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Objetivo

Conduzir os grupos da Juventude Missionária (JM) do Brasil para uma reflexão sobre a construção do ser jovem,
propondo um estilo de vida inspirado
na Trindade.

1. Introdução
1. Dentro do Processo da formação integral, opção assumida pela Juventude Missionária em sua última assembleia, está a nossa JJM (Jornada do Jovem Missionário), como
ferramenta que favoreça a compreensão total do jovem e do universo no qual está inserido, incluindo a diversidade de identidades e culturas, numa escala local e global. Quer
ser um meio que nos ajude a refletir sobre quem somos, o significado que damos a nossa
existência, o sentido do que aqui construímos e do nosso ser missionário.
2. O presente texto é um instrumento gerador de reflexão e partilha, sem pretensões,
obviamente, de esgotar tudo que esta temática traz, mas nos ajudando e nos conduzindo
a pensar sobre a construção do nosso ser jovem e propondo um estilo de vida e um olhar
sobre o mundo inspirado na Trindade, nosso Deus, que em sua essência contém o amor
e o respeito pelo diferente e que nos impulsiona para vivermos a unidade na diversidade.
3. Nosso texto é composto por quatro partes, inspirados em nossa metodologia das quatro
áreas integradas, que serão disponibilizadas em três momentos até o término do ano, a saber:
1- Juventude ou Juventudes?; 2- Realidades Juvenis; 3- Á luz da fé e Bora agir, sempre com sugestões bibliográficas para aprofundamento, provocações para discursões e canções para reflexão.
4. Aconselhamos que esta ferramenta seja bem aproveitada por meio da leitura, reflexão
e partilha. É um subsídio para os assessores e coordenadores dos grupos da JM para lhes
auxiliar em suas tarefas junto aos grupos de base, a fim de ajudar esses grupos em seu processo de formação e compreensão de sua identidade e missão dentro das mais variadas
realidades, bem como ajudá-los a darem respostas aos desafios dessas realidades, e assim,
tornarem-se verdadeiramente uma juventude missionária e sempre solidária.
Pensamento musicado
O mesmo rosto (Jorge Trevisol)
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1.1 Juventude ou juventudes?
5. Afinal, quem são os jovens ou o que é ser jovem?
Antes de tudo, é preciso ter em mente que o conceito “juventude” não está ligado somente à dimensão
biológica do indivíduo, relacionada às transformações biológicas e psicológicas, mas liga-se também à
sua dimensão social. A definição dessa determinada
faixa etária passa também por uma construção social,
a partir de uma posição e um tipo de representação
dada por uma determinada sociedade, e que, portanto, sempre vai possuir um momento histórico1.

1Baseado no artigo “A
Juventude no Brasil” de Juarez Tarcísio
Dayrell e Nilma Lino Gomes, professores da FAE/UFMG.

Disponível em:
https://goo.gl/sQdTXi

6. Se as mudanças biológicas e psicológicas são iguais para todos os indivíduos, e
as mesmas em todas as épocas, a dimensão social do conceito de juventude varia
conforme o momento histórico e a sociedade. São variações quanto à forma e aos
conteúdos, significando que a definição de juventude no passado não define a de
hoje e, certamente, outra definição será construída no futuro. Da mesma forma,
as sociedades não dão a mesma definição para seus jovens. Nesse sentido, a juventude, assim como hoje é entendida e conhecida pelas
sociedades de civilização dita europeia, é uma forma de
comportamento resultante de uma realidade histórica,
que se associa à formação da sociedade industrial mo-Quem sou eu e quem
derna; adicionalmente, o conceito de juventude dado por
somos nós?
essas sociedades “ocidentalizadas” não é o mesmo dado
-O que são valores?
por uma sociedade indígena da América.
Quais são eles e como
7. Se a definição de juventude é variável, o modo de ser
podemos vivê-los?
jovem também o é. Um jovem indígena certamente assu-O que dá sentido a
me seu ser jovem diferentemente na sociedade do mercado.
minha vida?
Além disso, dentro da nossa sociedade há diferentes modos
-Como estou construindo
de ser jovem. Frequentemente, usamos essas expressões: “a
minha subjetividade?
minha turma”, o “meu grupo”, “a minha tribo”, “a minha
-Encontrei o meu tesouro?
galera”... São diversas as expressões utilizadas, mas que
Como cuido dele?
exibem as inúmeras formas de expressões que nos mar-Ser e ter, qual deles dão
cam atualmente. Vivemos em um verdadeiro caldeirão de
sentido a vida?
culturas e modos distintos de viver e interagir, no qual cada
-O que é ser feliz? O que
jovem demonstra seu jeito de ser, agir e pensar. De fato, a
é felicidade?
pluralidade tem sido uma marca especial no meio juvenil.

