facetas que os jovens podem desenvolver em seu 

cotidiano, treinando habilidades e conquistas por meio de sua voz ativa, em decisões que podem 

colaborar para o desenvolvimento da sociedade. O protagonismo juvenil, deve priorizar a 

intervenção comunitária, procurando a ação concreta dos jovens, contribuir para uma sociedade 

mais justa, a partir da incorporação de valores democráticos e participativos, por parte dos 

jovens e da vivência do diálogo, da negociação e da convivência com as diferenças sociais. 

Assim, o protagonismo juvenil pressupõe sempre um compromisso com a democracia 

(COSTA, 2000). 
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 O protagonismo juvenil é um elemento de uma prática educacional, voltada para a 

cidadania, onde o jovem exerce uma posição de centralidade no desenvolvimento de atividades. 

E isso colabora para propiciar horizontes positivos e projetos de vida, e ao mesmo tempo, 

viabilizam a reconstrução de valores éticos, como os de solidariedade e responsabilidade social 

(ABRAMOVAY et al., 2002). Tal afirmativa corrobora com o que Bernardo, um dos nossos 

entrevistados na pesquisa, relata sobre a temática, “protagonista é aquele que vai a frente, toma 

posição, se reconhece enquanto sujeito de transformação, e quando digo se reconhecer sujeito, 

é perceber toda integralidade que é formado, e a integralidade e complexidade da sociedade, e 

saber que pode agir e se transformar, e transformar o mundo”. 

 É uma forma de identificar que a participação dos jovens tem poder para instigar 

transformações determinantes na realidade social, ambiental, cultural, religiosa e política no 

qual estão inseridos. Sendo assim, participar é se envolver em normas de discussão, decisão, 

desenho e execução de ações, apontando, por meio de sua ligação na solução de problemas 

reais, desenvolvendo sua capacidade criativa e a sua força transformadora (BRENER, 2004), 

onde o jovem deixe de ser visto como um problema, para ser uma solução. 

 No que diz respeito ao protagonismo juvenil, a PJB passou a utilizar o termo 

protagonismo na segunda metade da década de 1980, de acordo com o Pe. Hilário Dick, em 

artigo publicado na revista de número 53. O mesmo fez uma reconstrução histórica da categoria 

“protagonismo juvenil” apontando que ela foi usada pela primeira vez, nos documentos da IC, 

no estudo n. 44 da CNBB, intitulado “Pastoral da Juventude no Brasil”, tal documento evidencia  

o compromisso com as causas do Reino, que não podem jamais sair da agenda de luta da Igreja.  

 O documento número 44 da CNBB, é um marco no que diz respeito ao direcionamento 

dos trabalhos realizados pela Pastoral da Juventude no Brasil, este traz que, os documentos de 

Medellín e Puebla, apontam os jovens como agentes importantes na transformação da sociedade 

e renovação da Igreja, porque suas vidas moldam a face do mundo de hoje e de amanhã. Ainda 

diz, da relevância de não ignorar as aspirações da juventude por um mundo de justiça e 

oportunidade, nem deixar de escutar o que dizem, e não foi diferente no Brasil (CNBB, 1986). 

 O interesse pelo trabalho com jovens, é visto dentro deste documento, que ressalta: 

 

A evangelização da juventude interessa muito à Igreja e aos seus pastores. Temos um 
compromisso sério com a formação das novas gerações que, pressionadas por tantas 
propostas de vida, necessitam de muito discernimento, de coragem, de verdadeiros 
caminhos e, principalmente, de nossa presença amiga: “Os jovens têm o direito de 
receber da Igreja o Evangelho e de ser introduzidos na experiência religiosa, no 
encontro com Deus e no contato com as riquezas da fé cristã. Estamos certos de que 
o presente e o futuro da própria Igreja dependem desta nossa opção “afetiva e efetiva” 
por eles, como, também, a nossa sociedade progredirá à medida que puder contar com 
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cidadãos verdadeiramente capacitados a testemunhar, defender e propagar os valores 
do Evangelho, todos eles a favor da vida plena para o ser humano. A busca de unidade 
de nossas forças eclesiais em vista de um trabalho mais eficiente encontra neste 
documento as suas linhas gerais e motivações. A diversidade de carismas, 
espiritualidades e pedagogia de trabalho juvenil é para nós uma riqueza na Igreja de 
Jesus Cristo. Quanto mais estivermos convencidos do valor da “unidade na 
diversidade” mais os nossos jovens se beneficiarão, as nossas comunidades se 
fortalecerão e a nossa sociedade sentirá a força positiva de uma juventude con victa e 
entusiasmada pelos verdadeiros valores pregados por Jesus Cristo (CNBB, 2007, p. 
5-6). 

 

Dentro desta perspectiva, destacamos uma ferramenta importante e dita no decorrer 

desta, o método ver-julgar-agir, este buscar evitar o ativismo e a mera participação de cursos e 

encontros sem engajamento concreto, garantindo a formação na ação. É um método que parte 

da realidade concreta, conhecida, articulada (coletiva ou pessoal) da vida, da prática concreta, 

para depois confrontar suas conclusões com a doutrina. Em outras palavras, é uma metodologia 

que obriga a teoria a adaptar-se à realidade dos fatos (PASTORAL DA JUVENTUDE, 2012), 

assim como fora mostrado no decorrer desta dissertação, e que corroboram com os dados 

expostos pelos entrevistados.  

Por outro lado, o número 62 dos Estudos da CNBB 44, reconhece que o uso do método, 

é um avanço, contudo, há obstáculos no seu uso, pois o mesmo não deve ser aplicado de maneira 

mecânica, como uma simples técnica, ou como soma de dados isolados. Seu uso desajustado, 

se torna obstáculo para tomar o dinamismo da realidade, interpretar a história e os processos de 

transformação. A dinâmica do método, portanto, não consiste em momentos isolados e não 

possui uma sequência cronológica; são elementos de um único exercício de avaliação e reflexão 

da prática (CNBB, 1986). 

 

Queremos despertar os jovens para a pessoa e a proposta de Jesus Cristo e desenvolver 
com eles um processo global de formação baseado na fé, para formar líderes 
capacitados para agir na comunidade, atuar na própria PJ, em outros ministérios da 
Igreja e em seu meio específico, comprometidos com a libertação integral do ser 
humano e da sociedade, levando uma vida de comunhão e participação, de modo que 
contribuam concretamente com a construção da Civilização do Amor 
(SBARDELOTTI, 2016, p. 84). 

 
 
 
Portanto, a PJB instituiu ao longo de sua história, um conjunto de metodologias que 

norteiam e auxiliam suas opções pedagógicas. Em seu processo de formação, observa-se a 

centralidade da concepção de que o jovem seja sujeito crítico, um indivíduo apto de agir com 

nitidez à respeito da sua ação, e tendo autonomia sobre ela, e ainda, este precisa saber o que faz 

e o porquê o faz, tendo direito deliberativo a despeito de suas práticas (MAIA, 2015). 
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De acordo com Maia (2015), a formação crítica desse jovem participante da PJB, 

necessita ser construído, formado e preparado, para proceder de forma reflexiva frente ao 

mundo, tendo poder decisório sobre suas ações. A competência crítica e a autonomia, não são 

geradas como fruto da vontade divina ou algo que viria de forma espontânea, porém, é o 

resultado de uma formação plausivelmente norteada e sustentada em determinados 

pressupostos ideológicos oriundos da IC, tais como a fé cristã, a palavra de Deus “bíblia”, 

exemplo de Jesus Cristo e amor ao próximo, além das práticas pedagógicas definidas (método 

ver-julgar-agir e a formação integral). 

A vivência e testemunho do protagonismo juvenil não são automáticos. Não está escrito 

na natureza humana que, chegando o jovem a uma determinada idade, automaticamente começa 

a ser sujeito da própria vida. Muitos continuam na infantilidade! Por isso afirmamos que o 

protagonismo juvenil não é automático! Uma vez que o protagonismo é expressão da 

consciência de subjetividade, então é necessário que a pessoa passe por um processo de 

formação para que possa se expressar como tal (RIBEIRO, 2018). 

Tais aptidões pessoais, são trabalhadas nas ações desenvolvidas pela PJB, por meio de 

suas pastorais específicas e que alcançam jovens que são participantes destas, e que recebem 

uma formação, formação essa que é desenvolvida por meio de processos de formação e que 

serão mais delineados no próximo tópico. 

 

 

3.3 Processos de Formação da Pastoral da Juventude no Brasil 

  A PJB é um dos principais trabalhos que a IC desenvolve com os jovens no Brasil. Ela 

se organiza em pequenos grupos nas comunidades, e em níveis de coordenação, por 

representação (coordenação paroquial, diocesana, regional, estadual e nacional). A coordenação 

nacional recebe o apoio direto do Setor Juventude, sendo responsabilidade da CNBB, que conta 

com um assessor liberado para esse trabalho. Ainda que nem todos os grupos juvenis ligados 

às paróquias e comunidades católicas, se identifiquem com as propostas da PJB, é grande o 

impacto de tais propostas em significativo número de grupos e de jovens (CAMACHO, 2006). 

  No âmbito da dimensão sócio/política, da formação integral dos jovens, proposta pela 

PJB, um dos temas que costuma ser tratado, são os elementos metodológicos dessa formação, 

que objetivam a criação de consciência crítica sobre o contexto social e eclesial, sendo 

apresentado como um dos principais aspectos cultivados. A proposta não é de uma formação 
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que almeja neutralidade, mas a capacidade de lançar um olhar crítico sobre as situações 

vivenciadas pelo jovem (MAIA, 2015). 

  O compromisso assumido pela PJB, está relacionado ao impulsionamento da formação 

integral, crítica e libertadora. Tais elementos são entendidos como necessários para subsidiar e 

capacitar o jovem, e se fixam, enquanto uma representação social da juventude. Desta forma, o 

jovem é constituído na PJB, a partir de representações sociais pre-determinadas, num processo 

consciente e com pressupostos claros. Para entender melhor todo esse processo, a partir de 

agora, será delineado de forma mais clara. 

 

3.3.1. Elementos Metodológicos da Formação 

  A formação na PJB não é delineada de forma desprendida, muito pelo contrário, esta é 

fundamentada e estruturada por pressupostos ditos anteriomente, os quais atendem as 

prerrogativas produzidas historicamente (MAIA, 2015). Pensando na juventude enquanto 

sujeito de direito e protagonista, e a partir de um conjunto de elementos que estes recebem da 

PJB, e que amparam suas condutas de coordenação e liderança, no congresso Latino-Americano 

de Jovens-Cochabamba, realizado na Bolívia, traz entre os compromissos deste grupo, a 

seguinte declaração:  

 

Promover e impulsionar processos de formação integral, crítica e libertadora a partir 
da realidade histórica e cultural do jovem latino-americano, para que, integrando fé e 
vida, seja protagonista da transformação da Igreja e da sociedade, construtor da 
civilização do amor (PJ a caminho, 1992, n. 47, p. 23). 
 

