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RESUMO 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a formação discursiva da Pastoral da Juventude 

valorizando a transformação sócio-cristã que esta oferece aos seus membros, além de 

aprofundar os conhecimentos em Análise do Discurso. Observando os efeitos históricos que 

tal formação discursiva provocou no jovem que frequentaram a PJ no período de 1980 a 

1990. Neste trabalho, faremos um epítome histórico da trajetória da Pastoral da Juventude 

desde os elementos que antecederam a sua criação os quais fundamentam sua teoria. 

Observaremos os aspectos das condições de produção dos discursos dos jovens que fazem 

parte desta Pastoral. Conforme explícito nos documentos analisados o objetivo principal do 

trabalho pastoral é evangelizar, por intermédio de seu discurso, os jovens das classes baixas 

da sociedade. Reproduzindo, assim, o discurso de Jesus Cristo, pronunciado há mais de 2000 

anos. Apresentaremos, ainda, os conceitos basilares da AD Francesa dialogando 

principalmente com Michel Foucault, um dos principais teóricos da Análise do Discurso 

Francesa. Pretendemos analisar os efeitos de sentidos produzidos no jovem após receber a 

formação integral da PJ a partir de uma proposta pedagógica de educação na fé. 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Pastoral da Juventude, juventude, Análise do discurso, formação discursiva, 

Foucault. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The aim of this research is to analyze the discourse formation of Youth Pastoral’s young 

(YP), enhancing the Christian social transformation which that Pastoral offers to its members, 

besides to enlarge our knowledge in discourse analysis. It was observed historical effects that 

were provoked by that discourse formation in young who attended YP, in the period from 

1980 to 1990. In this work we will do a historic epitome of Youth Pastoral trajectory, 

focusing on elements that preceded its creation and based its theory. We remark aspects of 

production conditions of those young people who are part of the Pastoral. According to 

documents analyzed in this research, the main goal of pastoral work is evangelizing, through 

its discourse, the young people of low classes from the society. So, they reproduce, thus, 

Jesus Christ’s speech, pronounced for over 2000 years. The theoretical basis was French 

Discourse Analysis (DA), mainly Michel Foucault’s studies, one of main DA theorists.  We 

intended to analyze sense effects produced in young after receiving integral formation of YP, 

from a pedagogical proposal of education in faith. 

  

Keywords: Youth Pastoral, young, discourse analysis, discourse formation, Foucault. 
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INTRODUÇÃO 

 

A análise do discurso é uma teoria que tem na França um de seus nascedouros 
principais. A formação discursiva da pastoral da juventude pode ser analisada a partir de 
distintos enfoques, entretanto, a análise do discurso é dentre os pontos de vista para a análise 
aquele que melhor responde ao que se pretende. Aliás, é esse o escopo do presente estudo. 

A análise do discurso nasceu na década de 60, tendo Michel Pêcheux como um dos 
seus principais fundadores; nesse período o estruturalismo linguístico tinha seu auge; em 
consonância com a proposta estruturalista, de acordo com Maria Cristina Leandro Ferreira, 
Pêcheux lança a análise do discurso a partir da “perspectiva política de uma intervenção, de 
uma ação transformadora que visa combater o excessivo formalismo linguístico vigente”. 
(FERREIRA, 2004) 

A pastoral da juventude surgiu no Brasil cerca de uma década mais tarde, com uma 
proposta de ser ‘um novo jeito’ no processo de evangelização. Neste período o povo 
brasileiro, especialmente os jovens, estava ansioso por uma nova sociedade capaz de 
oferecer-lhe as premissas da liberdade de expressão. Assim, a pastoral da juventude surge no 
final da década de 70 com um olhar sócio-político-cristão, procurando ser uma alternativa de 
esperança e de organização da juventude, tendo como mote a evangelização. Nesse contexto, 
a referida pastoral atua de acordo com o meio específico em que o jovem está presente, logo 
a “Formação Discursiva” da pastoral da juventude se fará a partir da realidade em que o 
jovem se encontra. 

A experiência adquirida durante anos de atuação nessa pastoral permitiu-nos observar 
a construção e as transformações do discurso do jovem que a frequentava. Aliada a esta 
vivência, os anos de experiência discente e docente na área de letras aguçaram nossa 
pesquisa, cujo relatório final ora se torna em realidade. 

O discurso é uma prática, uma ação do sujeito sobre o mundo, portanto é um 
acontecimento contextualizado uma vez que surge a partir das experiências do seu emissor 
adquiridas em sua interação com o meio social em que vive e, por isso, está arraigado em 
valores, crenças e diálogos anteriormente adquiridos em um lugar social de convívio do 
emissor. 

Consideraremos a proposta pedagógica de educação na fé da pastoral da juventude 
que propõe uma formação integral permitindo ao jovem uma capacitação crítico-consciente, 
caminhando na contramão do modelo de educação praticado em boa parte das escolas do 
Brasil. Deriva dessas considerações nossa proposta de investigação sobre a construção do 
discurso em suas distintas vertentes, privilegiando o elemento ideológico que o permeia e a 
transformação social na vida do jovem após ingressar na pastoral. 

