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2. Realidade Juvenil

1. Se o nosso objetivo é conduzir jovens numa reflexão sobre a construção do seu ser,
antes se faz necessário conhecê-los. “É necessário considerar a variedade de comportamentos e situações da juventude, hoje, e a dificuldade de delinear um único perfil desta
no mundo e no Brasil. Além disso, trata-se de uma situação exposta à oscilação constante, marcada ainda com maior impacto pela velocidade social das mudanças culturais
e históricas, com as vulnerabilidades e potencialidades dos jovens” (CNBB, Documento
85, n. 10 ).

2.1 Potencialidades:
Protagonismo e Profetismo

2. Os jovens na América Latina eram a maioria da população, com cerca de 108 milhões
de pessoas com idade entre 15 e 24 anos, em 2015 . Essa realidade já existia em 1968, na
época da 2ª Conferência do Episcopado latino-americano (CELAM), em Medellín, Colômbia, porém com
1 Segundo o portal El
outra quantidade, obviamente. No documento concluPaís Brasil, disponível em:
sivo, os bispos disseram que a juventude era tema dighttps://goo.gl/ZYLQqN.
no do máximo interesse e de grandíssima atualidade,
Acesso em: 28 jul. 2017
não só pelo fato de serem a maioria da população, mas
por serem uma grande força nova de pressão.

Ela (a juventude) se apresenta como um novo corpo social, portador de ideias próprias e valores inerentes ao seu próprio dinamismo
interno. Procura participar ativamente, assumindo novas responsabilidades e funções dentro da comunidade latino-americana.
Onze anos mais, em Puebla de Los Angeles, México, o CELAM novamente reunido diz: “a juventude não é só um grupo de pessoas de idade cronológica. É também
uma atitude frente à vida, numa etapa não definitiva, mas transitória”. Isso reflete
a valorização da juventude dada pela Igreja do nosso continente quando percebe
seu imenso protagonismo. Hoje, mais do que antes, na era da tecnologia e da
informação, da inovação, da novidade e da velocidade das mudanças, os jovens
saem na frente, influenciam a sociedade e se empoderam frente aos demais grupos
etários.

Pensamento musicado - Realidade Juvenil
Não é Sério – Charlie Brown Jr.
Pueblos Hermanos de América – Pe. Zezinho e Cantores de Deus
Juventude Missionária, inquieta e solidária – Pe. Gustavo C. Rodrigues/Zé Vicente
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VOCÊ SABIA que na Igreja Latino-Americana e Caribenha
aconteceram cinco confrenciasgerias dos bispos. Foram elas: 1ª
Confrencia -Geral do Episcopado
Latino-Americano e do Caribe
realizou-se no Rio de Janeiro de
25/07 a 04/08/1955 na fase
do pré Concícilio Vaticano II; a
2ª Conferencia aconteceu em
Medellín (Colombia) de 26/08
a 04/09/1968 e nos deu 16
documentos, dos quais os mais
marcantes são Justiça, Paz, Pobreza da Igreja, constituindo-se
uma releitura do Concílio Vaticano II para a América Latina e
Caribe, tendo o ponto mais alto
a opção preferencial e solidária
pelos pobres.; a 3ª Conferência aconteceu em Puebla de los
Angeles no México de 27/01 a
13/02/1979 e situa-se na linha da
continuidade de Medellin e a base
de toda reflexão foi a Exortação
Apostólica Evangelii Nuntiandi do
Papa Paulo VI e, além de reforçar
a opção preferencial pelos pobres
também fez a opção preferencial
pelos jovens, pelos construtores
da sociedade pluralista na America
Latina e se tratou de modo muito
especial dos direitos fundamentais
dos seres humanos, dos direitos
individuais, sociais emergentes e
até dos direitos de índole internacional; a 4ª Conferencia aconteceu
em Santo Domingo (República
Dominicana) de 12 a 28 de outubro de 1992 e por fim, a 5ª Conferencia que aconteceu em Aparecida, Brasil de 13 a 31/05/2007?