 
               Ao assumir esse compromisso com a juventude, foi impulsionado um compromisso da 

formação integral, crítica e libertadora, elementos que buscam promover o crescimento e 

desenvolvimento dos jovens, além de serem compreendidos como indispensáveis para auxiliar 

e capacitar o jovem. Desta forma, os jovens formados na PJB, tem princípios pre-estabelecidos, 

em um procedimento consciente e com pressupostos claros (MAIA, 2015).  

             A formação crítica é um elemento fundamental da formação integral, criação de 

consciência crítica, é indispensável no contexto social e eclesial, sendo este um dos principais 

aspectos cultivados nos participantes da PJB. O propósito da PJB não é uma formação que 

busca a imparcialidade, mas sim, a capacidade de lançar melhor um olhar crítico sobre as várias 

situações que estes vivenciam. 
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             De acordo com Maia (2015), o que se destaca na PJB, é o imaginário de um jovem 

crítico e incomodado com situações por eles ponderadas indevidas. O que se evidencia nela é a 

oposição a indiferença, se estabelecendo como um estímulo à reflexão, na busca de achar 

omissões e lacunas nas estruturas sociais. O que a PJB identifica como o elemento central da 

formação, é a possibilidade da juventude se estabelecer enquanto sujeito, sendo portador de 

opinião formada quanto ao sistema do qual é pertencente. 

             Outro aspecto de relevância nas atividades desenvolvidas pela PJB é a libertação ou 

formação libertadora, sendo uma formação que prioriza o questionamento e que busca levar o 

jovem a descobrir as respostas das suas inquietudes, se identificando enquanto sujeito, com 

capacidade de fazer escolhas e guiar a sua vida (MAIA, 2015). 

             Segundo Sales (2017), a  PJB é contrária a uma formação em que apenas uma pessoa é 

vista como possuidora do conhecimento, tendo o privilégio de transmitir todo o conhecimento 

adquirido. O entendimento é que todos nós possuímos variados saberes, estando assim, 

habilitados a colaborar com o desenvolvimento da juventude (CNBB, 1998). De acordo com as 

diretrizes da PJB, esta utiliza de um conjunto de pressuposições que estão diretamente ligadas 

à Pedagogia do Oprimido, para uma estruturação de suas atividades e ações, com o intuito de 

trabalhar os seus métodos formativos e clarear suas opções pedagógicas. Solidificando o 

conceito de formação libertadora em interlocução com as noções do autor (MAIA, 2015). 

               O grande ideal de formação, se dará por meio da libertação, libertação essa que, 

possibilitará que as pessoas envolvidas, possam ter adquirido um determinado grau de 

consciência sobre sua realidade e sobre a sua condição social, o que reflete um reconhecimento 

deste, enquanto sujeito de sua própria história, ou seja, o sujeito começa a entender e se 

reconhece como produto de seu trabalho, que se satisfaz em suas atividades, que se identifica 

enquanto membro de um gênero e que confirma a alteridade, interage e interdepende do outro 

(SIQUEIRA, 2014). Para alcançar este patamar, é preciso estarem sintonizados em um mesmo 

propósito e objetivo (MAIA, 2015). 

Por mais que exista uma preocupação direcionada ao processo de construção 

colaborativa, a PJB evidencia em sua formação um ponto de partida, uma âncora firme, que não 

possibilita a falta do sentido nas discussões e debates realizados. Pensando assim, a PJB por 

meio da PJE, apresentada a revisão de vida, ou o modo de se ver, como o grande norteador de 

sua trajetória. E isso fica claro por meio do Marco Referencial da Pastoral da Juventude 

Estudantil, que traz consigo uma reflexão onde é previsto fazer uma  
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revisão de vida, por meio de um diagnóstico realizado em grupo, sobre a vida. E isso 
se caracteriza por buscar o sentido crítico das coisas, ser um esquema de reflexão e 
educação, uma exigência de comportamentos que levem ao compromisso, uma 
convivência coletiva, um chamado de conversão e ainda, uma vivência solidificada 
da opção pelos pobres (PJE, P.98). 

 

 Pensando desta forma, pode-se dizer que a revisão da vida, jamais poderá ser realizada 

de forma particular. Sendo a vivência grupal o diagnóstico feito, que possibilitará em ações a 

serem tomadas, com vistas à transformação do meio. Após esse processo, os jovens passam a 

realizar uma análise mais crítica da realidade em si, que poderá levar à conversão, acompanhado 

de compromisso comunitário (MAIA, 2015). 

 É de grande relevância destacar que essa revisão de vida proposta pela PJB, não pode 

estar restrita ao universo individual. Sendo evidenciado uma dimensão participativa e coletiva, 

mesmo sendo realizada por apenas um sujeito, este necessita levar em consideração a realidade 

na qual está inserido e os demais membros do grupo a que pertence, processo este, pautado no 

método ver-julgar-agir, proposta que busca uma tomada de consciência sobre a realidade 

vivida, perpassando pela revisão das ações adotadas pelo próprio jovem (PJ, 2012). 

Todo o esforço disposto aos jovens participantes da PJB, é pautado em suas 

metodologias e atividades de formação, que são trabalhados em um processo de formação e que 

serão mais tratados no próximo tópico, que é destinado à uma explanação mais detalhada sobre 

a formação integral dos jovens. 

 

3.3.2. A Formação Integral 

A IC reconhece seu papel enquanto instituição no desenvolvimento da sociedade. 

“Participar da construção de uma sociedade justa e solidária, compõe uma das finalidades da 

ação catequizadora da Igreja no Brasil”. (CNBB, 2007). Esta recebe esse desígnio busca 

desenvolver a formação humana e ressalva a formação da juventude como sendo eficaz para o 

desenvolvimento da sociedade (SCHREIBER, 2013). 

 
A juventude é uma etapa da vida em que geralmente se destaca a formação física, 
intelectual, mística, psíquica, social e cultural. É tempo propício à formação para 
cidadania, em que os indivíduos tomam ciência de seus direitos e responsabilidades. 
Apenas através da efetivação dos direitos básicos é possível esperar que os jovens 
assumam suas responsabilidades frente à sociedade, tornando-se cidadãos 
responsáveis pela condução de suas vidas e da nação. (CNBB, 2007, n. 232). 
 

 
De acordo com o documento construído pela CNBB e intitulado como “Evangelização 

da Juventude” (2007), se conscientizar da cidadania, nos permite reconhecer que todo o poder 
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advém do povo e em seu nome é desempenhado. Levando em consideração esse pressuposto, 

a juventude terá condições mais favoráveis de lidar e pensar os problemas sociais, e ainda das 

questões nacionais e internacionais, tais como, direitos humanos, alimentação, saúde, educação, 

moradia, falta de qualidade na educação, discriminações, violências, guerras, ecologia e 

biodiversidade (CNBB, 2007). 

Por meio das quatros pastorais, é realizada uma formação coletiva, quem tem como 

objetivo uma formação integral, que não dê prioridade apenas a uma formação espiritual, mas 

que, abranja muito mais, abarcando aspectos das relações com outros membros do grupo, 

formação para a atuação social e desenvolvimento para desempenhar atividades dentro e fora 

da igreja, sempre pensando em um bem maior (MAIA, 2015). 

A PJB busca proporcionar aos jovens, uma proposta de formação integral, direcionando-

os e ajudando-os em seu processo de educação cristã e sua maturidade nos diversos contextos. 

Tal proposta tem como objetivo estimular a participação, os posicionando como protagonista, 

de tal maneira que participem das mudanças na sociedade e na Igreja, de forma considerável. 

Para a PJB, o jovem sem o protagonismo não é estimulado a assumir responsabilidades e 

fortalecer suas habilidades de liderança (SCHREIBER, 2013). 

Dentro do processo de formação integral da PJB, em seu Marco Referencial (CNBB, 

1998) são destacadas cinco dimensões que norteiam tal processo. No que diz respeito à primeira 

dimensão, temos a personalização, onde o jovem precisa acolher a própria vida. Procura 

conhecer-se, aceitar-se, assumir a si próprio, como também tentar desenvolver suas aptidões e 

qualidades, seus sentimentos e interesses em relação aos outros. É a busca de uma constante 

resposta existencial: "Quem sou eu?". Tal dimensão requer trabalhar o autoconhecimento, a 

autocrítica e a autorealização. Partindo disso, podemos citar como exemplo, o relato de um dos 

entrevistados que diz “ participar das atividades da PJB, ampliou meus horizontes, me ajudando 

a aceitar a minha sexualidade, e desenvolveu muito em mim a autonomia” (PEDRO, 2018).  

Após este relato, podemos expressar que o trabalho realizado pela PJB, corrobora com 

o que esta diz, que acolhe os jovens, como estes são e os estimulam a serem protagonistas de 

suas histórias, levando em consideração o que realmente estes são e respeitando suas 

particularidades.  

Levando em consideração as propostas ideológicas da IC, encontramos na carta enviada 

à CNBB em1986, pelo Papa João Paulo II, relacionado ao atendimento às pessoas 

homossexuais, esta se evidencia de maneira recatada, ao afirmar que não quer e nem pode ser 

um tratado exaustivo, o acolhendo assim, e que a Igreja sabe que está frente à um problema de 

grande dificuldade. Pensando assim, a Carta busca se fundamentar nos resultados seguros das 
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ciências humanas. Todavia, para lá do que as ciências ajudam a trazer à luz, a IC se apoia em 

seu horizonte próprio, que é o da fé, percebendo que esse ângulo, muito especialmente em temas 

de moral sexual, não pode dispensar de um estudo atento, de um empenho concreto e e de uma 

reflexão honesta, teologicamente equilibrada sobre o fenômeno homossexual (VALLE, 2006). 

O texto todavia, causa a impressão de ser doutrinariamente ainda mais restritivo. Já em 

seu parágrafo terceiro, ele retoma à questão dos atos homossexuais, enquanto atos particulares 

de seu destino essencial e indispensável, e expressa taxativamente, a particular inclinação da 

pessoa homossexual, apesar de não ser em si mesma um pecado, estabelece um comportamento 

inerentemente mau do ponto de vista moral. Por este motivo, a própria inclinação deve ser 

considerada como objetivamente desordenada (VALLE, 2006). 

Dessa maneira, mesmo a IC tendo posições declaradas sobre orientações sexuais fora 

do quadro heteronormativo binarista, o entrevistado, alega que a PJB contribui para que ele 

assumisse sua identidade homossexual. O que demonstra que apesar do modelo idealizado de 

jovem, ela busca dialogar com as múltiplas identidades, possibilitando que os jovens se sintam 

contemplados, apesar dos dogmas estabelecidos pela própria Igreja. 

De acordo com Rogoff (2005), os indivíduos podem se desenvolver através de 

participação variada em atividades socioculturais de suas comunidades, que contribuem 

também para sua transformação e de seu redor. Pensando assim, podemos dizer que a autonomia 

está relacionada com as representações que os sujeitos recebem e a vinculam ao seu dia-a-dia, 

desta forma, não podemos falar em identidade, sem fazer referência às pessoas concretas que a 

vivem e a expressam.  