Utilizaremos de elaborações, publicações e documentos produzidos durante os 
diversos encontros realizados pela pastoral nas décadas de 80 e 90 para analisar as possíveis 
transformações de valores sociais existentes no discurso da PJ (Pastoral da Juventude), haja 



vista que a proposta da referida Pastoral é construir cidadãos com possibilidade de interferir 
positivamente na sociedade, para tanto o jovem deverá adquirir um discurso consistente, 
transformador, capaz de ressignificar seu tempo e seu espaço, levando-o a questionar os 
valores impostos pela sociedade capitalista da qual faz parte. 

Embora reconheçamos a importância de Pêcheux, Bakhtin, Althusser e tantos outros 
teóricos na formulação dos conceitos chaves da Análise do Discurso, utilizaremos, em nosso 
trabalho, essencialmente, as concepções Foucaultianas; por entendermos que as reflexões 
deste filósofo mais se aproximam da nossa pesquisa e poderão contribuir para nosso 
amadurecimento da compreensão da AD e da formação discursiva do corpus com o qual 
trabalharemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – A PASTORAL DA JUVENTUDE  

 

 

Somos seres em constante busca, portanto, em permanente transformação. Esse 

processo apresenta-se com mais ênfase entre os jovens, pois além das mudanças físicas, estão 

em plena construção do intelecto e da identidade, tentando, por isso, encontrar seu lugar na 

sociedade e, por extensão, na família e no mundo do trabalho. Por estar em busca do seu 

espaço no ambiente histórico-social em que se insere necessita de orientação e anseia por 

algo que lhe direcione. 

Existem diversos referenciais para o jovem. Além da família e da escola outras 

instituições são importantes na formação da juventude. As igrejas, ao longo da história, têm 

se tornado importantes organismos auxiliares nessa formação. Na Igreja Católica há diversas 

ações ou organizações voltadas para eles. As igrejas têm doutrinas particulares oriundas de 

sua interpretação dos textos sagrados e de outras fontes. Essas doutrinas podem ser inseridas 

no contexto das ideologias, vocábulo colocado aqui no plural para dar conta da diversidade 

dogmática com que se depara quando se pensa em religiões. Segundo Louis Althusser,  

 

O mecanismo pelo qual a ideologia leva o agente social a reconhecer o seu 
lugar é o mecanismo da sujeição. [...] em cada ideologia o lugar do sujeito é 
ocupado por entidades abstratas, Deus, a humanidade, o Capital, a nação, 
etc. (2003, p. 8). 

 

A sujeição é, portanto, um mecanismo social na trajetória do jovem quando este tenta 

reconhecer seu lugar no mundo, ou seja, busca se reconhecer como sujeito de suas ações, de 

sua história num universo em que se dilui como projeção do outro. Aliás, é pertinente 

acrescentar que o sujeito perde sua identidade social e cultural sempre que não pode ver no 

outro uma projeção de si mesmo, sendo assim, como a religião é um lugar privilegiado da 

troca de experiências pela identificação a partir dos mesmos interesses e projetos existenciais, 

ela se torna também um lugar de conquista e preservação da identidade. A troca de 

experiências se dá, sobretudo no plano da linguagem. 



Voltando à nossa interpretação do pensamento de Althusser, entendemos que a 

sujeição é uma formação ideológica peculiar de cada organização. As formações ideológicas 

se presentificam, sobretudo por meio do discurso. Logo, a Pastoral da Juventude da Igreja 

Católica é um espaço de formação discursiva, pois o jovem constrói seu discurso a partir de 

uma formação ideológica. 

 

1.1 – Surgimento da Pastoral da Juventude 

 

 

A Pastoral da Juventude (PJ), cujo surgimento data de 1978, é uma organização dos 

jovens da Igreja Católica, com coordenações e acompanhamentos próprios, ligada ao Setor 

Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). É importante destacar que 

a PJ não se originou do nada, há uma base que a sustenta. 

Antes da existência da Pastoral da Juventude já existia a organização da juventude 

católica, a Ação Católica Geral que deu origem à Ação Católica do Brasil, em que o primeiro 

grupo, fundado em 1932, fora denominado Juventude Feminina Católica. Anos depois surge 

a Ação Católica Especializada sob orientação do Papa Pio XII, fundamentada pela 

cooperação e colaboração dos leigos. Esse movimento foi influenciado pelas ideias do 

cônego Cardjin, que trabalhava com jovens de periferia em Bruxelas-Bélgica. 

O trabalho com a juventude partiu das regiões onde havia uma reunião de jovens 

carentes da periferia, pois se percebeu a necessidade de trabalhar com a população mais 

carente que, vivendo o pós-guerra, sofria com a recessão provocada pela Primeira Guerra 

Mundial. Conforme Boran, 

 

com as grandes mudanças sociais no fim do século passado  e do início 
deste século, havia setores da sociedade em que o cristianismo não entrava 
mais. O mais gritante foi o mundo operário. Partiu do princípio de que os 
evangelizadores dos jovens trabalhadores deveriam ser outros jovens 
trabalhadores. (1985, p. 25) 

 

Este foi apenas o começo de um trabalho que se ampliou com o surgimento de outras 

organizações de juventude fundadas no mesmo princípio, para Boran “os jovens eram 

despertados para assumir um compromisso de trabalho social no seu meio.” (1985, p. 25). O 

início dessa organização se deu com a constituição da JOC — Juventude Operária Católica. 



