
As variadas
facesda Juventude
contemporânea

Edson Cruz

Se você tivesse que responder qual a
característica mais visível da geração
atual, o que diria? Se arriscasse afirmar
que é a conectividade, faria coro ao que
Dan Pankraz, diretor de planejamento e
estratégia da DDB, conceituada agência
australiana de publicidade e marketing,
batizou de Geração C – isto é, Connected

Collective, definição que engloba pessoas
de nove a 39 anos  e que, conectadas em
redes sociais digitais, ficam várias horas
por dia navegando na internet.

A caracterização pode até parecer ób-
via, mas está longe de despertar unani-
midade. Num momento em que a PUC
Minas se prepara para receber milhares
de jovens de diversas partes do mundo
para realizar, em julho, o Congresso
Mundial de Universidades Católicas, e
em que o Rio de Janeiro se mobiliza pa-
ra  a Jornada Mundial da Juventude, pro-
movida pela Igreja Católica também em
julho, a Revista PUC Minas ouviu espe-
cialistas para refletir sobre o perfil do jo-
vem contemporâneo.

Definir a geração por letras – seja X,
Y e Z como já foi tratada em décadas an-
teriores (veja quadro nas páginas 34 e
35) – pode facilitar a vida de muitos pro-
fissionais. No entanto, restringir os jo-
vens a uma letrinha significa desconsi-
derar outras dezenas de nuances que

possam caracterizá-los com mais fide-
dignidade. “A juventude brasileira é
marcada por uma extrema diversidade
e manifesta a diferença e as desigualda-
des sociais que caracterizam a socieda-
de”, explica a professora do Programa
de Pós-Graduação em Psicologia Már-
cia Stengel, uma das coordenadoras do
Simpósio Internacional sobre a Juven-
tude Brasileira (Jubra), realizado em Be-
lo Horizonte, em 2010.

Essas diferenças incluem o grupo a
que esses jovens pertencem, a cultura,

o contexto histórico, as representações
identitárias que cada indivíduo cons-
trói de si perante os outros e a localiza-
ção geográfica (região do país) onde se
encontram. “O sentido do termo juven-
tude varia e muda continuamente nas
diversas sociedades do mundo, como
resposta aos diferentes e desiguais con-
textos e situações políticas, econômi-
cas e socioculturais”, diz Sandra Tosta,
professora do Programa de Pós-Gra-
duação em Educação e da Faculdade de
Comunicação e Artes.

29

Capa

Q
ui

nh
o

Revista PUCMINAS SÉTIMA back_Layout 1  30/04/2013  14:05  Page 29



Os assassinatos de adolescentes e
crianças no País, entre 1980 e 2010,
aumentaram 376%, ao passo que, no
mesmo período, os homicídios como um
todo cresceram 259%. De 1981 a 2010,
176.044 crianças e adolescentes foram
assassinados no Brasil

Não é de hoje que o tema juventude
suscita reflexões de acadêmicos, pes-
quisadores e religiosos. Em 2007, por
exemplo, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) lançou o docu-
mento Evangelização da juventude: de-

safios e perspectivas pastorais da CNBB.
O documento, lembra a professora Sânia
Maria Campos, do Instituto da Criança e
do Adolescente da PUC Minas, reflete
sobre três marcas bem visíveis da juven-
tude atual. “O jovem convive com o me-
do de sobrar, com o medo de morrer
precocemente e com os desafios de vi-
ver em um mundo conectado”, explica
a pesquisadora.

O medo de morrer, diz a professora
Sânia, refere-se ao aumento da violên-
cia. E as conclusões do Mapa da Violên-
cia 2012, divulgado pelo Centro Brasilei-
ro de Estudos Latino-Americanos e pela
Faculdade Latino-Americana de Ciên-
cias Sociais (Flacso), mostram que os as-
sassinatos de adolescentes e crianças no
País, entre 1980 e 2010, aumentaram

376%, ao passo que, no mesmo período,
os homicídios como um todo cresce-
ram 259%. De 1981 a 2010, 176.044 crian-
ças e adolescentes foram assassinados
no Brasil. Não é à toa que o antropólogo
Luiz Soares, autor do livro Elite da Tropa,
que originou o filme Tropa de Elite, diz
que está havendo em todo o País um
verdadeiro genocídio, principalmente
entres jovens pobres, sobretudo negros,
do sexo masculino. A violência envol-
vendo mulheres também está em cres-
cimento, segundo dados do Mapa da
Violência.