A segunda dimensão é a integração grupal e comunitária, proporcionando ao jovem a 

capacidade de descobrir o outro e superar os bloqueios na comunicação. Nessa dimensão se 

estabelece os relacionamentos (CELAM, 1997). No que diz respeito a esta dimensão, Pedro. 

traz “no início das atividades na PJB, foi muito importante a acolhida em termos de sexualidade, 

me salvou muitas vezes. Mas era uma questão tensa, mas com o passar do tempo, fui me 

acostumando com a dinâmica dessas atividades e me acostumei com o grupo e as coisas foram 

tomando rumo”. É interessante ressaltar aqui como as representações sociais, são entidades com 

manifestações em grupos, valores compartilhados e sempre sujeitos à alteração, reestruturação 

e mudança (MOSCOVICI, 2001), visto que o entrevistado relata, que com o passar do tempo 

se sentiu membro do grupo, independentemente de sua sexualidade. 

A terceira dimensão é tocante a relação com a sociedade, que responde à pergunta “onde 

estou e o que faço aqui? ”. Discernir o mundo e se fazer sujeito da história, propiciando trabalhar 

o senso crítico, a capacidade de analisar e ainda participar. A quarta contempla a relação com a 
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ação, que busca responder ao nosso “como fazer”. É se preparar para a ação de planejar, 

executar, revisar, criar, encantar, festejar, seja na vida pessoal, na formação, na participação, na 

coordenação ou na organização da vida e do trabalho (CELAN, 1997). 

A última dimensão, completa a formação integral dos jovens com a relação mística e 

teológica, que se caracteriza como a caminhada que precisamos dar para a educação da nossa 

fé, as respostas para a nossa existência. É perceber o que nos move e nos anima. É sentir a 

presença de Deus na história (CELAN, 1997). 

A formação integral é utilizada com o objetivo de formar o jovem para a reflexão e ação. 

Essa atuação deve ocorrer a partir do embasamento nos referenciais obtidos através da 

participação no grupo de jovens, buscando, nos marcos da PJB, transformar a estrutura social. 

Desta maneira, se nota que praticamente de todos os pontos levantados na formação integral, 

exceto o primeiro, indicam para a importância do coletivo, seja ele classificado como grupo, 

sociedade ou atuação política (MAIA, 2015). 

De acordo com Maia (2015), a PJB se posiciona de forma crítica no que diz respeito ao 

individualismo moderno, e busca sempre em suas atividades de formação, contextualizar a 

coletividade. Tal crítica é direcionada aos movimentos que não atuariam com o objetivo de 

romper com a noção de um sujeito desconectado do coletivo. Com a ausência de crítica social, 

o descomprometimento com o coletivo seria acrescido, e estes não poderiam assumir uma 

atitude crítica e um compromisso para a intervenção com as problemáticas sociais. 

É passível de compreensão de que todas as dimensões da formação integral estão 

ordenadas com a relação consigo mesmo, o outro, com Deus, com a ação e sucessivamente com 

da sociedade. Esse processo ocorre não apenas de forma individual, mas sempre numa 

perspectiva coletiva. A juventude nessa percepção, necessita sempre se relacionar com alguém 

ou algo, sempre buscando dar ênfase aos interesses grupais. 

Observa-se então que, uma das preocupações da PJB é que, a partir da formação integral, 

os jovens se estabeleçam e identifiquem relações e vínculos duradouros, seja com outros jovens 

da PJB, seja com a sociedade e suas problemáticas, fortalecendo assim, os vínculos com a 

própria instituição católica. 

 

3.3.3. O Jovem em seu Processo Grupal 

  A PJB ao pensar sua atuação, segue a recomendação da Teologia da Libertação, cuja 

atuação é feita a partir da lógica coletiva, é essencial que o trabalho com a juventude seja em 

grupo, pois valoriza a participação deste, não somente à prática de ir à missa ou participar dos 
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grupos, mas além, que este opere como um agente modificador de sua realidade, seja onde for 

(CNBB, 1998). 

  De acordo com a Pastoral Nacional da Juventude (1988), no processo de formação dos 

jovens, deve se dar por meio da formação de grupos, ou seja, partindo da convivência grupal, 

troca de experiências, e isso precisa decorrer de forma coletiva, sendo algo colaborativo, que 

está ligado com a contribuição dos outros jovens.   

  Em dados encontrados a respeito da história e trajetória da PJB, temos o livro 

“Civilização do Amor: Tarefa e Esperança. Orientações para a Pastoral da Juventude Latino- 

Americana” publicado em 1995, pela Editora Paulinas (CELAN, 1997), neste verifica-se que, 

o valor dado à pessoa, se dá por meio da perspectiva do sujeito, concebido enquanto membro, 

com a capacidade de refletir, criticar e principalmente de agir, porém, sempre dentro e a partir 

do grupo, estando tal ação, direcionada para aquele grupo e também para a sociedade, vale 

ressaltar que nas atividades da PJB, todas as ações são voltadas para o coletivo e pensando nesse 

coletivo, para ir-se além.   

 

As experiências grupais e comunitárias que a Pastoral da Juventude no Brasil propõe, 
oferecem aos jovens a possibilidade de rejeitar o individualismo, desenvolver o senso 
crítico, se abrir ao outro descobrindo e experimentando o valor do encontro 
interpessoal e comunitário (CELAN, 1997, p 68). 
 
 

  Portanto, a PJB busca formar jovens críticos e questionadores, que procuram sempre 

estar comprometidos ao grupo e envolvidos com as questões de cunho social mais ampla, 

questões que, ultrapassam as barreiras da vida particular. O jovem com uma visão crítica e 

voltada para os interesses coletivos, é então concebido por oposição ao que é denominado como 

individualismo moderno, postura considerada desfavorável de acordo com os dados 

encontrados até o momento (MAIA, 2015).   

 

O processo de amadurecimento leva o jovem a construir paulatinamente relações de 
companheirismo, de amizade e de fraternidade até incorporar essas atitudes numa 
valorização da experiência comunitária, como referência permanente para sua vida. O 
jovem aprenderá a viver em grupo, aceitando e valorizando cada pessoa, 
reconhecendo seus valores e tornando-se capaz de renunciar aos interesses pessoais 
para assumir os da comunidade. Desenvolverá sua capacidade de trabalhar em equipe 
e de viver numa atitude de serviço que o faça crescer na responsabilidade por sua 
própria vida e pelas situações do grupo (CELAM, 1997, p 87). 
 

 

 É pejorativo a utilização do termo indivíduo por esta pastoral no sentido negativo, ligado a 

questões por eles ponderadas como problemas da sociedade contemporânea, tais como o 
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consumo exagerado e o desinteresse com a coletividade. O que se percebe é que, a PJB busca 

formar grupos organizados como sujeitos, se distanciando da categorização de indivíduos 

(MAIA, 2015).     

  É interessante ressaltar que tal crítica vem corroborar com que Hall (2005), entende 

sobre a concepção de identidade na atualidade, e assim, destaca dois componentes 

determinantes desta, a noção da identidade cultural que corresponde à perspectiva de uma 

história em comum que representa a experiência de um determinado coletivo, e partir desta 

vivência acumulada, se estabelece um contexto cultural, que funciona como código comum e 

influi, de alguma maneira, em todo sujeito pertencente ao coletivo.  

  Neste sentido, Taylor (1998), afirma que a política de reconhecimento é primordial, uma 

vez que, o diálogo intercultural é fator referencial para a formação da identidade cultural do 

indivíduo, mesmo porque as pessoas estão em constante relação com outras, ou seja, para o 

autor, a pessoa não é um ser isolado, mas sim um ser dentro de uma cultura. 

  
 
O grupo de jovens é a experiência central da proposta pedagógica e evangelizadora 
da Pastoral da Juventude no Brasil. O grupo de jovens é o conjunto de jovens que se 
reúnem, de um modo mais ou menos estável, na comunidade paroquial ou em outros 
ambientes, passando pelas várias etapas, num processo de formação que os leva a um 
certo grau de discernimento e amadurecimento de sua vivência pessoal, grupal e 
comunitária (CNBB, 1998, p. 32). 
 

 
 
  Tais informações corroboram com a concepção encontrada no Marco Referencial da 

PJB (1998), o grupo de jovens é considerado mais do que o local do encontro, da diversão e da 

partilha, é o ambiente de formação, onde  o participante é levado a pensar a cada encontro, 

reunião ou debate, como o grupo se estabelece, assim como também nos momentos de oração, 

e por meio disso, vai se formando como sujeito crítico de sua realidade (MAIA, 2017). 

  O objetivo da PJB, no que diz respeito à formação de pequenos grupos, seria o de formar 

uma pastoral de minoria, simbolizada pelos grupos de base da PJB, no qual a proposta principal 

seria a de formar jovens críticos, informados de sua função no grupo, na igreja e 

consequentemente na sociedade, e esse resultado seria a resposta apresentada para um modelo 

pós-moderno de sociedade fragmentada. Tal objetivo, está diretamente ligado ao que Stuart 

Hall (2005) evidencia sobre a supressão da diferença pela imposição de uma só cultura, que se 

mostra ineficaz, pois não há nação alguma composta apenas por um único povo, uma única 

cultura ou etnia, as nações modernas são, todas híbridas (misturas) culturais. 
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  Para Maia (2015), a PJB oferece a formação de um modelo ideal de sujeito com senso 

crítico, reflexivo e acima de tudo, envolvido com o coletivo e preocupado com a causa do 

oprimido. Dentro de sua metodologia de atuação, a PJB busca se distanciar e inclusive criticar 

aspectos do que eles chamam de egocentrismo moderno, focando o bem-estar pessoal, sem 

preocupações com o próximo, em especial o oprimido, o pobre, e ainda, no que diz respeito ao 

distanciamento da dimensão coletiva em sua ação.  

  Cabe aqui ressaltar que a IC, categoriza o oprimido, enquanto “pobre”, porém esta 

nomenclatura abrange muitos outros sujeitos, que também são vítimas, são excluídos e sofrem 

com preconceito e discriminação, porém, ambos também têm identidade. Especificamente, 

podemos entender enquanto classe de oprimidos além dos pobres conforme citado no 

parágrafo anterior, os/as negros/as, mulheres, LGBT11, drogaditos,  indígenas, imigrantes, 

especialmente aqueles em condições de clandestinidade e outros marginalizados. Estes grupos 

vivem toda a sorte de violência por parte de um sistema/Estado que está organizado para 

normatizar, classificar e homogeneizar as experiências. Desta forma, podemos dizer que, esse 

alcance à esta minoria ou sujeito considerado oprimido pela IC, faz jus ao relato já dito nesta 

dissertação pelo entrevistado Thiago, que diz respeito a sua orientação sexual. 

  Nessa direção, é explicitado no Marco referencial da PJB (CNBB, 1986), um percurso 

a ser feito pelos jovens em seu processo grupal. Da mesma maneira que grupo perpassa por 

algumas etapas de formação, o jovem que dela participa também realiza um processo, que 

contempla basicamente três etapas diferenciadas, a primeira a nucleação; a segunda a iniciação 

e, por fim, a terceira a militância e para entendermos melhor estas etapas o Marco Referencial 

da PJB, a etapa de nucleação perpassa: 

 
 
Para que o processo de nucleação seja efetivo, utiliza-se uma metodologia que 
valoriza o acolhimento pessoal, promove a participação, a integração, a organização 
grupal e ajuda o jovem a descobrir o valor e as exigências da vida em grupo, optando 
por ela. Deve-se levar em conta alguns critérios: A proposta deve partir da realidade 
dos jovens aos quais se convida, de suas necessidades, de suas buscas, de suas 
inquietudes e expectativas (CNBB, 1986). 