Assim em 1955 os estatutos da Ação Católica Especializada foram aprovados pelos bispos do 

Brasil. Além da JOC, fundou-se a JUC — Juventude Universitária Católica; a JEC — 

Juventude Estudantil Católica; a JAC — Juventude Agrária Católica e a JIC — Juventude 

Independente Católica. 

Em 1968 os Bispos da América Latina, reunidos em Medellín na Colômbia para a II 

Conferência Episcopal latino-americana declararam sua opção preferencial pelos jovens. Essa 

Conferência é considerada um marco na evangelização da América Latina, pois a Igreja 

Católica percebeu a necessidade de participar efetivamente na transformação social latino-

americana, entendendo que os problemas do mundo e da América Latina eram maiores que a 

Igreja. Segundo as definições de Medellín quanto à juventude, os jovens são “um novo corpo 

social”, pois têm seus próprios valores, ideais, dinamismo e sonhos. Essa opção preferencial 

pelos jovens foi reafirmada na III Conferência Geral do Episcopado latino-americano, em 

Puebla, no ano de 1979. Conforme as reflexões de Puebla:  

 

A Igreja confia nos jovens. São para ela 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 em vista de sua missão evangelizadora no Continente (Puebla, 
1186, 2010). 

 

A partir desse momento o discurso da juventude engajada na Igreja ganha força, pois 

toda a Igreja Católica latino-americana faz opção pelos jovens e reconhece a necessidade de 

se investir na evangelização destes. Esta opção acontece simultaneamente a um período em 

que os jovens sofrem com a repressão política. A Europa foi o principal palco da revolução 

estudantil, enquanto na maioria dos países latino-americanos, assim como no Brasil, vivia-se 

a crueldade da ditadura militar. Devido a esse contexto na América Latina, especialmente no 

Brasil, os jovens tornaram-se ansiosos por organizações que os valorizassem em face dos 

acontecimentos inseridos no contexto histórico do enfrentamento à política ditatorial militar 

imposta ao país desde o início da década de 1960. Os jovens necessitavam urgentemente de 

referencial de organização, dessa forma, se organizaram não dentro das igrejas, mas nas 

escolas, fábricas, universidades ou outros espaços onde encontraram condições de se 

organizarem sem que sofressem ações repressivas por parte da ditadura militar. 



Na Década de 50, Dom Helder Câmara criou a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB) e, em 1983, a CNBB trouxe a lume o Setor Juventude, para assumir de 

maneira mais eficaz as opções pela juventude feitas na Igreja Católica da América Latina. A 

função do setor juventude é animar  a organização da Pastoral da Juventude. Em 1985 foi 

criado o Dia Nacional da Juventude (DNJ) que desde então é comemorado no Brasil. Neste 

dia praticamente todas as dioceses promovem reflexões sobre a realidade sócio-cristã juvenil. 

Seguindo a mesma linha da ação católica, a Pastoral da Juventude atua em todo o 

Brasil, atendendo à juventude segundo suas especificidades; para tanto, existem as pastorais 

específicas que atuam em cada realidade juvenil. A Pastoral da Juventude Estudantil — PJE, 

que atua no meio estudantil; a Pastoral da Juventude do Meio Popular — PJMP, que 

representa os jovens de comunidades carentes; a Pastoral da Juventude Rural — PJR, que 

atua junto aos jovens rurais e a Pastoral da Juventude — PJ, cuja atuação é junto às 

comunidades paroquiais. Todas elas constituem a Pastoral da Juventude do Brasil — PJB, 

que está ligada diretamente ao Setor Juventude da CNBB. Nosso objeto de pesquisa neste 

trabalho será a PJ, na qual construímos nossa experiência de atuação junto aos jovens.  

 

1.2 - A Pastoral da Juventude no Regional Centro-Oeste e em Caldas Novas (GO) 

 

 

A história da Pastoral da Juventude no Regional Centro-Oeste trilha os caminhos 

conforme a estrutura nacional. Este Regional é um dos regionais cujo trabalho de 

evangelização da juventude é referência para os demais. Desde o início da década de 80 a 

Pastoral se organiza no Centro-Oeste, sempre realizando as atividades propostas pela 

organização nacional. A PJ do Regional Centro-Oeste tornou-se referência na elaboração de 

subsídios para acompanhamento aos grupos de jovens, aplicando uma linguagem apropriada 

ao jovem, fazendo com que seu discurso ideológico fosse atraente para o público juvenil. Um 

discurso ideológico com características apropriadas não somente a uma faixa etária, quando 

se considera a linguagem em termos formais, mas, sobretudo, um discurso que, em termos de 

conteúdo, conduzisse os anseios dessa faixa etária no que ela tem de sonhos e utopias. 