Além do medo de ser assassinado, o
jovem também tem medo de morrer
devido a acidentes de transporte, explica
a professora Sânia Campos. O Mapa da
Violência de 2012 mostrou que, entre
1998 e 2008, houve um aumento de
32,4% nas mortes de jovens em decor-
rência de acidentes de transporte (inclui
acidentes de trânsito em via pública ou
privada, de aviões e de embarcações).

Já o desafio de viver em um mundo
conectado diz respeito à Geração C, ci-
tada no início desta reportagem. A rede
de televisão MTV, especializada em pú-
blico jovem, divulgou em 2012 um dos-
siê intitulado Screen Generation, em
que apresenta várias conclusões sobre
a atual juventude. Uma delas é que a co-
municação on-line favorece o contato
com mais gente, a qualquer hora, mas
torna os encontros pessoais mais raros.
Segundo o estudo, é fato que essa gera-
ção de jovens convive menos pessoal-

mente com os familiares e amigos. Os
próprios jovens reconhecem que se
sentem mais vulneráveis ao usar a co-
municação on-line em razão de golpes,
crimes, pedofilia, cyberbullying, infor-
mações falsas, vírus, invasão de sites de
relacionamento, falta de privacidade.
Cerca de 45% dos  jovens pesquisados
também concordam totalmente que
nem tudo que está na web é confiável.  

Para os educadores que lidam diaria-
mente com essa geração, vale a pena
lembrar que o excesso de informação
não se traduz, necessariamente, em ex-
cesso de conhecimento. É o que diz o
professor Teodoro Adriano Costa Zanar-
di, do Programa de  Pós-Graduação em
Educação. “O professor atual tem dois
desafios”, afirma Zanardi.  “O primeiro é
compreender e reconhecer que houve
uma grande mudança proporcionada
pelas novas tecnologias. O segundo é fil-
trar as informações disponíveis e trans-
formá-las em conhecimento. Os profes-
sores têm de entender que o conheci-
mento deixou de ser algo estático e pas-
sou a ser bastante dinâmico e comple-
xo”, diz Zanardi. “Esta nova época é mes-
mo marcada pela incerteza e opacidade
e, por isso, a escola tem de se reinventar”,
completa o professor do Departamento
de Ciências Sociais e da Faculdade de Co-
municação e Artes, Euclides Guimarães,
um dos autores do livro Educar pela So-

ciologia (Editora RHJ, 2012).
O lado bom da tecnologia que inte-

gra a vida da juventude contemporâ-
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Medo de morrer precocemente

Mapa da Violência 2012, divulgado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e
pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso)
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nea, segundo o estudo da MTV, é que a
possibilidade de um jovem  acumular
informação hoje é exponencialmente
maior do que um adulto poderia acu-
mular há 50 anos.  Especialistas entre-
vistados pela MTV disseram que a tec-
nologia e o acesso à informação permi-
tem a jovens de todas as classes sociais
ampliar suas possibilidades relaciona-
das com educação, conhecimento e
crescimento pessoal e profissional. 

A terceira marca da juventude, expli-
cada pela professora Sânia, é o medo de
“sobrar”, isto é, refere-se à possibilidade
de ficar desempregado. Um estudo da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT),  intitulado Tendências Mundiais

de Emprego e publicado em 2013, calcu-
la que há 73,8 milhões de pessoas entre
15 e 24 anos sem trabalho em todo o
mundo. No Brasil, segundo o IBGE, a ta-
xa de desemprego na faixa etária entre
18 e 24 anos é de 14,5%.

A dificuldade de conseguir emprego
no País se justifica, em parte, pela baixa
escolarização. Segundo dados da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), publicada em 2012, 18 milhões de
jovens entre 15 e 24 anos estão fora da es-
cola e 1,8 milhão de jovens brasileiros não
cursam o ensino médio. Esse número re-
presenta 17,9% do total de possíveis ta-
lentos que poderia haver no Brasil. Entre
18 e 24 anos, fase de ingressar em uma
universidade, mais de 16,5 milhões de jo-
vens não estudam, ou seja, 69,1% do total.