?

Pensamento musicado
Eu não sei na verdade quem sou ( O Teatro Mágico)
Deixa-me ser jovem (José Luiz Rizzieri)
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8. Sendo assim, o termo “juventude”, que outrora era uma palavra que designava
todas as pessoas que estão entre a fase da adolescência e a fase adulta, parece ter
perdido um pouco de sua dimensão e abrangência. Talvez o termo “juventudes”,
no plural, seja mais exato e retrata com mais precisão a multiplicidade do que é ser
jovem no mundo contemporâneo.

1.2 Identidades
9. Estas juventudes são diversas: urbanas, camponesas, da periferia, indígenas, negras, pardas, brancas,
conectadas, religiosas, crentes, não crentes, bastante
informadas, usuárias de um grande aparato tecnológico, inseridas, mais que qualquer outro grupo etário,
na chamada globalização. Enfim, são juventudes ecléticas, que tendo conhecimento de vários modos de
vidas juvenis, podem escolher os seus, inclusive misturar as características das diferentes juventudes para
montar a sua identidade. A dinâmica atual, através
das tecnologias e da globalização oferece aos jovens
várias possibilidades e caminhos para trilhar ao mesmo tempo.
10. Na atualidade, marcada pela passagem da fase
sólida da modernidade para a fase líquida ou fluida, os jovens estão experimentando transformações em suas condições de socialização que estão
afetando profundamente suas escolhas e o processo
de formação da subjetividade. Estes não estão mais
obrigados a viver aquela rígida e definida sucessão
de fatos que definia o modo de vida do período da
transição entre infância e idade adulta: sair da escola, conseguir um emprego estável, deixar a casa dos
pais, casar-se e constituir família, da fase industrial
(que é chamada de fase sólida da era moderna).
Na atual fase, os jovens encontram-se
diante
de inúmeras
2Baseado no artigo “Juventupossibilidades,
esdes na contemporaneidade:
colhas múltiplas e
identidades, identificações,
reversíveis, bastando
nomadismos” de Nathália
escolher, embora nem
Raggi. Disponível em:
sempre possíveis para
https://goo.gl/kh5CZR
todos2.
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É um conceito criado pelo
sociólogo polonês Zygmunt Bauman em seu livro
“Modernidade Líquida”,
publicado no Brasil em 2001.
Para entendermos modernidade líquida, temos antes
que entender o conceito de
modernidade sólida. Esse
conceito foi usado por Bauman para designar a rigidez
nas relações sociais entre
sujeitos e instituições sociais,
isto é, as relações eram
moldadas por regras fixas
na primeira fase da modernidade. O autor defende
que atualmente as relações
se tornaram mais voláteis,
fluidas na medida em que
os parâmetros concretos de
“classificação” dissolvem-se.
Trata-se da individualização
do mundo, em que o sujeito
agora se encontra “livre”,
em certos pontos, para ser o
que conseguir ser mediante
suas próprias forças. Para
saber mais:
Acesse o link:
https://goo.gl/tNN2Ah
E tenha mais informações
sobre modernidade líquida.

11. As estruturas sólidas fragilizaram-se e os mecanismos sociais não mais moldam o comportamento e as escolhas, mas é a partir do próprio jovem, com seu
arbítrio de escolher o que quiser, que sua identidade vai sendo construída. Por
isso a subjetividade é uma potência no atual momento e isto está fazendo surgir
novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, composto, agora de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. A identidade
está deixando de ser fixa e durável para se tornar móvel, passando a ser formada
e transformada continuamente conforme os sistemas culturais em que se insere
o jovem. À medida que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, os jovens são bombardeados por uma multiplicidade de identidades
possíveis e trocáveis, constituindo uma oferta de “produtos” ajustáveis ou mais
agradáveis para aquele momento.