A Pastoral da Juventude trabalha com pequenos grupos, adotando uma metodologia 

para atingir os jovens em seus espaços, daí a importância das Juventudes Específicas que 



propõem a evangelização através do próprio jovem devidamente preparado para tal exercício, 

assim, a metodologia utilizada favorece processos integrais de formação, pois a Pastoral 

entende que o jovem necessita de formação em todos os aspectos, não apenas espiritual, de 

modo a garantir um equilíbrio de sua personalidade e uma integração consciente e madura ao 

mundo que o cerca, partindo também da compreensão das sociedades remotas. Para tanto, a 

PJ propõe o atendimento a cinco dimensões: Personalização, Integração, Evangelização, 

Conscientização e Capacitação. A proposta da PJ considera que:  

 

formar é gerar nos jovens e nos grupos novas atitudes de vida e novas 
capacidades que lhes permitam ser, clarificar seus projetos de vida, viver em 
comunidade e intervir eficazmente para a transformação da realidade 
(CELAM, 1997, p. 201 apud PROCCA L., 2007, P.6). 

 

Em consonância com esse propósito, uma das características da Pastoral da Juventude 

do Brasil é valorizar o protagonismo juvenil, ou seja, os jovens são os principais atores da 

evangelização dos jovens. 

As reuniões da Pastoral da Juventude são dinâmicas, apresentam-se com uma 

linguagem própria, adequada ao público que atende — preferencialmente adolescentes e 

jovens de 13 a 24 anos para atraí-lo às atividades da Pastoral. A Pastoral da Juventude utiliza 

o método denominado pela Igreja Católica de “ver-julgar-agir”, que propõe conhecer a 

realidade (ver), analisar criticamente a situação da vida do jovem (julgar) e pensar ações 

transformadoras dessa realidade (agir), permitindo a participação e avaliação efetiva do 

membro no processo pastoral.      

Em 1992, a PJ viveu um dos momentos mais importantes de sua história. A Igreja 

Católica realizou a Campanha da Fraternidade (CF-92) sobre a juventude, com o tema 

“JUVENTUDE E FRATERNIDADE” e o lema: Juventude caminho aberto, refletindo sobre 

os aspectos sócio-cristãos da juventude no Brasil. A partir desse momento a PJ reafirmou sua 

força de organização junto à Igreja Católica em todo o país. 

No Centro-Oeste a contribuição da Casa da Juventude, exerceu importante papel na 

articulação da Campanha da Fraternidade, ao qualificar os jovens para realizarem a 

Campanha citada em suas dioceses e paróquias e participar ativamente nas campanhas 

futuras, assumindo atitude de vanguarda no processo de disseminação dos ideais que a igreja 

pretende levar adiante com as campanhas. Para tanto a estratégia básica da PJ para atingir o 



jovem e atraí-lo para suas fileiras é a utilização de um discurso encantador, pois assim ela 

“encanta” as pessoas que a conhecem. Um discurso só pode ser encantador se seu conteúdo e 

sua forma de apresentação forem inteiramente apreensíveis pelos destinatários. Essa 

apreensão por parte do jovem é escopo da PJ na formulação de sua ação no que tange ao 

“ver-julgar-agir”. 

Na primeira metade da década de 80 em Caldas Novas (GO) havia alguns grupos de 

jovens ainda com a organização de grandes grupos de jovens. O principal deles era o EJAPA 

(Encontro de Jovens à procura do Amor) do qual surgiram várias lideranças que, 

posteriormente, atuaram na PJ. Segundo Boran, os grandes grupos de jovens têm dificuldade 

de organização das coordenações, não propiciam a formação de lideranças, além de não 

demonstrarem capacidade para a ação transformadora. Em 1986 — mais precisamente em 

28/05/1986 — se iniciou um pequeno grupo de Pastoral da Juventude fundado pela Ir. 

Conceição Terezan, pertencente à Congregação das Irmãs Dominicanas da Beata Imelda. 

Após participar de alguns encontros e assembleias da Pastoral da Juventude no Regional 

Centro-Oeste, a Ir. Conceição estruturou um grupo de Pastoral formado por jovens e 

adolescentes engajados na catequese que procuraram outros membros para o grupo. 

Conforme a proposta de protagonismo juvenil da Pastoral da Juventude, o nome do 

grupo de jovens foi escolhido pelos próprios membros por meio de eleição após as sugestões 

apresentadas por eles. O nome do grupo por si só traz a ideologia da Pastoral, implantada na 

cidade à época. O primeiro grupo de Pastoral da Juventude em Caldas Novas recebeu o nome 

de COMJOCRI – Comunidade de Jovens Cristãos1. 

Da mesma forma que a PJ crescia no Brasil também se solidificava em Caldas Novas 

e, em poucos anos, surgiram outros grupos. Além do COMJOCRI,  JENUC — Jovens se 

Encontrando Unidos em Cristo; TUAC — Turma Unida no Amor de Cristo; JUDEC — 

Jovens Unidos Desejando Encontrar Cristo; JABAC — Jovens Buscando Amor de Cristo. Os 

nomes dos grupos refletem o discurso produzido pelos jovens da Pastoral da Juventude.  