“A juventude brasileira é
marcada por uma extrema
diversidade e manifesta a
diferença e as desigualdades
sociais que caracterizam a
sociedade” Márcia Stengel

“O jovem convive com o
medo de sobrar, com o medo
de morrer precocemente e
com os desafios de viver em
um mundo conectado”
Sânia Maria Campos

“Com relação ao futuro, hoje
o arrependimento do jovem
não é o de ter se arriscado, o
arrependimento é de não
ter feito” Paulo Vaz
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Entre 1998 e 2008, houve um aumento
de 32,4% nas mortes de jovens em
decorrência de acidentes de transporte

“O sentido do termo
juventude varia e muda
continuamente nas
diversas sociedades do
mundo, como resposta aos
diferentes e desiguais
contextos e situações
políticas, econômicas e
socioculturais” Sandra Tosta

Arquivo pessoal

Fotos: Marcos Figueiredo
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Outra pesquisa, realizada no Rio de Ja-
neiro e divulgada em 2012, revela também
dados sobre o desemprego: um em cada
cinco brasileiros entre 18 e 25 anos, ou seja,
5,3 milhões de jovens, nem estuda nem
trabalha – daí se origina o nome dado por
demógrafos a essa geração: nem-nem.
Coordenado pelo professor Adalberto Car-
doso, do Instituto de Estudos Sociais e Po-
líticos (Iesp) da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj), o estudo Juventude,

desigualdades e o futuro do Rio de Janeiro

baseou-se em dados do Censo 2010 do IB-
GE. “O problema atinge principalmente
jovens pobres e, entre esses, muitas mu-
lheres. O número de mulheres é quase o
dobro em relação ao de homens”, explica
o professor Adalberto Cardoso. Há 3,5 mi-
lhões de mulheres e 1,8 milhão de ho-
mens nesse agregado estatístico. 

A maternidade precoce justifica em
grande parte essa condição das mulheres.
Muitas abandonam o estudo e, com isso,
adiam a entrada no mercado de trabalho.
Quanto aos homens, a justificativa é a bai-
xa qualificação proporcionada pela preca-
riedade do ensino. “Sem conseguir uma
inserção mais qualificada no mercado de
trabalho, alguns desses jovens enveredam
para a criminalidade”, diz o professor.

Para Adalberto Cardoso, isso se torna
preocupante devido à expansão da eco-
nomia e aos baixos índices de desempre-
go registrados no Brasil: “Muitos jovens
estão segregados do mercado de trabalho
em um momento em que o País está em
crescimento”. O PIB (soma de todas as ri-
quezas produzidas no País) de 2010, ano
em que o estudo foi realizado, apresentou
crescimento de 7,5%.

Não se trata de um “fenômeno” exclu-
sivamente brasileiro. Com outra denomi-
nação, a geração ni-ni (ni trabajo – ni es-

tudio) também tem representantes em
muitos países. Um estudo realizado pela
Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE) registrou
altas taxas de jovens sem nenhuma ocu-
pação entre 15 e 29 anos. Entre os 34 paí-
ses que compõem o OCDE, há 15,8% de
jovens sem trabalho e sem estudo. Na Es-
panha, por exemplo, 1,9 milhão de pes-
soas integram esse grupo. Esse número
tem apresentado crescimento nos EUA,
França, Grécia e no Reino Unido, entre
outros. Nesses países, o crescimento do
número de jovens da geração ni-ni pode
ser justificado pelo agravamento da crise
econômica.

“O problema atinge
principalmente
jovens pobres e,
entre esses, muitas
mulheres. O número
de mulheres é quase
o dobro em relação
ao de homens” 
Professor Adalberto
Cardoso

Há 73,8 milhões de pessoas entre 15 e 24
anos sem trabalho em todo o mundo. 
No Brasil, segundo o IBGE, a taxa de
desemprego na faixa etária entre 18 e 24
anos é de 14,5%

Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Sem trabalho, sem estudo
Arquivo pessoal
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O perfil político da geração atual é
muito distante daquela que, nos anos
1960, foi às ruas para protestar. Mas se
engana quem os imagina alienados ou
apolíticos. “Os jovens, hoje, possuem
espaços privilegiados de socialização e
se articulam principalmente pelas re-
des sociais”, diz a professora Márcia
Stengel, do Programa de Pós-gradua-
ção em Psicologia. “Eles se posicionam
contra escândalos políticos, lutam por
questões ambientais e também por
causas que julgam ser importantes
dentro do contexto em que vivem, pro-
movem ações contra violência e pela
paz. Buscam formas de socialização
por meio de grupos de identidades es-
pecíficas (mulheres, negros, indígenas)
ou por identificação, como os adeptos
do Hip-Hop”, completa Márcia.