3. A idade jovem é, por natureza, marcada pelo espírito de mudança, transformação social e inovação, alimentado por sonhos, utopias e esperanças que formam o idealismo jovem. As juventudes aspiram a
liberdade, a alegria e a felicidade; exige autenticidade e
simplicidade, rejeitando a hipocrisia e contra valores;
são sempre sensíveis aos problemas sociais. O Documento de Puebla, 1979, no n. 1168 diz:

Um inconformismo que a tudo
questiona; um espírito de aventura que
leva a compromissos e situações radicais; uma capacidade criadora com
respostas novas para o mundo em
transformação, que aspira a sempre
melhorar em sinal de esperança.
4. Entretanto, esse desejo por transformação é
muitas vezes desorientado por meios manipuladores da sociedade. Isso é potencializado pela crise
de valores que atravessa a instituição familiar, desestruturando-a e criando situações de insegurança, de educação precária dos filhos e da falta de
testemunho autêntico dos pais; pela ameaça à autenticidade juvenil por parte dos adultos, em que
se vê pouca abertura ao diálogo e que gera conflito
entre as gerações. Também pela escassez de assessores capacitados que levem as juventudes a um
caminho de formação integral.
5. Atualmente, os valores da sociedade do consumo
são veiculados pelos meios de comunicação social
alienando boa parte dos jovens; as ideologias políticas encontram meios de manipular as juventudes
levando-os a uma visão reducionista da sociedade;
grupos defensores de ideias preconceituosas e até de
militarização da sociedade, conseguem muitos adeptos entre as juventudes; não são poucos os jovens que
se tornam discípulos de facções criminosas, terroristas, de vândalos, etc. Mas outra parte das Juventudes
possuem legítimas inquietações políticas, consciência do poder social e valores autenticamente cristãos.
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6. Sabemos que vivemos um processo de secularização, mas, sobre isso, o documento
de Medellín, 1968, diz:

		 os jovens são mais sensíveis do que os adultos aos valores positivos do processo de secularização. Esforçam por construir um mundo
mais comunitário... Estão mais abertos a uma sociedade pluralista e a
uma dimensão mais universal da fraternidade
Estas características fazem dos jovens pessoas altamente acolhedores da dimensão universal da mensagem cristã, uma das dimensões constituintes da Missão.

2.2 Elementos da cultura contemporânea

7. No mundo de hoje, no contexto da mudança de época onde coexistem a cultura
moderna e a pós-moderna, é preciso aprofundar a compreensão da realidade para mergulhar nela com o olhar da fé buscando o discernimento. Conhecer os elementos desse
contexto de mudança é, portanto, tarefa primordial para dialogar com as juventudes e
avançar na evangelização do mundo juvenil.
8. A modernidade trouxe a ciência a partir da valorização
da razão, a busca da felicidade humana e os valores da democracia como o diálogo, a transparência, os direitos individuais,
a liberdade, a justiça, a sexualidade, a igualdade e o respeito à
diversidade. Hoje, embora essas marcas persistam, novos valores surgiram com a pós-modernidade: a centralidade das
emoções, o relativismo, o individualismo, o fundamentalismo, o crescente desejo de realização e sucesso pessoal, rápidas
mudanças sociais, etc., tudo graças à tecnologia e ao aumento
da velocidade e do volume dos fluxos de informações, pessoas
e bens circulando pelo planeta dentro do fenômeno conhecido como globalização. Tudo isso tem influenciado a sociedade impactando com maior peso na vida dos jovens, moldando sua mentalidade, percepção de valores e comportamento.

- O que foi feito de
nós?
O que estão fazen
do
conosco?
- De qual lugar e co
m
qual óculos olho
a realidade?
- O que é a realida
de?
Me reconheço nela?
- Como vivo minh
a
subjetividade?

9. O subjetivismo marca a vida humana, principalmente na fase juvenil. Esse fenômeno gera, facilmente, a permissividade, o egoísmo, a identificação simples da felicidade
com o prazer, a incompetência para lidar com a pluralidade de solicitações e ofertas
(CNBB, Documento 85, n. 16). Antes, vamos esclarecer o que é a dimensão subjetiva do
ser humano, ou seja, sua subjetividade.

Pensamento musicado - Elementos da cultura contemporânea
O que foi feito devera - Milton Nascimento e Elis Regina.
O Riacho é como a gente – Pe. Zezinho
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10. A subjetividade é entendida como o mundo interno de cada pessoa, com suas emoções,
sentimentos, ideias e significados. A subjetividade se constrói em cada um, a partir dos desejos, interesses e das experiências, referindo-se sempre ao ponto de vista pessoal, ou seja, a
opinião que cada um constrói para os estímulo que seus sentidos captam. Ela forma o campo
de ação e representação da pessoa e é por ela que cada uma se relaciona com os outros e com
as coisas. Esse relacionamento insere cada pessoa nos grupos sociais, em que cada um passa
a ocupar seu lugar e a exercer seu papel na sociedade. Obviamente, a subjetividade das pessoas está sempre em relação ao mundo externo, sendo influenciado por ele e influenciando-o,
sempre condicionada às circunstâncias históricas, políticas e culturais.