 

  Esta fase é aquela em que os jovens são convocados e se dispõem a iniciar sua 

participação nos grupos. Isto ocorre por intermédio das amizades, convite pessoal, convites 

                                                           
11 Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trânsgeneros. Transgênero seria um grande grupo de identidades, abarcando em 
seu universo travestis, transexuais, crossdresser, drag queen, drag king, andrógino, dois espíritos, agênero, sem 
gênero, dois gêneros, genderfucker, gênero fluído (…) Trans*” visa incluir no grupo todas as pessoas com 
identidades dentro e fora do binário de gêneros (homem/mulher) com papel/expressão/identidade de gênero em 
não conformidade com o genital, de acordo com as regras cissexistas impostas que dizem o que é como se parece 
e como se comportam os únicos dois gêneros legitimados dentro da sociedade. 
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amplos, convites nos meios específicos, cursos, encontros, preparação para crisma, catequese 

permanente, os convites massivos e outras formas. 

  No que diz respeito a segunda etapa a da iniciação o Marco Referencial da PJB traz: 

 

O ponto de partida da iniciação são as muito variadas motivações e graus de 
consciência e adesão a Jesus Cristo que os jovens trazem para o grupo. Nesta fase é 
importante uma metodologia que motiva os jovens a continuar participando das 
reuniões de grupo e paulatinamente desperta-os para o compromisso sério na 
comunidade eclesial e na sociedade (CNBB, 1986). 

 

 

  A etapa se dá a partir do momento em que o jovem passa pelo processo formativo não 

formal dentro do grupo e ele descobre as variadas motivações, que o levam a viver de forma 

coletiva, e isso levará a se portar de forma mais coletiva. E para finalizar as etapas, temos a 

terceira, a militância. A palavra militante, tem uma longa história na vida da igreja, se refere à 

ação eficaz do cristão e ao seu compromisso, testemunho, luta e atuação concreta no mundo e 

também na igreja, sendo a fase “madura” do jovem e do seu grupo. De acordo com o Marco 

Referencial da PJB: 

 

A militância é a fase da opção que o jovem cristão faz para assumir o estilo de vida 
de Jesus de Nazaré. É um compromisso mais permanente e libertador. Motivado pela 
fé, o militante é estimulado a viver sua vida numa entrega aos demais. A militância 
dentro do processo evolutivo da personalidade do jovem, é uma etapa ativa e criativa, 
que se desenvolve uma vez superada a adolescência. Supõe integração dinâmica dos 
elementos cognitivos, afetivos, sociais e transcendentes para uma opção e um projeto 
de vida. (CNBB, 1986). 

 

 No âmbito eclesial, o jovem desenvolve uma maior consciência de sua participação e 

responsabilidade, assim também como o conhecimento da realidade pastoral. Um possível 

compromisso social, colabora para o surgimento de uma pastoral madura. Neste campo estão 

as instâncias de coordenação, em todos os níveis das pastorais. Nisto, o jovem desempenha o 

papel de evangelizador do próprio jovem.  

  O trabalho que constitui o processo formativo da PJB veio se consolidando com o 

tempo, hora que já fora explanado até o presente momento nesta dissertação, no que trata desse 

trabalho, envolvendo a coletividade juvenil, no próximo tópico será falado de forma mais 

concisa, como se dá o trabalho de formação coletiva e as ações de afirmação desses jovens no 

contexto da PJB. 
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3.3.4. Coletividade: Ações de Afirmação da Juventude 

  A PJB atua com ações que motivam uma autoafirmação dos jovens, enquanto um grupo, 

contendo necessidades e questões de cunhos específicos. Essa preocupação vai perdendo mais 

ainda o aspecto local, ou seja, vai ganhando proporções maiores e sendo trocada por demandas 

do interesse dos jovens como um todo. 

  Concomitante a esta nova maneira de se ver e portar, os processos estavam acontecendo, 

sejam eles nacionais e internacionais, e até no interior da IC, estes movimentos estavam sendo 

concretizados e destacando uma compreensão de juventude como totalidade, como um grupo 

com características peculiares. Podendo citar como exemplo, o Ano Internacional da Juventude 

(AIJ), promulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1985. 

  É notório que este ano, fora de grandes acontecimentos para a juventude católica, neste 

o então Papa João Paulo II lançou as Jornadas Mundiais da Juventude, que se constitui num 

evento internacional preparado pela IC, e que se realiza uma vez a cada dois ou três anos, sendo 

reservado aos jovens. Este cenário também foi visto no Brasil, a igreja definiu o primeiro 

domingo de outubro como o Dia Nacional da Juventude (MAIA, 2015).     

  A partir desse período, o jovem passa a ser reconhecido como um sujeito de direitos, 

sendo reconhecido também, como alguém pertencente a um determinado grupo da sociedade, 

grupo este que possui algumas necessidades particulares. 

  A PJB trabalhou bastante a ideia do Ano Internacional da Juventude nos encontros, 

assembleias e celebrações, contudo, não o fez sem um conjunto de críticas. Para exemplificar 

um dos aspectos a ser criticado, podemos citar o lema nomeado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), “participação, desenvolvimento e paz”. A PJB criticava argumentando que, ele 

não ocasionava a mudança e defendia, em oposição a esse, o lema “Participação, Transformação 

e Justiça” (PIERDONÁ, 1997). 

  Porém, em meios a questionamentos e críticas, a PJB, promoveu o Ano Internacional 

da Juventude, e executou ações diferenciadas. E podemos destacar a produção de um manifesto, 

publicado na revista “PJ a caminho” de número 19. O conteúdo desta trazia solicitações dos 

jovens: 
 

Se queremos estudar, somos sujeitos as regras escolares absurdas (cadeado nos 
portões, guarda-pó, livros caros, que não correspondem com nossa realidade...  
Reivindicamos também nosso espaço na Igreja, como sangue novo, queremos 
participar dela com nossa força e nossas ideias e não sermos apenas enquadrados 
dentro do seu padrão de ideias inflexíveis. Queremos ser sujeitos dessa transformação, 
e por isso estamos participando em todos os movimentos democráticos. Mas nós 
jovens, hoje já sabemos que estas atitudes da sociedade são a ideologia do sistema 
capitalista em que vivemos que privilegia uma minoria de pessoas pelo lucro... (PJ a 
caminho, 1985:6). 
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  É possível verificar nesse fragmento, um conjunto de reclamações ligadas aos métodos 

educacionais e econômicos, seguida da solicitação de um maior envolvimento na IC e na 

sociedade por parte da juventude. Até aqui, foi visto que essa categoria é bastante utilizada, 

suscitando os jovens serem uma completude, com solicitações e demandas características dessa 

faixa etária. 

  Após esse momento, e partindo de um contíguo de análises e até mesmo da 

ressignificação desta celebração promovida pela Organização das Nações Unidas, a PJB passa 

a estabelecer uma fala e a realizar ações que apresentavam como fim a promoção do jovem 

enquanto jovem, um grupo particular. A questão prioritária não era mais o trabalho, a terra, a 

educação, mas sim o jovem enquanto uma categoria, um grupo com identidade própria (PJN, 

1988). 

  A partir do momento de afirmação de uma identidade jovem, que o termo protagonismo 

juvenil passa a ser introduzido na PJB, sendo empregado e trabalhado em muitas atividades da 

PJB, sendo correlacionado com ações voltadas com a ação. “Somos jovens com inquietudes de 

protagonismos, porque queremos transformar nossas realidades, viver e ser agentes ativos na 

construção de uma Nova Civilização” (PJ a caminho, 1992, p 20).   

  É interesse ver a frase citada anteriormente, como sendo uma forma de expressar um 

sentimento que a juventude demonstrava, como queriam ser vistos. Neste caso, o protagonismo 

estaria relacionado a uma ação, apontando para uma transformação na ou da sociedade, ação 

esta que, seria desenvolvida especificamente pelos jovens, que estariam nas ações 

desenvolvidas pela PJB, e que sendo militantes, estariam levando para suas realidades, ações 

que colaborariam para esta mudança (MAIA, 2015). 

  O estar protagonista neste caso, está relacionado como uma forma de se comportar em 

determinada ação, ação esta que, está diretamente ligada a um modelo de atuação 

transformador, onde este sujeito é capaz de atuar como um agente ativo em sua realidade, de 

maneira consciente e autônoma, sendo reconhecido principalmente por ele mesmo como tal. 

Para a PJB, o protagonismo juvenil, é o que remete à autonomia em sua forma de ação, ou seja, 

a maneira como os jovens precisam fazer e decidir as suas ações nos processos em que estão 

vivendo (PJN, 1988). 

             Dessa maneira, o protagonismo se estabeleceria por meio de atividades práticas com os 

jovens, e esta metodologia é idealizada pela PJB, por meio de seus jovens, jovens estes que 

passaram por uma formação integral, para alcançarem este nível, vamos dizer assim. É nas 
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características de uma juventude com discernimento sobre ele mesmo e autônomo, que se 

instituiria o modelo ideal de sujeito pretendido pela PJB, que eles chamam de protagonista. Se 

o jovem possui consciência de sua função na sociedade e autonomia, poderá agir e transformá-

la. Tendo estes similaridades ou particularidades, que levam a entender melhor sua coletividade 

e sucessivamente, o que os tornam coletivos. 

                Assim como fora visto até o presente momento, a PJB com sua organização, heranças 

de conferências, assembleias, encontros, metodologias auxiliares, planos trienais e marcos 

referencias, trabalha com jovens, com a proposta de uma formação integral, fazendo-os 

compreender e a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias e ainda, com consciência 

de sua realidade e autonomia. No que diz respeito aos dados históricos e teóricos, o trabalho 

desta se dá como algo que favorece o desenvolvimento dos seus participantes, e corroborando 

com isso, o próximo tópico trará a memória exposta de alguns participantes desta pastoral na 

cidade de Goiânia-Goiás. 

 

3.4. Memória e Juventude da PJB em Goiânia 

O presente tópico nos trará uma visão sobre o desenvolvimento das ações e concepção 

dos jovens que participam das atividades desenvolvidas pela PJB, na cidade de Goiânia-Goiás. 

Dando enfoque às narrativas e representações dos jovens, que se fazem integrantes desta 

pastoral e por meio de suas ações, Pesavento (2005) aponta que, esses espaços são constituídos 

de carga simbólica, lugares de memória, reconhecidos através de experiências vivenciadas, por 

pessoas que têm pontos de ancoragem e identificação com o local. Territórios transitados que, 

fazem evocar memórias e histórias, pois são narrados por pessoas pertencentes a este tempo. 