Desde 2000, o Grupo de Estudos e
Pesquisas em Educação e Cultura
(Educ) da Pós-graduação em Educa-
ção pesquisa formas de participação
da juventude. “A conclusão é que a ju-
ventude atual é ativa, participativa e
também propositiva. Ocorre que seus
múltiplos modos de pensar, agir inte-
ragir e se organizar são muito distin-
tos daqueles que viveram os anos
1960”, diz Sandra Tosta. Principal-
mente o ano de 1968, no mundo in-
teiro, foi marcado por manifestações
de estudantes universitários e das
classes trabalhadoras. Essa agitação
proporcionou transformações políti-
cas, culturais e comportamentais. “O
jovem de hoje mostra uma rebeldia e
descrença com relação à política for-

mal, aos partidos políticos, às institui-
ções, à chamada mídia de mercado.
Questiona, ainda, alguns procedi-
mentos de membros de instituições
tradicionais, como família, igreja e es-
cola”, diz Sandra.

Por isso mesmo, segundo a profes-
sora, é comum atualmente ver movi-
mentos organizados por jovens por

“O jovem de hoje 
não é apático
politicamente. Foi por
acreditar nisso que eu
me motivei a realizar
essa pesquisa” 
Wilson Milani

18 milhões de jovens entre 15 e 24 anos 
estão fora da escola e 1,8 milhão de jovens
brasileiros não cursam o ensino médio. 
Esse número representa 17,9% do total de
possíveis talentos que poderia haver no Brasil
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), publicada em 2012
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meio de redes digitais de relacionamen-
to (Facebook, Orkut, You Tube e tantos
outros), com capacidade de protesto em
escala mundial sem que saiam de suas
casas, de seus lugares. “Eles levantam
bandeiras contra a economia global, as
políticas não ambientais, a não inclusão
social, os direitos às diferenças étnicas,
sexuais, religiosas, entre vários outros
marcadores de identidade.”

Aluno do Curso de Jornalismo do
campus Coração Eucarístico da PUC Mi-
nas, Wilson Milani, 25 anos, está em fase
de conclusão de um projeto de pesquisa,
patrocinado pelo Programa Institucio-
nal de Bolsas de Iniciação Científica (Pro-
bic) e pela Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas Gerais (Fape-
mig). O estudo investigou a militância
política jovem na internet. “O jovem de
hoje não é apático politicamente. Ele é
engajado e se manifesta por meio de re-
des sociais tanto on-line quanto off-line.
A participação está é mais pulverizada.
Além de pertencer a algum partido polí-
tico, o jovem atual procura ser integran-
te de outros grupos, de gênero, etnia,
sindicatos”, diz Wilson Milani. De acordo
com ele, as redes sociais ainda são im-
portantes como canais alternativos para
veicular informações que as mídias tra-
dicionais não têm interesse de divulgar.
Quanto à militância off-line, ela ocorre
quando determinado grupo se organiza
por meio de redes sociais e vai às ruas
para se manifestar.

“Todas as grandes ações que causam
impacto significativo sobre a sociedade

sempre contam com a participação in-
tensa de dezenas de jovens. Em qual-
quer realidade que esteja inserido, o jo-
vem sempre aspira participar ativamen-
te dos processos decisórios”, diz o presi-
dente do Diretório Central de Estudan-
tes da PUC Minas, Michell Tuler, com-
partilhando da opinião de Milani e da
professora Sandra Tosta de que o jovem
contemporâneo não é menos participa-
tivo politicamente.