?

- O que é o sagrado?
- Onde e como estão
os meus amigos de
infância?

- Sabemos onde
queremos chegar?

11. A subjetividade, como se pode perceber no parágrafo acima, é uma dimensão natural do ser humano e algo que marca
a individualidade de cada pessoa. A subjetividade é, de fato,
aquilo que vai individualizar cada ser humano, tornando-o
diferenciado dos demais e único: mesmo sendo gêmeos
idênticos, ainda assim, cada irmão construirá a sua personalidade, diferenciando-se do outro. Essa dimensão, portanto, marca o ser como um indivíduo, em que cada um
constrói a sua personalidade, distinta de qualquer outra.

12. O fato é que na vida, tudo deve ser balanceado. A
subjetividade, embora natural e necessária para cada
pessoa ser o que é, pode não ser bem “administrada” e
levar o indivíduo, em sua formação e afirmação enquanto pessoa, a valorizar o seu “ego”, o seu “eu”, os seus desejos e interesses pessoais em detrimento dos outros e da
sociedade. Nesse momento a subjetividade se torna subjetivismo, recebendo uma valorização exacerbada e doentia
da pessoa que se torna egoísta e se fecha à outra dimensão
de igual importância para a vida do ser humano: a social. Como a juventude é uma fase
etária especial de construção da personalidade e de autoafirmação, incorre que, se sua
formação não for integral, facilmente poderá cair no subjetivismo.

- “Basta uma pessoa boa
para que haja esperança”
(Papa Francisco) Eu
posso ser essa pessoa? O
que é esperança? Como
despertá-la, alimentá-la e
espalhá-la no mundo?

13. Entre os anos 1970 e 1980, os jovens foram marcados pelo ideal de coletividade (CNBB,
Documento 85, n. 17) em que sonhavam construir um mundo melhor a partir da política e
do conhecimento científico, da organização civil, das instituições, dos movimentos sociais
e de base. Podemos dizer que a objetividade estava mais presente na vida deles. Inclusive
na Igreja Católica, ganhou força as Comunidade Eclesiais de Base com forte envolvimento
dos leigos, unindo fé e política, lutando pela justiça e promoção da vida.

Pensamento musicado - Elementos da cultura contemporânea
Cada qual no seu quadrado –
Todo Cambia – Mercedes Sosa
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14. A partir dos anos 1990 esse ideal foi sendo substituído por uma maior preocupação
com as necessidades pessoais, com os sentimentos, com o próprio corpo, com a melhora da autoestima, com a confiança, com a libertação dos traumas, etc. O ambiente
de descrédito dos grandes ideais coletivos em que vivem faz com que segmentos da
juventude tenham forte tendência de viver somente no presente, na cultura do descartável. Simultaneamente desacreditam na política, nas instituições, na organização civil e
movimentos sociais. Esse fenômeno, agora marcado pelo subjetivismo, ganha força no
atual momento, levando os jovens a buscarem sensações e emoções passageiras (CNBB,
Documento 85, n. 17). Eles requerem autonomia, o espírito empreendedor e o sentido de autorresponsabilização, bem como a disponibilidade à mudança, à mobilidade, à
adaptabilidade a novas condições, à permanente evolução.
15. Outra marca da cultura de hoje está na vivência do sagrado. São novas expressões
que surgem, entretanto muitas são marcadas pelo individualismo, intimismo, sentimentalismo, evitando-se as religiões organizadas. Frente ao medo, pressa e caos, os jovens
voltam-se para vários tipos de manifestações religiosas e místicas (ocultismo, nova era,
esoterismo, horóscopos, astrologia...), buscando atender às suas “necessidades” (CNBB,
Documento 85, n. 19). Outras pessoas buscam os grupos fundamentalistas temendo a
dúvida (CNBB, Documento 85, n. 20). No entanto, cabe destacar que hoje a evangelização juvenil encontra mais possibilidades já que os jovens estão buscando por mais espiritualidade, algo diferente na década de 1980 quando a juventude colocava em segundo plano as celebrações e orações por conceber como urgência a transformação social
(CNBB, Documento 85, n. 21).
16. A centralidade das emoções também caracteriza os tempos de hoje. A tendência
de acentuar os sentimentos, no mundo contemporâneo, tem forte penetração no meio
dos jovens e levanta questões importantes referentes à metodologia de trabalho pastoral
(CNBB, Documento 85, n. 24).Se antes se exaltava a razão, hoje se acentua a emoção. Se
a importância dada às emoções é positiva, sua absolutização leva a um esvaziamento intelectual, do compromisso transformador e da consciência crítica, leva à superficialidade e à falta de perseverança, podendo facilmente conduzir ao fundamentalismo (CNBB,
Documento 85, n. 22).Por outro lado, à medida que aumenta o nível de escolaridade dos
jovens, aumenta, também, a necessidade de uma base intelectual da fé; caso contrário,
muitos acabam abandonando sua fé. É importante lembrar que as duas culturas continuam convivendo juntas: a modernidade, que acentua a razão, e a pós-modernidade, que
acentua a centralidade das emoções (CNBB, Documento 85, n. 24).
17. Há necessidade de levar em conta os dois enfoques da cultura contemporânea e manter um equilíbrio entre os dois polos: o racional e o emocional. Emoções, sentimentos e
imaginação precisam ser integrados em uma metodologia que tenha objetivos claros. Ao
mesmo tempo, a razão deve deixar espaço para as emoções e a imaginação. A mensagem
do Evangelho precisa ser apresentada como resposta às dimensões da vida do jovem.A
formação deve ser integral, isto é, considerar as diversas dimensões da pessoa humana e
os processos grupais (CNBB, Documento 85, N.25).
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18. O Papa Francisco, na Exortação EvangeliiGaudium n. 64 alerta sobre o impacto do
fenômeno da secularização sobre a juventude: “O processo de secularização tende a reduzir a fé e a Igreja ao âmbito privado e íntimo. Além disso, com a negação de toda a
transcendência, produziu-se uma crescente deformação ética, um enfraquecimento do
sentido do pecado pessoal e social e um aumento progressivo do relativismo; e tudo
isso provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão vulnerável às
mudanças da adolescência e juventude”. Ainda nesse parágrafo, o papa recomenda: “torna-se necessária uma educação que ensine a pensar criticamente e ofereça um caminho
de amadurecimento nos valores”.

