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“O segredo da eterna juventude é 
dedicar a vida a uma causa”

Dom Hélder Câmara

A fluidez e o ritmo do tempo 
nos assustam cada vez mais: 
“éramos crianças outro dia 
mesmo”, “somos tão jovens” 

(Tempo perdido, Legião Urbana), “como 
a juventude passa depressa”. 

Os estudos atuais sobre juventude 
superaram a concepção que a compre-
endia limitada ao tempo cronológico. 
Eles têm apontado também para a ne-
cessidade de se falar hoje em juventu-
des, no plural. Há enorme diversidade 
de outros aspectos a considerar: gêne-
ro, escolaridade, raça/cor da pele, etnia, 
expressão da afetividade e sexualidade, 
dos espaços de moradia e trabalho, de 
ambientes familiares, geográficos, so-
ciais, políticos, culturais e religiosos. 

Essa visão plural supera a tradicio-
nal concepção da juventude como gru-

po homogêneo, que se caracteriza pelo 
pertencimento a um grupo etário e por 
viver certa etapa da vida. Existem múl-
tiplas culturas juvenis que se situam e 
intervêm na sociedade com seus diver-
sos interesses. É expressão de constru-
ção e representação social e simbólica. 

Do ponto de vista etário, compreen-
de-se que jovem é aquele que tem entre 
15 e 24 anos (ONU, 1985). Mais recente-
mente (2010), o Estatuto da Juventude 
brasileiro ampliou esse intervalo para 
15 a 29 anos: jovem adolescente (15 a 17); 
jovem-jovem (18 a 24) e jovem adulto 
(25 a 29 anos). 

A juventude é período fundamental 
da vida. Será que as atuais gerações en-
contram sentido significativo em viver 
sua juventude? Curiosamente, a etimo-
logia latina de jovem significa “aquele 
que já pode ajudar”, vem do verbo aiu-
tare (ajudar), contextualizada na anti-
guidade pela realidade das famílias, em 
sua maioria pobre, que necessitavam 

dessa ajuda para a sobrevivência. Hoje, 
justamente os jovens estão morrendo 
violentamente, muitos em busca de so-
brevivência para si e sua família.

Na dinâmica conflitiva entre gera-
ções, a juventude provoca mudanças, 
questiona as tradições e faz avançar a 
história na disputa por seu espaço com 
o status quo. Há inúmeros registros des-
se processo. Entre nós, neste ano que se 
completam 50 anos do Golpe Militar, 
que silenciou nossa frágil democracia, 
foi especialmente a juventude quem 
saiu às ruas, enfrentou o regime dita-
torial e pagou alto preço. Essa mesma 
juventude participou de movimentos 
religiosos das décadas de 1950 e, espe-
cialmente, de 1960 na Ação Católica 
Especializada, na União Cristã de Estu-
dantes do Brasil (Uceb), de tradição pro-
testante. Muitos estudantes, operários e 
universitários participaram da Juventu-
de Estudantil, Operária e Universitária 
Católica (JEC, JOC e JUC). Diversos inte-

lectuais, lideranças sindicais, religiosas, 
da sociedade e da política no Brasil, na 
época jovens católicos e protestantes, se 
envolveram ativamente nesses movi-
mentos, por exemplo, Carlos Rodrigues 
Brandão, Paulo Freire, Hebert de Souza 
(Betinho), Frei Betto, Richard Shaull, Ru-
bem Alves e José Serra. 

Mas isso não é coisa do passado. 
Recentemente, vimos o grande envol-
vimento jovem nas manifestações de 
2013, por todo o País, durante a Copa 
das Confederações. Em outro tipo de 
expressão, milhões de jovens estiveram 
na Jornada Mundial da Juventude 2013 
no Rio de Janeiro.

A juventude brasileira já teve e tem, 
portanto, importante participação polí-
tica e na religião. A Teologia da Liberta-
ção nasceu na década de 1960 da práxis 
de jovens que se questionavam: “Como 
ser cristãos num país e num continente 
de miseráveis?” Será que essa participa-
ção hoje pode ser mais ativa?

Em 1991 e 1992, coordenei com 
outros professores da PUC Minas pes-
quisas, respectivamente, sobre o Perfil 
do estudante da PUC-MG e Perfil dos 
estudantes das Instituições Católicas 
de Ensino Superior  (Horizonte, v. 11, n. 
31, 2013). Notou-se que quase um terço 
dos estudantes, nessas duas pesquisas, 
participavam de diversos tipos de mo-
vimentos. O interessante é que a maior 
participação era em movimentos de 
natureza religiosa: 8,7% na PUC Minas 
e 22,6% nas IES Católicas. Nos próximos 

meses sairão os resultados de outra 
pesquisa comparativa com a atual ge-
ração de estudantes da Universidade.

Uma das principais contribuições da 
religião é oferecer um sentido de vida 
de qualidade para as pessoas. No caso 
do cristianismo, esse sentido pode ser 
identificado como o amor. Será que 
esse e os diversos sentidos religiosos 
têm sido traduzidos de forma compe-
tente pelas religiões, especialmente 
numa linguagem que se comunica com 
a atual juventude? As tradições religio-
sas envolvem efetivamente os jovens 
como sujeitos em suas instituições? 
Estão abertas às suas críticas, aos seus 
apelos de mudança e renovação?  Con-
sidero que isso é fundamental hoje para 
envolver a juventude.

Alguns pensadores adjetivam a 
atual modernidade como hiper (Lipo-
vetsky) ou líquida (Bauman), caracteri-
zando-se pelos aspectos da incerteza, 
fragmentação, individualismo, imedia-
tismo, mas também pela capacidade de 
criar, se comunicar e reagir a estruturas 
pesadas e mórbidas. A juventude se faz 
presente nessa realidade.

O papa Francisco, que fez sua pri-
meira viagem ao exterior para partici-

par da Jornada Mundial da Juventude 
no Brasil, afirmou que a “juventude é a 
porta pela qual o futuro entra no mun-
do”. A afirmação desse líder religioso 
deve nos provocar, religiosos ou não, 
a repensar nossos processos de forma-
ção e de inclusão da juventude. Talvez, 
parte da ausência das novas gerações 
no espaço religioso, mas também polí-
tico, seja causada pela incapacidade de 
abertura e inclusão. 

Espaços na PUC Minas, como a Pas-
toral e disciplinas como Cultura Reli-
giosa e Filosofia, além de muitas outras, 
podem ser significativos para ensejar o 
interesse pelo campo religioso e ético, 
de crentes e não crentes, fomentando a 
reflexão e a práxis pelo sentido profun-
do da vida que se traduza em ações de 
transformação. O ensino, a pesquisa e a 
extensão na Universidade devem estar 
articulados para que se realize o “co-
nhecimento que transforma”, trazendo 
vida para a sociedade, começando pelos 
jovens e por aqueles que mais sofrem e 
são excluídos. 
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  A juventude é a
porta pela qual o futuro
entra no mundo” Papa Francisco