A professora Sandra Tosta observa
que há, em Belo Horizonte, uma efer-
vescência de movimentos protagoniza-
dos por jovens. Alguns vinculados às
instituições públicas, incluindo a escola
pública, as escolas particulares, Organi-
zações Não Governamentais (ONGs) ou
Organizações da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (Oscips), partidos políti-
cos, igrejas e sindicatos. “Alguns outros
já são bem conhecidos e ocupam de for-
ma rotineira os espaços da metrópole”,
diz Sandra Tosta. Ela cita o Família de
Rua (duelo de MCs), Praia da Estação, BH
em Movimento, Imagem Comunitária,
Oficina de Imagens, Negros da Unidade
Consciente, Nova Cena, entre outros.
“Muitos continuam submersos numa
certa obscuridade, sem visibilidade e re-
conhecimento, mas é inegável que exis-
ta uma efetiva participação”, afirma
Sandra Tosta.  De acordo com a profes-
sora Sânia Campos, não se pode esque-
cer de que a juventude é a fase do ciclo
de vida em que se tem maior energia,
criatividade, generosidade e potencial
para o engajamento. 

“Em qualquer
realidade que esteja
inserido, o jovem
sempre aspira
participar
ativamente dos
processos decisórios”
Michell Tuler
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TRADICIONAIS (ATÉ 1945) 
É a geração que enfrentou uma grande
guerra e passou pela Grande Depressão.
Com os países arrasados, precisaram
reconstruir o mundo e sobreviver. São
práticos, dedicados, gostam de
hierarquias rígidas, ficam bastante tempo
na mesma empresa e sacrificam-se para
alcançar os objetivos.

BABYBOOMERS (1946 a 1964)
São os filhos do pós-guerra, que
romperam padrões e lutaram pela paz. Já
não conheceram o mundo destruído e,
mais otimistas, puderam pensar em
valores pessoais e na boa educação dos
filhos. Têm relações de amor e ódio com
os superiores, são focados e preferem agir
em consenso com outros.

Entendaas 
gerações
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“Os professores têm 
de entender que o
conhecimento deixou
de ser algo estático e
passou a ser bastante
dinâmico e complexo” 
Professor Teodoro
Adriano Costa Zanardi
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A busca pelo prazer imediato 
As mudanças de comportamento da

atual geração são bem visíveis segundo
o filósofo e professor do Programa de
Pós-graduação da Escola de Comunica-
ção da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), Paulo Vaz. Ele enumera es-
sas diferenças em quatro níveis: a rela-
ção do jovem com o futuro, a ausência
de hierarquia entre os prazeres, a libera-
ção sexual e a definição do que seria ser
um jovem ideal. “Com relação ao futuro,
hoje o arrependimento do jovem não é
o de ter se arriscado, o arrependimento
é de não ter feito. O que vale é a procura
pelo prazer imediato [hedonismo, se-
gundo o dicionário Aurélio, doutrina
que considera que o prazer individual e
imediato é o único bem possível, princí-
pio e fim da vida moral]”, diz Paulo Vaz.

Como exemplo, ele cita que o jovem
de hoje não se preocupa mais em fazer
uma poupança e prefere gastar todo o
dinheiro com algo que lhe traga prazer.
“O jovem é também capaz de hipotecar
uma casa para obter um dinheiro rápido
e realizar uma necessidade momentâ-
nea. Logo a casa que, para muitas gera-
ções, era tida como o lugar intocável,
que traria segurança. O sonho da casa
própria sempre foi vendido como prio-
ridade”, explica. Uma música para ilus-
trar essa mudança, de acordo com o pro-
fessor, seria Epitáfio, dos Titãs. A primei-
ra estrofe diz: “Devia ter amado mais/ter
chorado mais/ ter visto o sol nascer/de-

via ter arriscado mais/ e até errado
mais/ ter feito o que eu queria fazer”.

Ao explicar a ausência de hierarquia
entre os prazeres, o professor Paulo Vaz
a atribui à forte tendência para o culto
do efêmero. “Os prazeres mais elevados,
espirituais e duradouros foram trocados
pela satisfação imediata. Hoje, como
exemplo, se dá menos valor ao casa-
mento e há uma visível preferência por
relações menos estáveis”, diz Vaz. 