2.3 Perfil socioeconômico2

19. As estatísticas demonstram que a juventude é um dos grupos mais vulneráveis
da sociedade brasileira. Ela é especialmente atingida pelas fragilidades do sistema
educacional, pelas mudanças no mundo do
trabalho e, ainda, é o segmento etário mais
2Os dados foram pesquisados
destituído de apoio de redes de proteção
no Manual da Campanha da Fraternidade de
social
(CNBB, DOCUMENTO 85, N. 31).
publica
2013. Originalmente, eles foram
Destacam-se
três marcas da juventude na
O,
AQUIN
A.;
Jorge
O,
dos por: CASTR
atualidade: o “medo de sobrar, por causa do
Luseni M. C. de; ANDRADE, Carla
desemprego, o medo de morrer precocemenC. e (Org.). Juventude e políticas
te, por causa da violência, e a vida em um munpúblicas no Brasil. Brasília : IPEA,
2009, pp. 29-34.
do conectado, por causa da internet”(CNBB,
DOCUMENTO 85, N. 34).
20. As condições de vida oferecidas aos jovens são desiguais. Situações socioeconômicas
específicas, como a renda familiar e o nível de desenvolvimento do local onde vivem,
práticas discriminatórias e preconceitos ainda vigentes têm marcado a vida dos jovens e
comprometido seu futuro (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N.95). Eis alguns dos principais problemas com os quais se deparam, hoje, os jovens brasileiros: a disparidade de
renda; o acesso restrito à educação de qualidade e frágeis condições para a permanência
nos sistemas escolares; o desemprego e a inserção no mercado de trabalho; a falta de
qualificação para o mundo do trabalho; o envolvimento com drogas; a banalização da
sexualidade; a gravidez na adolescência; doenças sexualmente transmissíveis, entre elas
a AIDS; a violência no campo e na cidade; a intensa migração; as mortes por causas
externas (homicídio, acidentes de trânsito e suicídio); o limitado acesso às atividades
esportivas, lúdicas, culturais e a exclusão digital (CNBB, DOCUMENTO 85, N. 32).
21. Foi mostrado aqui que os jovens continuam sendo a maioria na América-Latina com
cerca de 108 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos. No Brasil, esse resultado se repete. No
país, os jovens chegam a ser ¼ da população. Isso significa 51,3 milhões de jovens de 15 a
Pensamento musicado - Perfil socioeconômico
O homem na estrada – Racionais MC’s
Diáspora – Os Tribalistas
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Vale lembrar que a partir da
293 anos, e a maioria esmagadora está habitando
Lei n. 12.852/2013, o Estatuto
as cidades, sendo 84,8% contra 15,2% residindo
da Juventude, a faixa etária da
no campo. Os jovens urbanos, notadamente nas
juventude compreende de 15 a
periferias, convivem com rotinas de altas taxas de
29 anos, diferente de padrões
desemprego e de violência, crescente segregação
estrangeiros que consideram de
espacial e qualidade de vida deteriorada. Cerca de
15 a 24 anos.
48,7% dos jovens urbanos vivem em moradias inadequadas fisicamente, dois milhões de jovens entre 15 e
29 anos vivem em favelas. Dentre esses, 66,9% são negros e 30,2% vivem em famílias que
recebem até meio SM per capita (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 97).