Desde a criação da CNBB, a Igreja Católica do Brasil se organizou por regionais, 

atendendo às particularidades de cada região. A organização se dá da seguinte forma: CNBB, 

18 Regionais, arquidioceses, dioceses, microrregiões, paróquias, pastorais, movimentos 

eclesiais, comunidades/grupos. Caldas Novas pertence à microrregião Oeste da Diocese de 

                                                            
1  Durante os primeiros encontros houve dificuldade na articulação, pois pouco se conhecia da 

proposta, a maioria dos jovens e adolescentes que ingressaram no grupo era, inicialmente, oriunda da catequese, 
logo, não entendia a principal proposta pastoral de trabalhar com o jovem no seu espaço social, mesmo que não 
frequentasse a igreja. Entretanto, apesar das dificuldades iniciais, em pouco tempo o trabalho se expandiu. 
 



Ipameri. Esta microrregião abrange os municípios de Marzagão, Caldas Novas, Corumbaíba 

e Rio Quente, carinhosamente denominada pelos membros da Pastoral de “MACACO-

QUENTE” uma alusão aos nomes de cada cidade. 

Por influência da fundadora da PJ em Caldas Novas, Ir Conceição, é nitidamente 

visível a organização e o discurso dos jovens. Sendo assim, Caldas Novas tornou-se um dos 

referenciais da evangelização da juventude na diocese de Ipameri. O modelo da PJ nacional 

está fortemente implantado na Paróquia de Caldas Novas e na Diocese de Ipameri. Em 

consonância à proposta de formação integral influenciada pelo marxismo os temas discutidos 

nos grupos de jovens são diretamente ligados à formação de uma consciência sócio-política e 

cristã. 

 

1.3 - A CASA DA JUVENTUDE  

 

 

Foi importante para nossa formação e aquisição de conhecimentos acerca da Pastoral 

da Juventude a experiência que vivemos como membro da equipe que dinamizou a CF-92 na 

cidade de Caldas Novas, após realizar um curso de preparação na Casa da Juventude Pe 

Burnier (CAJU) em Goiânia, um Instituto de Formação, Assessoria e Pesquisa sobre 

juventude fundada pelos Jesuítas e leigos em 1984, que tem como objetivo oferecer um 

serviço especializado sobre juventude, acompanhando grupos comunitários e demais 

organizações juvenis. Esse instituto busca possibilitar  

 

 ações de prevenção primária junto aos/as jovens tendo em vista seu 
engajamento e compromisso na construção da cidadania e na ampliação dos 
direitos juvenis. Seu princípio norteador é a formação integral, trabalhando 
a partir das dimensões da pessoa. (CASA DA JUVENTUDE, 2010). 

 

A partir da CF-92 sobre juventude, ampliamos a atuação frente à PJ, fazendo parte da 

coordenação diocesana da Pastoral da Juventude da Diocese de Ipameri e da Coordenação 

Regional da Pastoral da Juventude do Centro-Oeste (Goiás, Tocantins, Distrito Federal e 

parte do Mato Grosso — Prelazia de São Félix do Araguaia). Alguns anos depois integramos 



a Equipe Regional de Assessores da Pastoral da Juventude do Regional Centro-Oeste. 

 Toda essa caminhada através dos diversos cursos de formação realizados de acordo 

com a proposta da PJ foi uma trajetória que se constituiu na base de boa parte da nossa 

formação, uma vez que a PJ propõe a evangelização do jovem de maneira crítica para que 

este tenha condições de conviver e interferir positivamente na sociedade contribuindo para a 

construção de uma vida digna para si e para a juventude. 

 

 

1.4 – Processo de formação da Pastoral da Juventude 

 

  

A PJ se consolidou justamente por ser um organismo da Igreja Católica 

preocupado com a formação integral da juventude, conforme já mencionamos neste capítulo, 

proporcionando ao jovem uma consciência crítica e uma participação efetiva na sociedade, 

além da possibilidade de tornar-se capaz de se posicionar frente às injustiças praticadas pelo 

Estado que, segundo Althusser, 

 

é explicitamente concebido como um aparelho repressivo. O Estado é uma 
“máquina” de repressão que permite às classes dominantes (no século XIX à 
classe burguesa e à “classe” dos grandes latifundiários) assegurar a sua 
dominação sobre a classe operária, para submetê-la ao processo de extorsão 
da mais-valia (quer dizer, à exploração capitalista) (2003, p. 62). 

 

O discurso do jovem educado nas práticas do serviço ao próximo por meio de 

uma pastoral criada com a finalidade de conscientizá-lo sobre as contradições que causam a 

ruptura das oportunidades sociais vai de encontro aos discursos ideológicos que servem de 

esteio de sustentação para o status quo dominante. A Pastoral da Juventude e, por extensão, o 

jovem que dela participa se torna elemento que incomoda o discurso dominante por meio do 

seu discurso contestador num universo em que aquele que domina não admite o contraditório, 

pois teme perder posições cristalizadas ao longo de séculos de hegemonia. 