Quanto à liberação sexual, o profes-
sor afirma que hoje há uma relativização
principalmente dos valores da virginda-
de e da fidelidade. A primeira relação se-
xual dos jovens tem sido cada vez mais
cedo. Atualmente, muitos vivem várias
relações ao mesmo tempo. “O que vale

mais é a experimentação”, diz o filósofo.
Por fim, com relação à definição do

que é ser o jovem ideal, muito tem a ver
com a busca pela beleza. “Há a tentativa
de se construir um corpo belo em busca
do reconhecimento social. Cada vez
mais, na nossa cultura, a aparência física
é atribuída de valor, não só porque a pes-
soa deve ser bela, mas também porque
significa cuidado e saúde. Há uma cren-
ça cultural que impõe que boas pessoas
são aquelas que sabem se cuidar prolon-
gadamente e têm um corpo belo. A psi-
cologia explica que pessoas têm um
‘ideal de ego’ na mente, olham para o
próprio corpo e tentam mudar por ci-
rurgia, por exercícios físicos ou por regi-
mes alimentares”, afirma Paulo Vaz. ❂

GERAÇÃO X (1965 a 1977)
Nesse período, as condições materiais do
planeta permitem pensar em qualidade
de vida, liberdade no trabalho e nas
relações. Com o desenvolvimento das
tecnologias de comunicação já podem
tentar equilibrar a vida pessoal e trabalho.
Mas, como enfrentaram crises violentas,
como a do desemprego da década de
1980, também se tornaram céticos e
superprotetores.

GERAÇÃO Y (1980 a 1990) 
Com o mundo relativamente estável, eles
cresceram em uma década de valorização
intensa da infância, com internet,
computador e educação mais sofisticada
que as gerações anteriores. Ganharam
autoestima e não se sujeitam a atividades
que não fazem sentido em longo prazo.
Sabem trabalhar em rede e lidam com
autoridades como se eles fossem um
colega de turma.

GERAÇÃO Z (1990 a 2010) 
A grande nuança dessa geração é zapear.
Daí o Z. Em comum essa juventude muda
de um canal para outro na televisão.  Vai
da internet para o telefone, do telefone
para o vídeo e retorna novamente à
internet. Nunca concebeu o planeta sem
computador, chats e telefone celular.
Aprendeu a conviver com a globalização
desde a infância.

(*)  Fonte: revista Galileu (adaptado)

“Os prazeres mais 
elevados, espirituais 
e duradouros foram 
trocados pela 
satisfação imediata” 
Paulo Vaz, filósofo e 
professor do Programa 
de Pós-graduação em 
Comunicação da UFRJ 
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CMUC

Felipe Caixeta

Jovens que querem mostrar sua
força e serem ouvidos na construção
da sociedade. Esse é o perfil da juven-
tude que estará presente no Congresso
Mundial de Universidades Católicas
(CMUC), que ocorre na PUC Minas en-
tre os dias 18 e 21 de julho de 2013. Par-
ticipantes de várias regiões do mundo
terão a oportunidade de discutir a
atual “realidade marcada por grandes
mudanças”, de acordo com o coorde-
nador executivo do CMUC e presiden-
te do comitê temático, professor  Car-
los Frederico Barboza de Souza. 

Ele observa que um dos principais
eixos temáticos do Congresso é o pro-
tagonismo juvenil e seus reflexos nos
novos tempos e nos novos sentidos da
sociedade. “Os jovens devem se sentir
encorajados a continuar a investigação
da verdade e do seu significado duran-
te toda a vida. Vamos discutir a impor-
tância do protagonismo juvenil no
âmbito do exercício da profissão, na
sociedade marcada pela diversidade
cultural, no mundo da política, na bus-
ca da construção de uma sociedade
mais sustentável e na participação na
vida eclesial”, explica. Nesse contexto,
Lucas Carneiro Costa, graduando em
Ciências Sociais, já garantiu sua parti-
cipação no CMUC e está pronto para
exercer seu papel nesta discussão. Aos
19 anos, ser jovem, para ele, é ser o mo-
tor da história e estar em constante
mudança, agindo para aprender e
sempre procurando o bem do próxi-
mo. “Há necessidade, ainda mais nos
dias de hoje, de o jovem preservar a si
mesmo, o ambiente, e tudo que gira
em torno da existência humana. Entre
nós jovens estão os futuros ministros,
governadores, presidentes e líderes
mundiais”, acredita. 