22. Em relação à renda, comparando por Salário Mínimo (SM) per capita das famílias
a que os jovens pertencem, temos estes dados: 30,6% estão em famílias de até meio SM,
15,7%, naquelas com SM superior a dois, e 53,7% às de renda entre meio e dois SMs. Os
jovens pobres em sua maioria não são brancos (70,9%),
enquanto
os jovens brancos são 53,9% dos não pobres
nha da fraterpa
m
ca
da
o
xt
–
embora
a
distribuição dos jovens brasileiros entre os
O te
r visto no link:
nidade pode se
grupos,
branco
e não branco, seja de 47,1% e 52,9%, resmzvY4R
https://goo.gl/
pectivamente (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 96).
23. Piores ainda são os dados referentes à educação. No Brasil, é assustador o número
de adolescentes e jovens que permanecem fora da escola. Agrava o
problema educacional a desproporção idade/série nesta faixa
etária: menos da metade dos alunos entre 14 e 17 anos, está
no ensino médio. A taxa de jovens negros analfabetos, entre
- O que é a igualdade?
15 e 29 anos, é quase duas vezes maior que a de jovens branVivemos em uma sociedade de iguais?
cos. No ensino médio, entre 15 e 17 anos, os brancos têm
uma frequência de 58,7%, contra 39,3% dos negros; no
- E a família, como vai?
ensino superior, na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa dos
Ela ainda existe?
brancos é de 19,8%, enquanto a dos negros é de 6,9%. Os
O que mudou?
jovens negros são os que mais aparecem entre aqueles que
- Quais as brechas dennão estudam (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 98).
24. Um dado interessante que influencia sobremaneira
nos grupos de JM é a conjugação educação/trabalho. Sobre isso, a pesquisa aponta que 26,5% dos rapazes, jovens
de 15 a 17 anos, conciliam os estudos com o trabalho e
11,4% só trabalham; entre as jovens, tais proporções são,
respectivamente, 17% e 5%. No entanto, as jovens têm
melhor frequência escolar do que os jovens. A proporção

tro dessa realidade pelas
quais podemos vislumbrar um mundo novo?

- E a morte, por que nos
atinge tanto? E por que
tem que ser os negros e
pobres os mais queridos
por ela?

Pensamento musicado - Perfil socioeconômico
Toda América Latina está cantando um canto de renovação – Pe. Zezinho e

cantores de Deus
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?