Diversos estudos têm sido realizados pelos jovens da Pastoral, como por 

exemplo, Curso de Capacitação de Assessores Jovens, Escolas Bíblicas, Curso de 

Coordenadores da Pastoral da Juventude oferecidos pelas Pastorais Diocesanas ou Institutos 

de Formação de Juventude como a Casa da Juventude Pe. Burnier (Goiânia), IPJ — Instituto 

de Pastoral da Juventude (Belo Horizonte-MG, São Paulo-SP e Porto Alegre-RS), CCJ — 

Centro de Capacitação da Juventude (São Paulo). Esse movimento tem como propostas por 

em discussão temas como (direitos da juventude, desigualdade social, meios de comunicação 

social, Educação e Lazer, Fé e Política). 

A partir desses estudos, o jovem adquire a capacidade de elaboração de um 

discurso consciente, fundamentado, tornando-se mais atento às suas ações na sociedade, 

encarando os desafios da vida como meios para, ao mesmo tempo, construir-se e criar as 

bases para a construção do outro, tornando-se, dessa forma, capaz de interferir nas diversas 

áreas de sua conjuntura social. 

Pelo fato de oferecer uma formação integral, construindo uma consciência crítica 

e, dessa maneira, tornando-se chama a ameaçar, como pontuamos acima, as posições 

cristalizadas pelo discurso hegemônico, a Pastoral da Juventude entrou em declínio no final 

da década de 90. A maioria dos jovens evangelizados a partir do processo de educação na fé 

tornou-se líder nos mais diversos seguimentos sociais indo contra as esferas que buscam 

pacificar as “massas” para manter uma ordem social. Essas esferas, sustentadas pelo 

capitalismo, se valem das ideologias das condições atuais para manter uma determinada 

forma de estratificação social e todas as práticas que as circundam e as mantêm. 

A PJ, como dito anteriormente, teve seu ponto alto em um período de 

contestação, período em que o Brasil passava por mudanças políticas transitando da ditadura 

militar para a democracia, e encontrou um esmorecimento desde o final da década de 90 até 

os dias de hoje. Segundo a obra Pastoral da Juventude: sim à civilização do amor, 1997, 

aponta-se que: 

 

Antes havia jovens, hoje há juventude. Esta afirmação, hoje comumente 
aceita expressa graficamente como o mundo juvenil se transformou em 
novo corpo social, como afirma Medellín (cf. DM 5,1). Hoje, os jovens 
formam um corpo, uma unidade especial dentro da sociedade. Não se trata 
de unidade jurídica, cultural, política...: trata-se de unidade sociológica e, 
portanto, menos apreensível e controlável, porém mais importante, porque 



anterior às outras; e, em todo caso, impõe-se como fato (1997, p. 85, apud 
Paula, p. 2). 
 

Esse corpo social é controlado por uma porção de normas estabelecidas 

socialmente e internalizadas ou aceitas pelas pessoas. Sem ter deixado de ser um incômodo a 

certas organizações sociais, a chamada “ideologia libertadora”, pregada pela PJ, encontrou 

uma nova forma de coação dentro do sistema capitalista. Por si só, o capitalismo seduz para 

se manter, e só se mantém por que é sedutor. Como afirma Dom Pedro Casaldáliga, 

O capitalismo é “intrinsecamente mau”: porque é o egoísmo socialmente 
institucionalizado, a idolatria pública do lucro pelo lucro, o reconhecimento 
oficial da exploração do homem pelo homem, a escravidão de muitos ao 
jugo do interesse e da prosperidade de poucos (1988, p. 36). 

 

Pode-se retirar diversas lições das conclusões feitas ao longo deste capítulo. O 

ensinamento mais contundente e axiomático, porque difícil de ser contestado é aquele que a 

Física descobriu no âmbito dos movimentos dos corpos no espaço e o pensamento 

sociológico adaptou na constituição das sociedades: o movimento de ação e reação. Fazendo 

eco com esse movimento, a Pastoral da Juventude adquiriu musculatura, organizou-se e 

construiu um discurso novo capaz de apontar caminhos de superação, a partir da proposta de 

participação efetiva na transformação social da América Latina, fazendo opção preferencial 

pelos pobres e pelos jovens. Essa ênfase se deu justamente no período em que a ditadura 

militar se tornou mais cruel, nos momentos em que as liberdades individuais e sociais foram 

ultrajadas em nome de ideais questionáveis; isto é, a uma ação desumanizadora do poder da 

ditadura a PJ reagiu com um discurso libertador. A proposta descrita acima de participação 

do jovem na transformação social da América Latina é comum a toda a Igreja Católica do 

continente e tomou forma desde a II Conferência Episcopal em Medellín, 1968, tendo sido 

reafirmada em Puebla, 1979, na III Conferência Episcopal Latinoamericana. 