Lucas encara seus desafios cotidia-
nos buscando o conhecimento. “Que-
ro sempre estar atualizado, informado
e confiante: principalmente no papel

daqueles que acreditam em Deus e
nos cidadãos brasileiros, que farão
com que o Brasil se consolide cada vez
mais como um bastião da democra-
cia”, defende. Para assumir lugar de
responsabilidade na sociedade e che-
gar lá, ele ainda acredita que “o papel
da juventude está, sobretudo, na busca
do conhecimento pessoal e de ajudar o
próximo. O indivíduo é o único res-
ponsável em dar significado à sua vida
e em vivê-la de maneira sincera, verda-
deira e apaixonada, apesar da existên-
cia de muitos obstáculos”.

Olhar cristão
Jovem atenta e que pretende fazer

sempre a diferença, Cinthia Viana tam-
bém se prepara para as discussões do
CMUC. Natural de Vitória da Conquista,
na Bahia, aos 18 anos, Cinthia estuda Fi-
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sioterapia e sabe bem o que é ser prota-
gonista da própria história. “Sinto-me
intimamente ligada e corresponsável
pelos avanços do mundo. Cabe à juven-
tude sair do comodismo, ter autono-
mia e estar ciente da sua missão na so-
ciedade”, considera.  

Ao fazer sua inscrição no CMUC, ela
aceitou o desafio do debate e da refle-
xão que virá em torno da temática No-

vos Tempos, Novos Sentidos por meio
do diálogo sobre as formas mais ade-
quadas de contribuir para o aprimora-
mento humano e social. “O CMUC me
instigou e despertou em mim essa von-
tade de estar inserida na discussão. É o
momento de nos desalojarmos de uma
visão fechada e partirmos rumo ao nos-
so crescimento e à melhoria da socieda-
de em todos os seus âmbitos por meio
do nosso fulgor juvenil”, afirma. 

Para usufruir e estar sempre viven-
ciando o vigor da juventude, Cinthia
Viana encontra na vida eclesial e na
oração uma fonte constante de moti-
vação. “Ter uma boa relação com Deus
nos dá suporte para transmitir esse vi-
gor para o próximo e para o mundo,
anunciando as propostas do Evange-
lho. A oração é uma fonte constante
que me acompanha desde sempre.
Deus vem como uma resposta. Ser jo-
vem orante é garantir ao seu estado de
alma uma força inacabável”, defende. 

Sobre expectativas e vivência juve-
nil, Cinthia fala de sua participação na
Semana Missionária de Belo Horizon-
te, que ocorre entre os dias 16 e 21 de
julho. O CMUC faz parte desta propos-
ta e ambos os eventos antecedem a
Jornada Mundial da Juventude, que
ocorrerá no Rio de Janeiro, com a pre-
sença do papa Francisco.  “Estar dire-
tamente inserida em tais eventos é
motivo de grande alegria. São oportu-
nidades que vieram para fortalecer a
estrutura dos jovens. A Semana será
uma grande troca de experiências vi-
vidas e adquiridas; o CMUC, uma
grande mesa-redonda de comparti-
lhamento de ideias, propostas e con-
vivência riquíssima; e a JMJ será o fe-
chamento com chave de ouro, sendo
um marco para o Brasil e sua juventu-
de”, analisa.

Na realização do congresso, a PUC
Minas, instituição da Arquidiocese de
Belo Horizonte, conta com a parceria
de entidades como a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB), Fe-
deração Internacional de Universida-
des Católicas (Fiuc), a Organização de
Universidades Católicas da América
Latina e Caribe (Oducal) e a Associa-
ção Nacional de Educação Católica
(Anec). O Congresso também tem o
apoio do Conselho Episcopal Latino-
Americano (Celam), da Conferência
dos Religiosos do Brasil (CRB) e de ór-
gãos públicos brasileiros nas esferas
estadual e municipal. ❂

Inscrições pelo site
www.pucminas.br/cmuc/inscricoes.
Mais informações: (31) 3319 – 4398 ou
cmuc2013br@pucminas.br.

“Sinto-me 
intimamente ligada
e corresponsável 
pelos avanços do 
mundo. Cabe à 
juventude sair do 
comodismo, ter 
autonomia e estar 
ciente da sua missão 
na sociedade”
Cinthia Viana, 
estudante de Fisioterapia
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