O que nos une enquanto jovens neste caldeirão cultural?
Vivemos o que sonhamos ou
o que nos permitem viver?
O que é sonhar? Qual o meu
sonho? Qual o sonho da
juventude?
Conhecemos a história de
nossa juventude?
Qual a minha história?

12. Porém, quando existem várias possibilidades de escolhas, podem até gerar um
processo de angústia e aflição nos jovens.
A pergunta que fica é: Qual caminho devemos trilhar? Onde o jovem poderá encontrar um verdadeiro propósito que ajude a
começar um legítimo processo de discernimento que culmine com uma verdadeira
escolha de caminhos na vida?

13. Diante de diversas possibilidades, as
juventudes na atualidade também estão
suscetíveis a encontrar o caminho inadequado, fruto de um frágil processo de amadurecimento que gera uma errônea escolha, pois, toda escolha requer renúncia de
outros caminhos em prol de apenas alguns que serão escolhidos, o que não é fácil,
sobretudo na juventude, fase da vida permeada de dúvidas e incertezas, de anseios e
descobertas, que em muitas vezes é agravada porque os jovens estão desamparados
de sólidas referências de vida.
14. Por conseguinte, é perceptível uma parte das juventudes contemporânea descambando no fosso sem fim da indiferença, do ateísmo, da violência, do crime, da depressão,
do suicídio, das drogas, do consumismo desenfreado, do tráfico de pessoas, ou seja, começam a ficar presos em uma espécie de labirinto, dando voltas em torno de si mesmas.
15. Diante de tantas realidades, possibilidades de ser e de se expressar, as juventudes precisam ter firmeza quanto aquilo que procuram, respondendo com convicção os anseios e
Pensamento musicado
Somos quem podemos ser (Engenheiros do Hawaii)
 Felicidade (Marcelo Jeneci)
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desafios da vida, como respondeu os discípulos a pergunta feita
por Jesus: “Que procurais? Eles disseram Rabi (que quer dizer
Jo 1,38
Mestre).” Jo 1, 38. Qual o valor que devem procurar? Qual deMt 13,44-46
vem descartar? Quando for encontrado é preciso saber que a verMt 14,27
dadeira preciosidade foi achada, aquilo que permanece, que não
Mt 28,20
acaba com o mero soprar do vento, mas valores e caminhos que
permaneçam, a exemplo da mais sólida edificação. Lembremos que
o Reino dos céus é como uma pérola e um tesouro, que quando alguém
os encontra, faz de tudo para possuí-los e vive uma alegria sem fim (Mt 13, 44-46). Logo,
essa busca pela verdadeira identidade é essencial. Entretanto, não é uma busca fácil, pois
haverá anseios permeados por medos: medo de não ser feliz, medo do desemprego, medo
do próprio futuro, etc., porém, somos cristãos e temos um mestre que diz: “não tenhais
medo” (Mt 14,27), “eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos” (Mt 28,20).