Na construção desta história, se utiliza do resgate da memória dos participantes, partindo 

da utilização de narrativas compartilhadas pelos participantes em Goiânia. Com a finalidade de 

instituir práticas sociais e identidades com a PJB, que permitiram descrever a formação, 

consolidação e desenrolar da proposta, assim como a sua segmentação até os dias atuais, mesmo 

que seja em menores proporções. “Identidades fundamentam-se em dados reais e objetivos, 

recolhendo traços, hábitos, maneiras de ser e acontecimentos do passado, tal como lugares e 

momentos [...], a identidade implica na articulação de um sistema de ideias imagens que explica 

e convence (PESAVENTO, 2005, p. 4). 

A história, memória e desenvolvimento da PJB, está ancorada como parte da história da 

juventude católica no Brasil, sendo um movimento ligado à IC, tendo como herança ações e 

atividades fundamentadas em metodologias já citadas nesta dissertação. A Pastoral da 



99 

 

Juventude no Brasil tem grande importância histórica, desde o início de sua formação na década 

de 1970. Esta mantém viva a memória e o compromisso com as causas do reino. Nas décadas 

de 1980 e 1990, em nível nacional, conseguiu estruturar um único modelo libertador de 

evangelização da juventude (SBARDELOTTI, 2016). 

Ainda Sbardelotti (2017), antes a PJB era considerada como a pastoral oficial da IC, 

responsável por toda a evangelização da juventude, tarefa esta que era impossível de ser 

realizada, até porque há inúmeras juventudes dentro da IC, sendo preciso um acompanhamento 

especializado. Atualmente, a PJB tem acompanhado os pequenos grupos de jovens das CEBs, 

dando a elas, um fôlego maior, para poder se concentrar, acompanhar, fortalecer sua identidade 

e mística, tirando de suas costas a cobrança da evangelização global da juventude. 

A PJB busca trabalhar no ambiente em que o jovem se faz presente, ambiente seu, 

levando em consideração suas particularidades, este pode ser pertencente a uma paróquia ou 

comunidade eclesial de base, e o convite é realizado de forma aberta, no qual o jovem se sinta 

à vontade para participar, assim como relata Pedro que frequentava na época, uma comunidade 

na Região Noroeste de Goiânia, que relata como fora seu convite para participar das atividades 

de formação da PJB: 
 

 
Na época era catequista de uma comunidade, e fui convidado para participar de um 
encontro, onde os jovens iriam falar sobre vários assuntos, preparar para uma 
atividade para convidar mais jovens para o grupo. 
 

  

Como pode ser observado acima, de acordo com Pedro, o convite é feito de forma aberta, 

e pode se observar ainda que, a proposta segue para um encontro, que tem por finalidade a de 

preparar uma atividade, na qual há uma preparação para convidar outros jovens para um outro 

momento. Proposta que fica evidenciada nas diretrizes da PJB, que realiza seu trabalho 

formativo do jovem para o jovem, ou seja, opção de trabalho realizado com e pelos jovens, que 

foi reafirmada na Conferência Geral do Episcopado latino-americano, realizada na cidade de 

Puebla em 1979. 

Da mesma forma foi para Thaigo, que neste momento não faz parte de nenhuma CEBs 

ou paróquia, mas que já participou das atividades, e relata como fora feito o convite, “Mudei 

de cidade e comecei a frequentar a comunidade, a coordenadora do grupo me convidou e fui 

participar”. De acordo com o mesmo, “não estou ligado a nenhuma paróquia, e isso é devido 

aos estudos, (doutorado) e trabalho (Professor na Secretaria de Educação deste Estado), me 

impossibilitando de estar mais presente, me distanciando das atividades, porém, participo 
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enquanto assessor das atividades, reunimos em um determinado momento, eu ajudo a liderança 

do grupo a organizar suas ações”.  

A participação para alguns jovens, se tornou tão significativa, que foram convidados 

para atuar enquanto coordenadores e assessores nas atividades desenvolvidas por esta pastoral, 

a exemplo de uma das entrevistadas que relata. “fui convidada para uma atividade, após algum 

tempo e com a formação, passei a ser coordenadora e hoje sou assessora nas atividades 

propostas pela PJB a que pertenço” (TEREZA, 2018). Tal processo corrobora com o objetivo 

da PJB, que busca estimular a participação destes, posicionando-os de tal maneira que, 

participem das mudanças na sociedade e na igreja, de forma considerável (SCHREIBER, 2013). 

A proposta da PJB, é formar um jovem crítico e consciente de seu papel na sociedade, 

e em seu processo educativo, esta utiliza do diálogo, assim como Freire (2005) enfatiza, que o 

diálogo é o grande responsável por promover a educação emancipatória, ou seja, é aquele que 

prepara as pessoas para pensar e sucessivamente desenvolve sua consciência crítica. E a PJB 

proporciona este espaço, onde os jovens podem trazer assuntos diversificados, assim como 

relata Thiago“ na pastoral da juventude, temos espaço para dialogar sobre bíblia, 

espiritualidade, sexualidade e direitos humanos”. 

Já Pedro relata “trabalha de tudo no grupo, família era mais forte, conhecer mais sobre 

a igreja, documentos que ela traz, o que o jovem pode contribuir com a igreja, e muito o eu 

pessoa no mundo”.  Este momento, fornece um espaço de diálogo, interação e participação, que 

permitem aos jovens a troca de conhecimento, informações e assim, construa seu potencial 

crítico para analisar a realidade, facilita-se a criação de laços profundos de solidariedade, 

permitindo partilhar critérios, valores, visões e pontos de vista (CELAM, 1997). 

A PJB proporciona uma formação integral, norteando e ajudando em seu processo de 

educação na fé e em seu amadurecimento nos vários espaços dos jovens. Sua proposta, estimula 

a participação destes, posicionando-os como protagonista, de modo que participem das 

mudanças da sociedade e da igreja. Sem o protagonismo, a juventude não é motivada à assumir 

responsabilidades e desenvolver habilidades de liderança (SCHREIBER, 2013). 

O protagonismo juvenil trabalhado na formação integral da PJB, busca incentivar os 

jovens a serem autores de sua própria história, e que essa atuação seja algo que o alcance 

primeiro e posterior a isso, o seu redor, com vistas a esta formação e incentivo ao protagonismo 

juvenil, Letícia relata como benefício adquirido com as atividades propostas pela PJB “quando 

entrei na PJB era mais de observar, chegou um momento que me expressei com um olhar mais 

adulto, e fiz o grupo perceber que poderia mais, jovens naquela época e hoje, podem muito, só 

precisa assumir mesmo a sua identidade”. 



101 

 

Se sentir protagonista de sua própria história, pode estimular o jovem na busca de 

melhorar seu cotidiano e das pessoas que estão ao seu redor, e isso é observado na fala de outra 

participante da PJB, Tereza que relata “na minha formação foi fundamental, organização da 

minha vida em todas as áreas, isso devido a elaboração de projetos de vidas”, e ainda sobre 

protagonismo juvenil, Gustavo. diz, “me tornei mais independente, passei a viajar mais, recebi 

uma formação humana com ênfase na política, muito importante”. 

De acordo com Costa (2000), o protagonismo juvenil é tido como uma possibilidade 

concreta do desenvolvimento e exercício da cidadania, ao mesmo tempo em que se volta ao 

sujeito, em relação à formação da identidade, autoconceito e autoestima, sendo componentes 

importantes para a formação da identidade e autonomia.  

Para os participantes entrevistados, o protagonismo juvenil é “uma forma de ensinar o 

jovem como ele, sendo a pessoa que ajuda a construir toda a história, desde como criar o espaço 

a cara do jovem, e deixar com que ele mostre na verdade o desejo dele para a construção de um 

mundo melhor” (PEDRO, 2018). Assim como relata Abramovay (2002), o protagonismo 

juvenil é um recurso de uma prática educacional voltada para a cidadania, onde o jovem exerce 

uma posição de centralidade no desenvolvimento de atividades.  

O protagonismo pregado pela PJB, se apresenta na ótica de uma ação de intervenção 

desse jovem no exercício da sua realidade e de questões que ele enfrenta. O protagonista neste 

caso, estaria atrelado a alguém com capacidade de transformar o contexto no qual está inserido, 

não alguém que concorda e aceita as situações que vivencia, mas que as questiona e está 

disposto a transformá-las (MAIA, 2015). Para Jaqueline, “protagonismo juvenil é atuação, 

responsabilidade e liberdade de pensamento”. 

No que diz respeito a propiciar um ambiente de reflexão e identificação do papel que o 

jovem precisa assumir para interferir no desenvolvimento de sua própria história e 

sucessivamente do meio em que está inserido, Pedro relata “existe esse espaço, primeiro porque 

é o espaço do jovem, ali ele pode expressar o que pensa e acha que é correto, lógico que precisa 

ser bem amparado com o olhar para a realidade que vivemos”. De acordo com o participante, a 

PJB, por meio da PJ da qual este é pertencente, proporciona um espaço de reflexão e formação 

discursiva, que objetiva que este construa seu discurso a partir da formação desta. 

A PJB, propõe diretrizes gerais em que se delineia, passo a passo, como deve ser esse 

processo de evangelização, formação e construção político-religiosa do jovem. Fato este que 

pode ser observado na fala da Vanessa, que relata “o espaço de reflexão existe sim, e este se dá 

por meio da espiritualidade, orientando o jovem, se posicionando também politicamente”. 

Lembrando que as ações da PJB, não estão associadas apenas na vida eclesial, mas que perpassa 
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também por outros aspectos da vida. Da mesma forma, acrescenta Jaqueline “a PJB oferece 

uma formação integral que se preocupa com as diversas dimensões do sujeito”. 

Uma das propostas da PJB é a formação integral, direcionada aos jovens em seu 

processo de educação cristã e sua maturidade. Tal proposta tem como objetivo a de estimular a 

participação destes, os posicionando como protagonista, de tal maneira que participem das 

mudanças na sociedade e na Igreja de forma considerável (SCHREIBER, 2013). Tal proposta 

como dito, busca suscitar na juventude um compromisso em âmbito sociopolítico, além do bem-

estar comum, mais para que isso ocorra, é preciso que a formação seja feita com “qualidade”, 

conforme relato de Pedro.:  

 

“se o grupo for bem amparado, com pessoas que saibam onde recorrer para mostrar 
os direitos e deveres dos jovens, principalmente quando acontece os debates políticos, 
porque o jovem que vem das regiões mais pobres, sempre ouve muito falar que juntos 
podemos fazer a diferença”. 
 

 

De acordo com o relato acima, existe a possibilidade de uma formação, na qual o jovem 

possa olhar para si mesmo e para mundo, com um olhar mais crítico, mas para que isso ocorra, 

é preciso que haja por parte da PJB, uma formação com pessoas qualificadas. Ainda no que diz 

respeito a uma formação integral com olhar crítico para a realidade, Jaqueline relata “a 

formação me proporcionou realizar uma análise da realidade e a escuta dos que sofrem”, já 

Vanessa diz “a formação traz uma visão crítica da realidade social”. 

  Esta pastoral entende que o jovem precisa de formação em todos os aspectos, de modo 

a possibilitar um equilíbrio de sua personalidade e uma integração consciente e madura ao 

universo que o cerca, partindo ainda do conhecimento da sociedade contemporânea. Para se 

chegar a esse entendimento, ela propõe a formação integral por meio da atividade que trabalha 

as cinco dimensões, como fora detalhado no tópico 3.3.2. A proposta considera que formar é, 

criar nos jovens e nos grupos, novas atitudes de vida e competências, que lhes permitam 

clarificar seus projetos de vida (CELAM, 1997). 