das jovens que não estudam nem trabalham é crescente, de acordo com a faixa etária,
passando de 12% entre os jovens de 15 a 17 anos, para 31,9% entre as de 18 a 24 anos, e
para 32,6% entre as de 25 a 29 anos. Esses dados também revelam as disparidades entre
gênero (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 99).
25. Em relação à família, em geral, a maioria dos jovens é solteiro e está na condição
de filhos. Encontramos 30,7% já na posição de chefes de domicílio e/ ou de cônjuges,
sendo a maioria mulheres, com variação segundo a faixa etária: de 3,2% no grupo de 15
a 17 anos, de 24,4% no grupo de 18 a 24 anos, chegando a 57,6% no grupo mais velho; é
crescente o número de mulheres que não abandona o mercado de trabalho, mesmo com
o casamento e/ou a maternidade. Entre os que nesta faixa etária são chefes domiciliares,
83,1% são mulheres, das quais 42,7% têm renda domiciliar per capita inferior a meio
SM; 71,3% dentre estas não estudam. Em dados de 2008, o divórcio no Brasil cresceu
200% em 23 anos, ou um divórcio a cada quatro casamentos. Para o jovem, este fato tem
consequências catastróficas, principalmente porque, na maioria das famílias, quando os
filhos estão chegando à adolescência, os pais já vivem maritalmente com outras pessoas,
o que, em geral, é motivo para conflitos (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 100).
26. Em se tratando da violência na esfera juvenil, “de acordo com o Mapa da Violência
2011, enquanto a taxa de mortalidade total da população brasileira caiu, a dos jovens
subiu, puxada pelos homicídios. Na população não jovem, 2% das mortes são por homicídios. Entre os jovens esse percentual é de 40%”4. Os jovens negros são, também, as
maiores vítimas da violência. A taxa de homicídios entre jovens brancos do sexo masculino é de 63,9% por 100 mil habitantes; a dos jovens negros é de 135,3% e a dos pardos, de 122,8%. Esses dados revelam que para cada jovem branco morto por homicídio
morrem, em média, dois jovens negros. A maioria desses atos de violência ocorre no
contexto de tráfico e de consumo de drogas. Na década de 1990, houve um crescimento
considerável no consumo de drogas: o uso da maconha
aumentou de 2,8% para 7,6% da população e o uso da
4 CANO, Inácio. Mortalidade
cocaína teve um aumento de 400% entre 1987 e 1997.
violenta entre jovens brasileiros.
Os assassinatos de jovens aparecem nas camadas mais
Disponível em:
pobres. A violência no trânsito também tem dizimado
https://goo.gl/G98vx5.
a vida de inúmeros jovens, em todas as classes sociais,
Acesso em 7 de junho de 2012
especialmente nas regiões urbanas (CNBB, MANUAL
DA CF 2013, N. 101).
27. As juventudes dos povos tradicionais têm situações ainda mais graves. A construção
da identidade dos jovens no seio das culturas, em suas peculiaridades, é afetada pela
ausência de políticas públicas. Eles são jogados em bolsões de pobreza, de exclusão e
Pensamento musicado - Perfil socioeconômico
Cheguei – Ludimila
Convoque seu Buda – Crioulo
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de falta de perspectiva de vida. Agrava essa dificuldade o preconceito vivido por tais
populações no confronto com a sociedade que se vai moldando segundo a globalização.
É preciso superar os preconceitos históricos que depreciam esses jovens e reconhecê-los
como sujeitos de direitos, segundo suas demandas específicas, advindas das condições e
dos lugares onde residem (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 102). Grande parcela dos
jovens negros vivem em comunidades tradicionais de povos quilombolas. A juventude
negra pertencente a essas comunidades tem reduzidas possibilidades de acesso aos direitos em comparação com os jovens pertencentes aos territórios urbanos (CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 103). A juventude indígena depara com o desafio, que se torna
cada vez maior, de manter sua cultura, danças, rituais e modos de vida. A preservação
dessas culturas é fundamental para a formação da identidade dos jovens indígenas, mas
a cultura urbana se impõe e os seduz cada vez mais, afetando-os (CNBB, MANUAL DA
CF 2013, N. 104).
28. Pesquisas apontam que 15,2%5 dos jovens pobres do
Brasil estão no campo, onde deparam com grandes desafios no trabalho, na educação, na cultura e na segurança. Outros obstáculos de ordem econômica e cultural, presentes na vida dos jovens, estão diretamente
relacionados com sua atividade agrícola e com sua
permanência no campo, como a precariedade financeira, as dificuldades de transporte e o acesso à cidade
(CNBB, MANUAL DA CF 2013, N. 105).

5C
f. Org. Jorge
Abraão de
Castro, Luse
ni Maria C. de
Aquino e Car
la Coelho e
Andrade. Juve
ntude e polít
icas
públicas no B
rasil, p. 33.

29. Outro dado terrível para as juventudes, principalmente para os negros e pobres, é
a exclusão social por meio da violência. Essa violência institucionalizada, cujas consequências atingem pesadamente os jovens e geram tantos sofrimentos, tende a criar
um espaço de estereotipagem e de ligação direta entre juventude e violência, como se
ambas fossem a mesma coisa. Muitas vezes, quando se fala em jovem, automaticamente
se remete à desordem, ao descompromisso e, consequentemente, à violência (CNBB,
MANUAL DA CF 2013, N. 107). Entretanto, os jovens que sofrem violência não são
apenas números quantitativos, mas revelam em si a significância concreta de pessoas
reais, com sonhos, família, esperança, angústia e desejo de vida (CNBB, MANUAL DA
CF 2013, N. 108).

Pensamento musicado - Perfil socioeconômico
Som de Preto – Amilcka e Chocolate
Alegria da cidade – Margareth Menezes
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