1.3 Identidades Juvenis
16. Dentre a variada temática que a contemporaneidade nos apresenta, abordar o
tema sobre a juventude implica um redobrado cuidado. Em primeiro lugar, erroneamente, consideramos a juventude como uma fase ou um período determinado pelo tempo de sua duração. Ainda, em uma atitude inconsciente, substituímos
ou mesmo negamos a diversidade que se gera dentro do tema, por uma superficial noção de diferenças que se repetem e não são dignas de serem pensadas e
abordadas, fragmentando assim totalmente aquilo que deveria ser a característica inovadora de todas as juventudes, sejam elas urbanas ou periféricas que estão
nos centros urbanos e seus arredores, camponesa, indígena, afrodescendente ou
outras. Nosso esforço será o de não limitar a análise a determinados períodos ou
fatos que perfazem a história de lutas ou conquistas da juventude, mas auxiliar
para o amadurecimento do jovem e uma maior aceitabilidade da sociedade frente a novas implicações juvenis e, acompanhar como a Igreja Católica responde e
propõe estas novas exigências, sem sacrificar o conteúdo da fé e da moral cristã.
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Juventude urbana
17. Vejamos as juventudes presentes nas grandes cidades, os indivíduos inseridos nesta esfera são fortemente
marcados pelas exigências do mercado competidor que
basicamente os obrigam a adentrar nos padrões (pré-)
estabelecidos pelo próprio mercado. A resposta de suas
escolhas, ou mesmo seguir somente aquilo que for capaz, levam a um estado mais propício ou elevado de
concretude de suas decisões, almejando não mais a realização dos seus sonhos, mas a dos deveres da economia e da utilidade.
18. As juventudes também são fortemente marcadas por um tipo de imediatismo jamais
visto em períodos passados, pois o próprio consumo desenfreado de produtos e de aparatos
tecnológicos os leva a fragilizar o que é essencial dentro de uma cultura: as relações pessoais
e interpessoais. Esta situação ocasiona um tipo de isolamento, em que “cidade grande” não é
mais o lugar de encontro dos diferentes, mas o grande conjunto de ilhas individuais.
19. É preciso, diante disso, falar também sem descontextualizar, que isto se torna um dos
fatores que auxiliam no fenômeno do suicídio não somente de jovens, mas também de pessoas em outra faixa etária. Alguns especialistas em suicídio argumentam que a urbanização
também é prejudicial à saúde mental. Já em 1897, o sociólogo francês Emile Durkheim argumentou que a probabilidade de as pessoas cometerem suicídio é maior quando vivem
em áreas urbanas pouco integradas, onde os indivíduos se sentem “alienados” da sociedade.
Pouco a pouco a ideia de que as cidades são antros de alienação, isolamento e, consequentemente, de suicídio foi crescendo entre trabalhadores na saúde e cientistas sociais.
20. Mas não é de todo que a juventude na zona urbana sofre e possui tais problemáticas,
ela é fortemente reconhecida por ir ou “bater de frente” com estruturas que tendem a
ferir a dignidade da pessoa e seus direitos. Percebe notoriamente que a sociedade deve
passar por um processo de mudança, mas sua esperança de mudança se dá a partir do
alto (política, leis, etc.), olham a base da sociedade como lugar de investimento e maior
valoração. Ao se verem inseridos em meio a desigualdades, sentem-se movidos a mudar
todas as estruturas dominantes, sendo vistos como rebeldes, e que por não encontrar o
devido apoio se frustram e acabam por seguir a corrente. É uma juventude marcada pelo
desejo de mudança e de integração entre os que veem na zona urbana a sua realização
e os que veem na vivência do bem comum a resposta contra todo tipo de violência e
corrupção. Faz da sua ilha seu Q.G. (Quartel General), pois se a capacidade de se relacionar pessoalmente com as pessoas está fragmentada dentro da zona urbana, utiliza os
mesmos instrumentos para se organizar e compartilhar de seu desejo.
Pensamento musicado - Juventude Urbana
Queremos saber (Cássia Éler)
 Construção (Chico Buarque)
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Juventude Periférica
21. Seria melhor, falar de uma juventude periférica ou
de uma juventude presente na periferia? Os dois termos
estariam em concordância. Quando se fala em uma juventude periférica, é preciso notar primeiramente como
aqueles que seriam os representantes desta expressão são
vistos pela sociedade, pois é justamente uma juventude,
em sentido global que é obrigatoriamente alocada em
uma periferia basicamente socioexistencial, onde há presente o crescimento constante
da descrença, relacionada às suas capacidades e suas diversas expressões.
22. A juventude, dentro das diferentes expressões culturais encontra igualmente desafios
relacionados à sua confiabilidade e credibilidade, porque é lhes incutido a ideia de que
sendo jovens, possuem a cabeça no mundo da alienação, sem estarem com os pés fincados no chão da realidade, ou seja, seus ideais não possuem um fundamento, e muito
menos são dignos de confiança, pois passam à medida que a sua juventude passa. Diante
desta situação, uma data de validade é dada para os jovens e suas capacidades.
23. A periferia existente e relacionada à juventude é a mesma que lhes dá credibilidade
somente quando estão concordantes com a utilidade que o sistema e a cultura do provisório procuram nos indivíduos, porque na visão utilitária, a juventude é importante para
a sociedade, na medida em que pode colaborar para o seu crescimento e seu progresso
principalmente no elemento econômico.
24. A juventude presente na periferia, ao contrário daquela do centro urbana, possui a vivência da dúvida e da incerteza acerca de sua utilidade para a própria
sociedade, pois se encontra em áreas distantes do centro de sua cidade. Mas vejamos o que significa realmente periferia: o termo refere-se às zonas de uma cidade
que estão em torno do centro histórico; os subúrbios de uma cidade ou, ainda
os municípios que circundam um núcleo metropolitano central. Vemos que para
que o centro possa existir, é preciso que haja uma história. Então, que história a
juventude da periferia contaria? Assim como fora dito que esta se situa ao redor,
o que nos remete à alguns fatos históricos do período medieval, em que sendo o
castelo sede do império e lar dos soberanos, os campos abertos seriam os lugares
habitáveis na floresta designando-os como vilas ou aldeias. Assim como o modelo
feudal, a cidade (castelo) é o lugar da vida econômica, política e social. Cabe a
periferia ser o lugar que a vida do indivíduo tem sentido na sua determinação, não
muito diferente de nossa realidade.
Pensamento musicado - Juventude Periférica
Xibom bombom (As meninas)
 A cidade (Nação Zumbi)
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25. Neste contexto, há predominantemente, o pensamento de que o indivíduo
nascido na periferia, morrerá na periferia, a sua única utilidade é a de fornecer
mão de obra, sendo vista como lugar oportuno de florescimento de ideologias
contrárias ao bem comum, encontrando nisso a propagação do individualismo,
característico e consequência do que é promovido pela centralidade da zona urbana. Há predominante um pensamento de que a finalidade da esfera periférica
é conceber subordinados, a juventude nesta esfera sofre constantemente, porque
a estes é oferecido apenas o superficial dos seus direitos e o mesmo, à sua capacidade é dada no sentido do que é manual ou técnico. Até mesmo o ensino e o
acesso à educação não visam o amadurecimento intelectual, mas apenas aquilo
que esteja ligado à sua capacidade usual.
26. É característico da juventude presente na periferia, perceber naquilo que é motivo
para a maioria de infelicidade ou incapacidade, a força motivadora da inovação e da novidade, se sobressaem em questões de expressões culturais tais como, a arte (ex. música,
grafite e dança) e a inovação da linguagem como resposta a centralidade que se dá no
urbano. Esta vê que a mudança passa por si, no modo de ver o mundo não a partir dos
muros ou do cinza da cidade grande, mas da relação entre as pessoas, e que o processo
de crescimento se dá mediante o posicionamento frente ao mundo, mas segundo a sua
realidade. Ainda é importante abordar que é dada a juventude da periferia a noção de
que é dali que a criminalidade nasce, a violência predomina na periferia, os altos índices
de morte entre jovens se dá no subúrbio, e por assim conseguinte.
27. O mal a qual todas as expressões juvenis sofrem, sejam eles indígenas, camponesas,
afrodescendentes, urbanas e periféricas é a de que acabam por reproduzir o princípio da
exacerbação do consumo (Evangelli Gaudium, nº 60). E é esta que muitas vezes é usada
como massa de manobra por autoridade, pois é ali que se concentra a maior parte dos
“eleitores”, “consumidores”.