A participação em ações grupais, objetiva um significado para esse jovem, e de acordo 

com Tereza, “participar do grupo de jovens teve um significado para mim, pois através deste, 

tenho base para toda a minha vida”. De acordo com este relato, podemos destacar a relevância 

do discurso da PJB, quanto traz em suas diretrizes que, pensar em atuar com jovens, é preciso 

que esse processo seja grupal, isto se dá pelo fato de valorizar a participação deste, estando essa 

prática ligada em todos os ambientes, não somente na prática de ir à missa ou nos grupos, mas 
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vai além, este necessita ser um agente transformador de sua realidade, seja onde ele estiver 

(CNBB, 1998) 

Já para Thiago. “a participação no grupo de jovens ampliou meus horizontes, ajudou a 

me aceitar quanto à minha sexualidade, desenvolveu muito em mim a autonomia”. A partir 

deste relato, podemos verificar que a participação no grupo, traz um sentido quando Hall 

(2005), traz que a identidade se torna uma celebração móvel, sendo formada e transformada 

continuamente em relação às maneiras pelas quais os sujeitos são representados ou 

interpretados nos sistemas culturais que os rodeiam. A identidade nesta perspectiva é entendida 

historicamente e não biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em momentos 

diferentes, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de cada 

pessoa há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal forma que, 

nossas identificações estão sendo deslocadas.  

Para Silva (1999), na mesma perspectiva que Hall (2005), a identidade não é uma 

essência fixa, estável, definitiva, mas uma construção, uma relação, um ato performativo. A 

identidade é instável, contraditória, inacabada, está ligada a sistemas de representação. Como o 

processo de identificação faz parte das construções sociais e individuais, ele está presente em 

todas as instâncias da vida social, sendo delimitado e regulado de diferentes formas nos 

diferentes espaços. 

De acordo com o entrevistado, a participação no grupo, lhe trouxe além de sua aceitação 

no que diz respeito a homossexualidade, desenvolveu a autonomia, o que corrobora com a 

teoria, para se alcançar a autonomia é preciso respeitar as identidades, pois esta está relacionada 

com as representações que recebemos e com a forma que a vivemos e a expressamos. Dessa 

forma, segundo Rodoff (2005), o desenvolvimento dos sujeitos está atrelado por sua vez, na 

participação variável nas atividades socioculturais de suas comunidades. A PJB, traz em seu 

discurso, que o ideal é que os jovens trilhem seus próprios caminhos, que se organizem, 

realizem e que busquem autonomia para pensar e agir.  

Para Pedro” a participação no grupo de jovens tem um grande significado para mim, 

pois hoje consigo dizer, aprendi muito, porque desde o início aprendi e ensinei muitos jovens, 

para nós os mais velhos de comunidade, a pastoral foi a nossa base para sermos o que somos 

hoje”. O jovem pode obter capacidade de elaboração de um discurso consciente, fundamentado, 

se tornando mais atento às suas ações na sociedade, se constituir e criar suporte para a 

construção do outro, se tornando capaz de interferir nas diversas áreas da sociedade (SANTOS, 

2010). 
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É possível perceber por meio dos relatos dos participantes da PJB, a relevância e 

importância do trabalho realizado por esta. Podemos também observar que, o trabalho de 

formação integral para estes é válido, que tiveram “retorno” das ações realizadas, para estes, a 

PJB os estimulavam ao protagonismo juvenil em suas ações, de acordo com Guillherme., 

“desde quando descobri o que vem a ser protagonismo, me identifiquei, eu assumi a causa e 

ajudei muitos jovens a se conhecerem e a pensar matérias e subsídios para os grupos”. Já para 

Thaigo “erámos estimulados e tínhamos liberdade de pensamento e ação”, corroborando para 

as mesmas afirmações, Tereza. relata “nós erámos responsáveis pelas atividades, e isso nos 

instigava e animava”. 

De acordo com Dom Antônio Ribeiro (2018), o protagonismo juvenil só acontece 

quando há um crescimento humano pessoal, sucessivamente vindo a maturidade. Se o sujeito 

não tem consciência de ser sujeito, não há exercício de autonomia. O protagonismo só é possível 

por meio da reflexão, do discernimento e da capacidade de escolha, e ainda, quando o jovem 

faz a experiência da liberdade e da responsabilidade.  

É interessante ressaltar que a PJB com sua organização, metodologias e história, 

trabalha com jovens, com a proposta de uma formação integral, fazendo-os vislumbrarem e a 

se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. E pautado nisso, foi perguntado aos 

entrevistados como seria se eles não tivessem participados dessa formação, o que seria diferente 

na vida deles, de acordo com Priscila. “olha, talvez não teria esse olhar mais humano de ver as 

coisas, as pessoas, de contribuir mais para um mundo melhor, acho que seria egoísta, olharia 

mais para mim”. Para Jaqueline “não teria a base cidadã e política que tenho hoje”. 

Para Thiago “talvez eu tivesse casado com uma mulher que eu não gostasse, infeliz, 

sendo mauricinho, em um trabalho maçante, hoje eu me aceito como sou”.  De acordo com Hall 

(2005) “as identidades não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação”, as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A identidade se 

produz na socialização de um sujeito com outro e também com a sociedade a qual pertence. 

A PJB, por meio de suas metodologias e representações sociais, trabalha com uma 

concepção que proporciona a continuidade e a conscientização da caminhada (Oliveira, 2002), 

tal método proporciona o entendimento do ser humano na sua totalidade e que pode trazer um 

novo sentido e significado à vida de quem participa dela. 
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Para finalizar este tópico, penso ser relevante mencionar o relato de um dos 

entrevistados, que de uma forma breve, fez um resumo de sua experiência com a PJB, Pedro 

relata: 

 

Fui convidado para fazer um curso de catequista, todos os domingos, no período de 
seis (06) meses eu passava na porta de um salão e via as irmãs missionárias de Cristo 
trabalhando com os jovens, quando acabou o curso, fui convidado à participar de uma 
atividade, onde se reunia os jovens da paróquia e as comunidades. Daí para frente, 
aprendi muito e ensinei mais ainda, na época conheci a Casa da Juventude. Ela dava 
formação para jovens, fiz vários cursos, me preparei para ajudar os jovens, fui 
coordenador de grupo, e fui mais além disso, fui da equipe de metodologia da Casa 
da Juventude, projetos de liturgia para jovens, retiro espiritual, formação de liderança, 
escola de educadores, ajudei no Fórum da Juventude do Cerrado na cidade de Goiás. 
Me profissionalizei na parte de técnicas e dinâmica, retiros e celebrações para jovens 
e adolescentes. Tive momentos marcantes na história da juventude do Brasil, a 
oportunidade de estar com o Papa Bento e o Papa Francisco, jornada mundial da 
juventude, ajudei a pensar e a elaborar o Documento da juventude N° 85, muitos 
momentos felizes. Logo as coisas foram mudando, a nossa referência em formação 
para jovens fechou, daí assumi o projeto que foi muito desafiador, na região Noroeste 
de Goiânia mais preciso, no setor Curitiba, levei a formação de liderança jovens. Com 
a identidade da juventude local e com base nos documentos da juventude e junto com 
o documento de Aparecida, acompanhado pelo Padre local e as religiosas e os 
profissionais voluntários que nos ajudaram a desempenhar um trabalho lindo que duro 
cerca de cinco (05) anos de formação. Hoje eles atuam como jovens, formando jovens, 
com outra experiência. Hoje eu sou mais como um assessor quando só chamado a 
acompanhar a proposta ao qual eles assumiram. Lembro sempre “juventude é o futuro 
na nação”. 
 

 
 

De acordo com entrevistado, a participação nas atividades, teve significado em sua 

formação, conseguiu vislumbrar uma oportunidade de crescimento pessoal e humano, que passa 

à frente o que aprendeu, no que diz respeito a atuação com jovens, que hoje atua como assessor 

junto aos jovens que ajudou a formar, e que passam a diante o que aprenderam. Este é o trabalho 

que a PJB almeja alcançar. 

Desse modo, ao longo destes expostos, alguns dos elementos que apontam o modelo de 

jovem que a PJB deseja formar, um jovem reflexivo, crítico, autônomo e atuante. Tal processo 

acontece, a partir do compromisso com a intervenção na sociedade e de si próprio, atuando para 

transformá-la, a partir das representações sociais assumidas ao longo da atuação na pastoral. 

Nesse processo formativo, foi possível observar a centralidade de alguns métodos e 

ritos, destacando-se a utilização da formação de grupos de base, onde os jovens adquirem um 

conjunto de referências para assumir a postura de protagonismo em seu processo de 

amadurecimento, a partir da relação que este estabelece com o grupo, se tornando um sujeito 

crítico. Podemos destacar também, as dimensões da formação integral, que objetiva formar os 

jovens para intervenção na realidade que estão inseridos, e prepará-los para ser um sujeito 

comprometido e atuante, a partir da compreensão da PJB. 



106 

 

Desta forma percebemos que, a formação da juventude na PJB, está ligada a extensão 

comunitária e relacional, em resistência à ideia de individualismo, considerado como algo só e 

egoísta. É notória que a formação social também é influenciada pelo meio externo, neste caso 

também pela PJB, ou seja, pela interação dos jovens em seus ambientes de origem e por meio 

de atividades desenvolvidas com estes por esta. O jovem busca conhecimento no mundo que o 

cerca, desenvolvendo a sua identidade e autonomia nos processos de socialização, ou seja, a 

identidade se produz na socialização de um indivíduo com outro e também com a sociedade a 

qual pertence (BENANTE, 2019). 

Através do processo de socialização, que os jovens podem conquistar a autonomia, 

porque neste momento podem expressar seus sentimentos e formar seus relacionamentos 

interpessoais, aprendem a compreender e assim, agir, reconhecendo a importância de respeitar 

normas, limites e o mais relevante, os caminhos que irão percorrer. O desenvolvimento social, 

ocorre quando existe trocas de ações, ou seja, quando há mpactos de um sujeito sobre o outro, 

e é a qualidade destas interações que definirá o desenvolvimento de ambas (SILVA, 2008). 

A dinâmica da sociedade, não facilita a efetivação de um trabalho de formação de 

maneira simples. Esse processo abrange acima de tudo, a conscientização, ou seja, um processo 

de formação dos indivíduos, cada vez mais críticos em relação à realidade concreta em que 

estão inseridos (FIORI, 1986). Nesse prisma, os jovens se estabelecem como sujeitos a partir 

da conexão com os outros jovens, além da responsabilidade com o coletivo. Essa proposta de 

formação de um sujeito, cujas particularidades mostram proximidades com o conceito de 

indivíduo moderno, sendo crítico, reflexivo e autônomo, que se estrutura na PJB.  