O correto é ponderar que na ditadura ficou mais evidente que a necessidade do 

jovem para encontrar seu espaço na sociedade não poderia ser plenamente satisfeita, tendo 

em vista que vários aspectos dessa travessia rumo a si mesmo e aos outros foram impedidos 

pelo regime dominante que temia a formação de grupos cuja união poderia carrear forças 

capazes de comprometer a existência e permanência da ditadura. A Pastoral da Juventude 

sempre lutou em prol da libertação. Ocorre que num contexto ditatorial o discurso da 



liberdade parece contraditório. Fica dessa forma explicado por que líderes religiosos de 

distintos coturnos, indo desde catequistas até arcebispos, como Dom Helder Câmara, 

sofreram ameaças por parte do poder dominante. Eles em si não representavam ameaça ao 

regime, mas seu discurso, na medida em que privilegiava a liberdade, apresentava uma 

organização e sistematização que soavam estranhas e ameaçadoras ao regime de governo. 

 

2 - A CONSTRUÇÃO DO DISCURSO  

 

Ao falarmos da construção do discurso faz-se necessário abordarmos, inicialmente, a 

definição de discurso. Em uma leitura rasa, de acordo com o senso comum, ao sermos 

interrogados sobre o que é discurso, poderíamos afirmar que é um pronunciamento de um 

político, de um professor, de um pastor, de um padre ou de qualquer pessoa que detenha o 

poder da retórica. É importante ressaltar que o discurso não deve ser entendido como 

palavras apenas, embora seja através delas que ele se materializa. 

Desde a década de 60 quando a Análise de Discurso ganhou espaço a partir dos 

estudos realizados por M. Pêcheux, diversos teóricos deixaram seu legado sobre o discurso. 

Em nosso trabalho utilizaremos a definição de discurso apresentada por Michel Foucault. 

Para ele, o discurso é prática social historicamente construído. Assim sendo, nem sujeito nem 

objeto existem a priori, eles coexistem a partir de uma prática dentro de uma sociedade. 

O discurso deve ser visto como um instrumento histórico e socialmente construído de 

premissas significativas relacionadas ao saber como forma de aquisição de poder que, por sua 

vez, não tem uma dimensão rígida, acabada. Justamente por ter o referido caráter histórico-

social, tem uma dimensão transitória, construída cotidianamente e por esse motivo sujeito a 

transformações. Compreendemos que o discurso ao mesmo tempo em que serve para 

manifestar um desejo é por si próprio objeto do desejo; afinal, quem o controla detém o saber 

de onde deriva o poder. É preciso considerar as condições para a existência de um discurso 

que ocorre num mote de relações distintas. O discurso não existe de maneira independente, 

visto que ele depende “do objeto que não preexiste a si mesmo [...], mas existe sob as 

condições positivas de um feixe complexo de relações” (FOUCAULT, 2000, p. 51). 

Na realidade, mais do que o poder, o discurso acaba sendo uma forma eficiente de 

dominação, porque gera obediência e compromisso. De acordo com Foucault, podemos 



defini-lo como uma prática, aliás, para esse estudioso, todas as práticas têm relação com o 

poder e o saber. É o que depreendemos quando nos deparamos com a seguinte afirmação: 

 

gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, 
ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre 
um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos 
precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os 
laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se 
um conjunto de regras, próprias da prática discursiva. [...] não mais tratar os 
discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 
conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 
sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são 
feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 
designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da 
fala. É esse "mais" que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever 
(2000, p.56). 

 

O discurso é um conjunto de regras, portanto, práticas que formam objetos por meio 

de relações complexas.  

 

Ao olhar para os discursos, Foucault quer interrogar as relações entre 
práticas discursivas e práticas histórico-sociais. No interior de uma 
formação social, quer entender as relações que os enunciados mantêm entre 
si e com acontecimentos técnicos, políticos, sociais e como as verdades, os 
sujeitos, os objetos são construídos por meio da produção e circulação de 
discursos. 
(GREGOLIN, 2010, p. 11) 

 

Para Foucault as unidades do discurso estão interligadas ao “conjunto de enunciados 

que eram, na época de sua formulação, distribuídos, repartidos e caracterizados de modo 

inteiramente diferente” (2000, p.25). Cada discurso produzido em determinada época está, 

inevitavelmente, relacionado a outros discursos de épocas anteriores, pois não produzimos 

um discurso a partir do “nada”. Tudo que pronunciamos é feito a partir de um determinado 

lugar social. E todo discurso, embora esteja relacionado a outros discursos já emitidos em 

épocas anteriores traz novas situações de acontecimentos que permearam os períodos em que 

foram construídos. Em A ordem do discurso, Foucault diz que “O novo não está naquilo que 

é dito, mas no acontecimento do seu retorno” (2002, p.7). 

Permita-nos lembrar de alguns dizeres de minha mãe (uma pessoa sábia, pacienciosa e 

humilde). Durante minha infância e adolescência cresci ouvindo-a dizer frases como: Meus 



filhos, onde vocês aprendem essas coisas? Não fui eu que ensinei. Ela assim dizia sempre 

que pronunciávamos algo que não a agradava e que, supostamente, havíamos aprendido na 

rua, com outras pessoas. Utilizamos esse enunciado de uma pessoa simples do nosso 

convívio diário para elucidar que o discurso que produzimos sofre interferência do lugar e 

das pessoas com as quais convivemos, de acordo com Foucault “Isto significa que não se 

pode falar de qualquer coisa em qualquer época” (2000, p. 51). 