Juventude camponesa
28. A realidade do campo é fortemente marcada pelas relações familiares e comunitárias, espaços onde se dão as
experiências dos jovens rurais e a sua inserção na sociedade. Nesse cenário, a juventude tem sido confrontada com
o movimento migratório ditado pelo plano de desenvolvimento capitalista de inviabilização da agricultura familiar e
fortalecimento do agronegócio.
29. Esse processo migratório é evidenciado pela aliança entre os poderes dominantes,
estado, grandes mídias e multinacionais, que busca desqualificar a agricultura de base
familiar, utilizando-se do discurso de que os camponeses são incapazes de gerar alimento e renda. Este modelo desenvolvimentista gera padrões de consumo inacessíveis
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para a população camponesa e produz invisibilidade social para estes jovens. A ausência de políticas públicas de promoção e recuperação da vida camponesa leva muitos
jovens ao êxodo rural em busca de alternativas mais promissoras na cidade.
30. Outro grande problema que sofre a juventude camponesa na atualidade é o fenômeno da urbanização do campo, ou melhor dizendo, da invasão do urbano no rural. Em
outras palavras, percebe-se que o conteúdo do mundo urbano (tecnologias, industrialização, relações de trabalho, os produtos, a moda, os gostos e valores… enfim, a forma
de ser das pessoas e da sociedade urbana, inclusive o tráfico de drogas) está hegemônico
sobre o rural convertendo tudo aquilo que era próprio da cultura camponesa.
31. Não podemos deixar de destacar o lado positivo produzido por essas novas relações entre campo e cidade, como por exemplo, a valorização da mulher, que deixa de
ser uma escrava do marido, e a jovem, que agora pode escolher com quem se casar;
o direito à educação e à saúde, o acesso à tecnologia e à informação e a participação
na política foram aspectos que melhoraram a qualidade de vida no campo, sendo os
jovens os protagonistas dessas mudanças.
32. Entretanto, a cultura camponesa está se deteriorando junto com os valores, as tradições, o estilo de vida soberano e peculiar com laços comunitários e afetivos, de harmonia com a natureza, de produção alimentar sustentável. Tudo isso está sendo substituído
por valores superficiais, intimistas e individualistas; por um modo de produção cada
vez mais dependente de insumos externos, insustentável, não soberano, que agride o
meio ambiente e pior, voltado para exportação, obedecendo a lógica do agronegócio.
Além disso, produtos alimentícios perdem espaço para outros mais rentáveis, segundo
os interesses do mercado. Não bastasse tudo isso, o tráfico de drogas se faz presente e a
violência cresce a cada dia. A educação não adaptada à realidade campesina não ensina
e valoriza os valores do campo, fomentando o êxodo juvenil para as cidades.
33. Diante de tudo isso, uma grande parcela da juventude camponesa está alienada
a essa realidade; outra, se mantém na resistência e vai à luta em defesa dos bons valores da cultura camponesa e de um modo de produção agrícola inserida na lógica
humana e não na do mercado e capital; lutam por uma educação do campo e não por
uma simples educação “no” campo; engajam-se nos movimentos de base de cunho
sócio-político e vivem decididamente segundo a espiritualidade cristã, fortemente
ligados à família, parentes, vizinhança e toda comunidade, fato peculiar e marcante
do modo de vida camponês.