Os jovens como construtores da sociedade de hoje, e responsáveis pelas lideranças 

futuras, são os primeiros a precisarem de formação integral. As ações desenvolvidas pelas 

pastorais, podem ser consideradas como caminhos, que podem tornar concreto o protagonismo 

da juventude frente às urgências sociais. Utópica talvez, mas audaz ao tomar para si o desejo 

que pulsa nos jovens, o de construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na parte inicial deste trabalho, lançamos um olhar sobre as representações sociais, 

diretrizes, metodologias, trajetória e história da Pastoral da Juventude no Brasil (PJB), bem 

como toda essa estrutura fora constituída. Sabe-se que, a PJB é um movimento diretamente 

ligado à Igreja Católica (IC), que se pauta no modelo ideal de um cristão que propõe a obedecer 

a palavra de Deus, seguir o exemplo de Jesus Cristo, amar ao próximo e a cuidar de si mesmo, 

como também do outro,  por meio da evangelização desse. Ao longo do tempo, recebeu 

influências do marxismo, por meio da Teologia da Libertação e da Pedagogia do Oprimido. É 

interessante ressaltar também, a herança deste último, pois, o marxismo traz consigo a ideia 

da militância. Tal ideia está pautada em dedicar as melhores energias em prol da luta pela 

libertação de um sistema marcado pela desigualdade. Destacando que a PJB, busca orientar os 

jovens a seguir em frente e a tentar transformar o seu ambiente. 

Destacamos também a importância das Ações Católicas, a primeira foi a Ação Católica 

Geral ou Brasileira, que trouxe como influência na atuação da PJB, o trabalho voltado para a 

ação dos leigos, onde estes podem atuar como transmissores legítimos da mensagem da IC, ou 

seja, um braço estendido da hierarquia e parte do corpo eclesiástico. Já a Ação Católica 

Especializada, exerceu impacto na PJB, pela valorização da atuação do leigo, refletindo que 

este necessita ter autonomia, e que por meioo desta, pode conquistar vínculos diretos com a 

hierarquia da IC, com objetivo de realizar uma atuação colaborativa e com consciência de seu 

papel enquanto cristão. 

Outro fator importante para o trabalho da PJB, foi o Concílio Vaticano II, que é 

compreendido como um dos principais e decisivos movimentos na e da IC. Esse documento foi 

agente de mudanças e alterações, tanto na IC quanto na sociedade, tendo influência direta nas 

ações e trabalhos realizados pela PJB. Este é tão significativo, que é considerado a mais recente 

reforma pela qual a IC passou. A partir desse advento, a IC se tornou mais aberta para uma 

relação mais contígua entre clero e leigos, na qual os distanciamentos entre os graus de 

hierarquia foram reduzidos, criando-se a dimensão de uma Igreja mais participativa e com 

maior atuação do leigo. 

Da mesma forma, observamos a relevância das Conferências de Puebla, Medellin, Santo 

Domingo e Aparecida. A primeira faz uma recepção criativa do Concílio Vaticano II, propondo 

uma nova evangelização; a segunda ratificou essa mesma perspectiva; a de Santo Domingo, 

trouxe uma evangelização, partindo da experiência com Deus, resultando em um  trabalho 
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voltado para a promoção humana e a disseminação dos princípios cristãos na sociedade; a 

última evidencia um tempo de variações intensas, envolvendo a realidade de forma sui generis, 

na qual aborda critérios de compreensão e podenração da vida 

Os trabalhos realizados pela PJB têm impacto direta com o método ver-julgar-agir, 

desenvolvido pelo belga Cônego chamado José Cardijn na década de 1920.  Esta metodologia 

é voltada para a “formação pela ação”, que indica uma interação entre o estudo e as ações 

concretas dos grupos de jovens, e colabora para a formação de atitudes maduras. Somado a 

estes três elementos dessa metodologia, atualmente, se tem acrescido o avaliar e celebrar. A 

Teologia da Libertação, também pertence aos construtos da PJB, que articula a teologia 

excepcionalmente de forma teórica, epistemologicamente à luz da Bíblia, nessa perspectiva, o 

envolver está direcionado ao compromisso histórico da libertação. 

A Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, também influencia a metodologia adotada 

nas atuações da PJB. Tal método se faz importante para esse movimento social, porque envolve 

uma relaçao de aprendizado, que engloba o ensinar de forma a tornar ambas as partes 

transmissoras de informações, ou seja, através da experiência de cada um, pode-se aprender. E 

o aprendizado se faz diariamente. 

Um dos aspectos que se tornam mais relevantes e que fazem parte da PJB são os Planos 

Trienais. Estes planos se fazem parte integrante desta pastoral, e o mais interessante é que eles 

são norteadores dela e foram construídos com a participação dos jovens e para os jovens. Tais 

planos carregam doutrinas e ensinamentos, que são referenciais a serem seguidos por aqueles 

que de forma direta ou inderita são parte da PJB. 

Todo esse referencial faz parte da  história e construção da PJB, que é um movimento 

da IC que teve origem na década de 1970, porém suas atividades foram consolidadas ao longo 

da década seguinte. Esta década configurou o seu período de expansão em número de 

integrantes e de representatividade na Igreja Católica, a PJB viveu seu ápice, possuindo 

aproximadamente 50 mil grupos de jovens e um milhão de participantes em todo o território 

nacional. 

Percebemos por meio da teoria, que o discurso da PJB na década de 1980, era 

atravessado por diretirzes políticas marxistas e de esquerda, influenciados pela Teologia da 

Libertação, que visava preparar os fiéis católicos para a participação político-religiosa durante 

e após a ditadura militar. Contudo, a proposta de evangelização, se alterou ao longo do tempo, 

visto que, no início dos anos de 1990, a IC passou a ser influenciada pelas práticas 

neopentecostais e as pastorais sociais destas, ocorrendo uma reformulação do método, o qual 

passara a nortear a formação para as dimensões particular e teológica. Contribuiram ainda para 
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essa reformulação fatores externos como: advento da cultura pós-moderna em nossa sociedade, 

que trouxe consigo o predomínio de práticas individualistas, isto é, destituídas de base 

coletiva/comunitária. 

A Igreja Católica, por meio de suas pastorais, vislumbra a possibilidade de atuar com a 

juventude leiga, para atingir seu propósito de evangelização. Sua representatividade e prática, 

indicam que estas, demonstram caminhar, acompanhando o desenvolvimento da sociedade, 

bem como o progresso sociopolítico e individual. Apesar das tradições arraigadas na estrutura 

hierárquica da IC, a PJB se mostra atenta a um mundo moderno, e destaca que é preciso formar 

seus agentes e fiéis, para atuarem como produtores e receptores da cultura moderna e 

desenvolvida, levando em consideração o sujeito, suas origens e estimulando-os ao 

protagonismo juvenil. 

Ficou evidente nesta, que a PJB se configura em suas quatro pastorais: a Pastoral da 

Juventude, que surgiu em meados de 1970 no Brasil; a Pastoral da Juventude Estudantil que 

surge em Goiânia no ano de 1982, tendo seus primórdios a partir de um grupo de quatorze 

jovens oriundos de Goiás, Pará e São Paulo; a Pastoral da Juventude do Meio Popular, oriunda 

da cidade de Recife-PE, com data de fundação em datada no ano de 1978, este movimento é 

formado por jovens com orientação política voltada para a esquerda; e a Pastoral da Juventude 

Rural, que nasceu no dia 13 de março em 1983 no Rio Grande do Sul, e somente em 1988 se 

articulou em âmbito nacional. Apesar das especificidades, todas possuem uma finalidade e 

objetivo em comum que é promover o protagonismo juvenil. 

A atenção direcionada à juventude está pautada no fato dos jovens vivenciarem um 

contexto plural, e no compromisso de possibilitar que eles participem como autores de novas 

relações, pensamentos e ideias. Entre as propostas defendidas pela PJB está a busca pela 

superação de uma visão preconceituosa sobre os jovens. Contrariando a perspectiva de que os 

jovens seriam rebeldes, delinquentes, contraventores e imaturos, a PJB compreende que o 

período da juventude é pautado por múltiplas situações e  características, dependendo de suas 

raízes e origens étnicas, dos impactos culturais de seus meios, ou das diferentes condições 

políticas, sociais e econômicas. Portanto, os jovens não constituem uma categoria homogênea, 

conforme discutido pelas ciências sociais. Eles se encontram imersos em uma rede de relações 

e de interações múltiplas e complexas que constituem um universo social descontínuo e sujeito 

a mudanças. 

Pensando nesta perspectiva a IC demonstrou interesse pelo trabalho com a juventude, e 

esse interesse, foi motivo para a criação de pastorais específicas, visando trazer para a igreja 
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novos adeptos. Nessa etapa da vida, o acesso ao conhecimento potencializa a ação 

transformadora de paradigmas protagonizada historicamente pela juventude. 

Essa postura da PJB externaliza uma contradição da Igreja Católica, já que esta, é uma 

instituição fortemente hierarquizada, onde o conceito de autoridade tem um papel evidente. A 

PJB, por outro lado, insiste na importância da participação na sociedade e  ao mesmo tempo, 

no seu interior, além de defender práticas participativas em experiências pastorais. 

Pensando na juventude, com a possibilidade de compartilhar experiências autênticas e 

reais de seu cotidiano, que a PJB busca por meio da formação integral, utlizando-se do  método 

ver-julgar-agir, proporcionar novas formas de aprendizado e formação, por meio um de olhar 

mais crítico e voltado para o seu meio, objetivando o protagonismo juvenil. A questão do 

protagonismo juvenil se torna relevante na IC, percebemos isso na fala de Dom Antônio Ribeiro 

(2018), sugere que o protagonismo juvenil é possível somente por meio do crescimento humano 

pessoal, para que se possa conquistar autonomia. Sem a consciência de sujeito, não há exercício 

de autonomia. 

Para a PJB, o jovem sem o protagonismo não é estimulado a assumir responsabilidades 

e fortalecer suas habilidades de liderança. Para isso, a PJB orienta os jovens a adotar ações de 

intervenção em seu ambiente cotidianamente. Ou seja, o foco estaria na capacidade do jovem 

em transformar o contexto no qual ele faz parte.  

Então, percebemos que a noção de protagonismo adotado pela PJB em seus princpipios 

e práticas, é coerente com uma perspectiva que dialoga com as identidades dos jovens. 

Admitindo que estes são múltiplos e fragmentados, e portanto, não podem ser unificados de 

maneira estável numa categoria chamada jovem, sendo mais, coerente falar em juventudes, 

assim como ressalta os teóricos Stuart Hall e Pierre Bourdieu.  

O protagonismo pregado pela PJB, se apresenta na ótica de uma ação-intervenção desse 

jovem no exercício da sua realidade e das questões que ele enfrenta. O protagonista neste caso, 

estaria atrelado a alguém com capacidade de transformar o contexto no qual está inserido, não 

alguém que concorda e aceita as situações que vivencia, mas que as questiona e está disposto a 

transformá-las, fazendo com que o jovem busque sua autonomia, e consequentemente uma 

adesão e permanência destes nas pastorais. Por intermédio das ações formativas realizadas por 

esta pastoral, a IC se aproxima do jovem com maior sintonia e atenção, construindo 

relacionamentos baseados na valorização do ser humano, sua cultura e experiências de vida. 