Pensamento musicado - Juventude Camponesa
De lá do interior (Pe. Zezinho)
Luar do Sertão (Luiz Gonzaga e Milton Nascimento)
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Juventude indígena
34. A realidade de milhares de indígenas das diversas
etnias que resistem no Brasil é de discriminação social
e cultural, o não reconhecimento dos seus territórios,
o saque de seu patrimônio, a submissão política e a
violência institucional.
35. Ao longo de sua história, os povos indígenas lutam
pela preservação de sua cultura e de suas tradições, frente
a toda e intensa violação de direitos. Diante de tantas tensões, a juventude indígena é a
mais afetada, porque não consegue visualizar perspectivas de futuro diante de cenários
desoladores de condições precárias de saneamento e habitação, seja nas comunidades indígenas ou nas periferias das cidades; dificuldades para inserir-se no mercado de trabalho
e a falta de políticas públicas que promovam alternativas reais de bem viver para estes
povos que têm tanto a nos ensinar sobre o cuidado com a nossa casa comum.
36. Esse contexto de violação de direitos que a sociedade do consumo promove, está conduzindo os povos indígenas para um processo de destruição cultural, e isso tem causado um grave problema
social entre eles, que não é divulgado pela mídia de mas3Baseado na publicação
sa, que é a alta taxa de suicídio. Segundo dados da Secredisponível no link:
taria Especial de Saúde Indígena divulgados em 20173, a
https://goo.gl/REAbUR
taxa de suicídio entre indígenas é de 15,2 óbitos a cada 100
mil habitantes, o que corresponde a quase o triplo da média
nacional, cujo índice é de 5,7. Os guarani-kaiowás, os tikunas e os carajás são apontados
como etnias com taxas mais elevadas de suicídios. Daquele índice, ainda mais preocupante
é que 44,8% das mortes ocorrem na faixa etária de 10 a
19 anos, mostrando que a juventude indígena é a faixa
etária mais afetada.
Para saber mais:
Há um estudo da UNICEF
publicado em 2012 “Suicídio
Adolescente em Povos Indígenas 3 Estudos”,
disponível em:
https://goo.gl/mFuDgo