Na proporção em que o jovem passa pela formação integral e grupal, que prepara para 

a ação social e capacitação para o desempenho de funções dentro e fora da Igreja, com vistas 

na relação consigo mesmo, na relação com os outros, na relação com a sociedade, na relação 
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com a ação, como também, na relação com Deus. Nessa perspectiva, e de  acordo com a PJB, 

o jovem se estabelece como sujeito, a partir da relação com os outros jovens e do 

comprometimento com o coletivo. 

Essa proposta de formação de um sujeito mostram proximidades com a concepção de 

indivíduo moderno, ou seja,  crítico, reflexivo e autônomo, que se busca formar na PJB, de 

acordo com a categorização de Dumont (1987). Entretanto, refuta a concepção de indivíduo 

classificada como egoísta, respondendo a ela, com comprometimento social e envolvimento em 

causas coletivas. 

Por meio desta proposta, o jovem vai se constituindo como sujeito, mesmo que submisso 

aos pressupostos da IC. Isso porque, as atividades propostas, são encabeçadas por 

coordenadores e assessores, por meio da formação integral, que se vale do método ver-julgar-

agir, orientações dos planos trienais e heranças das Ações Católicas, Conferências e demais, 

conforme explicitado no capítulo 1 desta dissertação. Os jovens e suas particularidades são 

levados em consideração, de acordo com relatos dos entrevistados. Quando acontece tal 

processo, a IC reconhece o jovem como sujeito construtor da sua própria história. Assim esta, 

reconhece nos jovens, uma maneira de se transformar, instigando-os como instrumento de 

transformação na sociedade. 

No que tange a tais processos, estes podem até conduzir os jovens a ter uma atuação 

mais autônoma, no sentido de este ter clareza e liberdade para agir na sociedade. Por tanto, foi 

visível ao longo da dissertação que isso ocorre unicamente em termos relativos, porque 

enquanto estrutura da Igreja Católica, a PJB responde conforme as suas decisões, revelando que 

não se tem ao certo autonomia direta. Por suas opções e processos vivenciados, a Pastoral da 

Juventude no Brasil ocupa um lugar distinto dentro da Igreja Católica, que se aproxima a um 

grupo que se convencionou chamar de “progressista”. Entre os grupos progressistas, podem ser 

citadas as pastorais sociais e das juventudes, bem como as Comunidades Eclesiais de Base. 

 Ainda dentro desta perspectiva, ressaltamos que a construção da própria identidade, não 

pode ser realizada de forma isolada, pelo contrário, necessita ser atingida por meio do diálogo 

com os outros. A identidade socialmente instituída pela sua própria natureza depende da 

sociedade. Pensando assim, podemos dizer que, a autonomia está conexa com as representações 

sociais que os sujeitos auferem e a vinculam no seu cotidiano, desta maneira, não se pode falar 

em identidade, sem fazer referência aos indivíduos concretos que a são e a expressam. 

 Durante o processo de formação, destacamos a utilização do método ver-julgar-agir,  a 

formação de grupos, onde o jovem passa a adquirir um conjunto de referências, que o possibilita 

assumir a postura de protagonista, num processo de maturação, que podem levá-los a se 
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tornarem sujeitos críticos. Outra atividade que trabalha a formação, está ligada as dimensões 

contidas no Marco Referencial da PJB:  a personalização; a integração grupal e comunitária; a 

sociopolítica; a metodológica e de capacitação técnica e a mística e teológica. Esta objetiva 

alcançar todas as áreas da vida do jovem, formando-o para a ação social e capacitação para o 

desempenho de funções em todos os âmbitos. 

Elementos da concepção pós-moderna, baseada no conceito múltiplo e fragmentado da 

identidade, também faz parte da metodologia da PJB, esta vislumbra o jovem como um modelo 

ideal a ser formado, a partir da prerrogativa da identidade e da autonomia. Dentro desta 

perspectiva, observamos questões que perpassam a vida dos jovens, indagações quanto ao que 

estou fazendo neste mundo, qual é o meu lugar no conjunto dos sujeitos, como agir para garantir 

um futuro que traga esperança para todos, inclusive o próprio jovem, e o que se pode esperar 

para além dessa vida (BOFF 2006). 

Além disso, sem se distanciar das prerrogativas fundamentais da noção de sujeito, a PJB 

faz uma forte crítica à ideologia moderna do individualismo, propondo a autonomia do jovem 

e a crítica à estrutura social, avaliada injusta, como os elementos da sua admissão e do 

estabelecimento de vínculos coletivos. 

Como foi provável compreender, existem diversas formas de relações, que foram 

constituídas por parte da PJB, por meio de suas pastorais e podemos dizer, com movimentos 

externos a ela. Estes compartilhamentos impactaram sua trajetória, significando que, diversas 

ações foram realizadas e defendidas nas articulações com estes movimentos. 

Podemos destacar então que, a criticidade e vivência com coletivos externos, tanto com 

a igreja quanto fora dela, são indícios que levam a crer que, a construção de uma autonomia e 

do protagonismo juvenil no discurso e na prática da PJB, se dão por meio de suas ações 

formativas. Suas metodologias foram sendo consolidadas em ações que nem sempre estavam 

em concordância com as orientações da hierarquia, cabendo, em alguns casos, o 

questionamento às práticas tradicionais da IC. 

Deste modo, o jovem formado pela PJB, apresenta ter ciência da sua importância e do 

papel que deve exercer na sociedade, se estabelecendo como um elemento particular e 

autônomo, porém, comprometido com toda a sociedade e com a Igreja. É este tipo de jovem 

intitulado pela PJB como sendo o jovem ideal, como aquele que busca a autonomia por meio 

da formação integral e que formará um sujeito capaz de olhar para as situações com um olhar 

crítico, que será por eles considerado como jovem protagonista.  

Sendo assim, o protagonismo juvenil se materializa, de tal modo, como uma concepção 

para a PJB, que agrupa elementos que fazem com que, os jovens participem de ações e que 
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acabam desenvolvendo um papel importante de liderança, mobilizando os outros jovens 

também, a reconhecerem os problemas enfrentados e as soluções de melhoria. Isso por 

meio de uma consciência crítica, a formação enquanto sujeito e o vínculo com o grupo, se 

apresentam como características fundamentais cultivadas nos jovens, sendo primordiais para 

que se estabeleçam enquanto indivíduos, com independência e habilidade de colaborar com o 

grupo, estando sempre nele inseridos. 

Desta forma, permeamos um imenso trajeto da história e atuação da PJB, com sua 

formação prática e discursiva. Ao investigarmos a construção do discurso do jovem a partir da 

evangelização proposta por essa pastoral, concluímos que há grande impactos das ações práticas 

realizadas por meio do método ver-julgar-agir, a formação integral e trabalho realizado em 

grupos pequenos, além das práticas discursivas, que são pautadas nas representações sociais, 

advindas da IC, Ações Católicas (brasileira e especializada), Conferências Episcopais, Concílio 

Vaticano II, Assembleias, Encontros e Planos Trienais, que foram grandes fontes inspiradoras 

para a formação, consolidação e reconhecimento da PJB e o seu trabalho. 

Cabe ainda salientar que, atualmente existem trabalhos realizados pelas quatros 

pastorais da juventude, porém, a nomenclatura de PJB não é mais utilizada, se sabe que, todas 

as atividades da IC voltadas para a juventude, fica à cargo do Setor da Juventude, que tem 

ligação direta com a CNBB, que exercem conjuntamente, certas funções pastorais em favor dos 

fiéis do seu território, com o objetivo de promover o maior bem que a IC proporciona, 

principalmente em formas e modalidades de apostolado devidamente adaptadas às 

circunstâncias de tempo e lugar, de acordo com o direito. 

E para finalizar, deixo um poema que expressa todo a minha aspiração pela juventude, 

como sendo uma fase da vida que gera medos, angústias e por outro lado, suscita o desejo de 

enfrentamento, desenvolvimento e busca daquilo que chamamos de “sonhos” e me identifico 

muito com essas características, pois ao finalizar esse trabalho, fica o desejo de continuar 

estudando e buscando alçar voos incansáveis em busca do conhecimento e compreensão do 

sujeito, onde se une a fé cristã e o desafio de ser você mesmo. 

 

SEJA O PROTAGONISTA DA SUA VIDA 
 

Não deixe a vida 
passar despercebida 

faça parte dela 
e deixe sua marca... 

Você é sempre o protagonista 
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quando perder o foco 
faça algo para sobreviver 

e chame a atenção... 
                                                                       Nem tudo é caos tristeza, melancolia, angustias... 

A vida é bela e você também pode ter direito ao "Oscar"... 
E nas horas mais importantes 

De sua vida cuide para que 
Ninguém lhe roube a cena 

Seja você o protagonista de sua vida... 
 

PERMITA-SE... Mário Feijó (2009). 
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Questionário para Participantes ou Ex Participantes 

Pastoral da Juventude no Brasil 
 

1. Nome completo: ___________________________________________________________ 

3. Sexo:   (    ) Masculino (    ) Feminino               Data de nascimento: _____/_____/___________                      

4. Estado Civil: (    ) Solteiro  (    ) Namorando  (    ) Morando juntos  (    ) Casado na Igreja   

   (    ) Casado no Civil     (    ) Divorciado    (     ) Viúvo  (     ) Outro: _______________________ 

5. Paróquia – Comunidade: ___________________________________________________ 

9. Trabalha? Se sim em qual área?  (    ) Sim (    ) Não   Área:__________________________ 

12. Participa de algum Grupo de Jovem na Comunidade ou Paróquia?    (    ) Sim    (    ) 

Não 

13. Nome do Grupo Jovem que participa:________________________________________ 

14. Qual expressão juvenil seu grupo se identifica?  

(   ) Grupo de Comunidade Paroquial  (   ) Pastoral da Juventude  (   ) Ministério Jovem/RCC  

(    ) Outro movimento Qual?_____________________________________________________ 

17. Jovens, Pastoral da Juventude e sociedade 
 

1. Qual é a realidade dos jovens hoje? 

2. Como foi o início de sua participação na Pastoral da Juventude (Convite e Motivação)?  

3. Quais são as temáticas trabalhadas nos grupos de jovens que participa ou participou? 

4. Você identifica algum benefício pessoal, familiar, social e de aprendizagem depois do início 

de sua participação no grupo de protagonismo se for o caso? Qual (ais)?  

5. Você identifica ou identificou alguma dificuldade para sua participação no movimento? 

6. De que forma, a Pastoral da Juventude ajuda o jovem a refletir, identificar e assumir seu 

papel na sociedade?  

7. Na sua opinião, que formação a Pastoral da Juventude oferece para apoiar o compromisso 

dos jovens em âmbito sociopolítico, tendo em vista o bem comum?  

8. Que significado tem para a sua vida a participação no grupo de jovens da Pastoral da 

Juventude? 

9. Como seria se você não tivesse participado da Pastoral da Juventude? O que seria diferente 

na sua vida?  

10. Você se sente ou se sentia estimulado (a) no que diz respeito ao protagonismo juvenil nas 

ações desenvolvidas pela Pastoral da Juventude? (   ) Sim   (   ) Não.    Porquê? 

11. O que você entende por protagonismo juvenil?  

12. Espaço reservado para comentários:  