37. Dessa informação pode-se prever um sério agravante para a sobrevivência desses povos, uma vez
que seus jovens, que são a esperança da resistência e
continuidade da comunidade, estão desacreditados
a ponto de parar a própria vida. Disso, espontaneamente surge a seguinte pergunta: quem vai ficar para
dar continuidade à tradição do povo? Por outro lado,
cabe aqui denunciar a natureza e a perversão desse

Pensamento musicado - Juventude Indígena
 Demarcação já (Chico Cesar)
 Xote ecológico (Luiz Gonzaga)
 Guaranis (Gildásio Mendes)
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crime de “colarinho branco” praticado pela sociedade do consumo capitalista que, estrategicamente e de forma oculta, cria todo o contexto para que os indígenas se auto eliminem, e assim
suas sociedades e culturas, sem que se perceba sua responsabilidade criminal.
38. Todavia, a juventude indígena está cada vez mais organizada, gerando mobilização e
articulação para formação e luta por garantia de direitos, ligados à questão socioambiental, ao resgate da cultura tradicional, a questão da educação e de assistência à saúde, do
acesso à informação e aos avanços tecnológicos, de acordo com a realidade local.

Juventude afrodescendente
39. Cada expressão da juventude encontra na sua própria
esfera uma forma própria de lidar com as exigências e os
problemas relacionados à sua formação e conhecimento.
Mas, o fato presente é de que há uma grande riqueza não
somente de expressões, mas de indivíduos, estejam presentes na zona urbana ou periférica. E a maioria descende da “mistura” de raças que se dá na nossa historicidade.
Conjuntamente nos tornamos herdeiros também da riqueza de preconceitos existentes acerca da cor e classe social.
40. A riqueza de nosso país não está somente na economia, mas de como esta depende
da diversidade cultural. Tomemos como exemplo o jovem afrodescendente, este se encontra inserido nas mais diferentes esferas, mas que encontra um fator comum que é o
preconceito. Este fato é incutido inconscientemente nas pessoas como certa descrença
na capacidade intelectual e inovadora daqueles que são descendentes, como que houvesse um “vírus preconceituoso” que se alastra no nosso meio.

Acesse também o livro
Juventudes Negras do Brasil Trajetórias e lutas
clicando na imagem,
ou através do link:
https://goo.gl/y4X4AM

Pensamento musicado - Juventude Afrodescendente
Eu sou neguinha? (Caetano Veloso)
Sorriso Negro (Diogo Nogueira e Dona Ivone Lara)
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41. Poderíamos dizer que há de certa forma uma migração da juventude afrodescendente, pois, à medida que se insere nas esferas sociais, existe “uma sombra que os persegue”,
tal que se pode dizer que do quilombo o preconceito enfrentado chega aos escritórios. A
luta da juventude afrodescendente é na busca de um reconhecimento e de uma proposta
de mudança, a partir do olhar para o seu próximo, como ensinado por Jesus Cristo na
parábola do bom samaritano (cf. Lucas 10, 30-37).
42. É necessário mostrar que a abordagem das diferenças culturais, ao invés de confirmar a pluralidade e a riqueza dos povos e a interação deles como possibilidade de processo de humanização da sociedade e caminho para a construção de uma cultura de paz,
tem se tornado lugar propício para o nascimento do preconceito que impede o diálogo e
a fraternidade, consequentemente a paz.
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