Abordaremos o discurso do jovem da Pastoral da Juventude enquanto construção 

social, pois a evangelização do jovem da PJ é um constante diálogo com intelectuais que 

visam a construção de uma nova sociedade, com base em um discurso focado no social. São 

enunciados fortemente construídos na doutrina socialista e no projeto libertador de Jesus 

Cristo. O jovem amplia sua visão de mundo com a formação recebida na PJ e, com isso, o 

poder de participação e interferência na sociedade, abrindo espaço para a construção de um 

saber que não servirá à igreja simplesmente, mas a toda a sociedade organizada, em 

consonância com os princípios da pastoral; isto é, 

 

Cultivar uma ação sócio-transformadora, incentivando os jovens ao 
engajamento nos movimentos e entidades sociais de defesa dos Direitos 
Humanos no campo e nas cidades.  Construir a cidadania como meio de 
superação da opressão e da exclusão social (Arquidiocese de São Paulo, 
2010). 

 

A partir do processo de educação na fé da PJ, “A nossa proposta pedagógica se baseia 

no entendimento do/da jovem como sujeito da ação evangelizadora, a serviço da animação e 

organização das comunidades eclesiais atuantes nos diferentes espaços da sociedade (Plano 

Trienal da PJ 2005-2007 apud SILVA, 2009, p. 15). Trata-se de uma proposta de formação 

da consciência sobre a importância de participar da e na sociedade, oferecendo possibilidade 

de obter um saber que garanta ao jovem o poder de participação. Foucault entende que o 

saber é “o espaço em que o sujeito pode tomar posição para falar dos objetos de que se ocupa 

em seu discurso” (2000, p. 207). Dito isso, define saber como “possibilidades de utilização e 

de apropriação oferecidas pelo discurso (2000, p. 207) e assevera que ele não existe fora de 

“uma prática discursiva definida e, toda prática discursiva pode definir-se pelo saber que ela 

forma (2000, p. 207). Com relação ao poder, Foucault explica que ele não é somente 



repressivo, mas “produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso” (1998, p. 8). 

Devendo ser visto “como uma rede produtiva que atravessa todo o corpo social” (1998, p.8). 

Aquele que não domina seu próprio discurso se sujeita a uma hierarquia que o domina 

e o escraviza e, dessa maneira, se torna refém de ideologias impostas pelo poder dominante. 

Assim, ao analisar o discurso, devemos fazê-lo avaliando as suas condições de produção, pois 

ele é uma prática social. O enunciado somente terá sentido dependendo das condições 

históricas e sociais e da situação em que o sujeito que o produz se encontra. 

Podemos afirmar que o discurso da PJ é estruturado em determinadas formações 

discursivas e estruturas ideológicas, não é um discurso vago. Foucault fundamenta tal 

afirmação, quando diz que “não se pode falar de qualquer coisa em qualquer época” (2000, p. 

51), ou seja, o discurso interage com a história e, dessa maneira, materializa-se num conjunto 

de relações anteriores, exteriores e posteriores ao emissor. 

A formação discursiva do jovem da pastoral é uma construção com a qual ele adquire 

o poder do conhecimento, da consciência crítica, de persuasão, de análise da sociedade. A 

aquisição desses atributos deriva da regularidade que marca e caracteriza o seu discurso. 

Segundo Foucault, 

 

No caso em que se puder descrever, entre certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os 
tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir 
uma regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva — evitando, assim, palavras demasiado carregadas de condições 
e consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, 
tais como "ciência", ou "ideologia", ou "teoria", ou "domínio de 
objetividade". Chamaremos de regras de formação as condições a que estão 
submetidos os elementos dessa repartição (objetos, modalidade de 
enunciação, conceitos, escolhas temáticas). As regras de formação são 
condições de existência (mas também de coexistência, de manutenção, de 
modificação e de desaparecimento) em uma dada repartição discursiva 
(2000, p. 43). 

   

Deste modo o discurso produzido pelo jovem da PJ tem um lugar social bem definido, 

considerando que há uma clareza nos ideais de evangelização e consciência social propostos 

pela pastoral. 



A história nos mostra que a sociedade apresenta as marcas da influência daqueles que 

exercem o poder, seja ele social, econômico, midiático, político, religioso ou cultural.  Esta 

realidade nos permite afirmar que uma das maneiras da sociedade em geral e em particular 

daquela parcela onde estão aqueles que são dominados pelos “donos do poder” se 

autoafirmar é interferindo nesta sociedade através do poder do conhecimento. 

Indubitavelmente, uma forma de participar exercendo o poder é através do conhecimento. 

 

 

2.1.  JUVENTUDE, ENUNCIADOS, DISCURSO PASTORAL  

 

A juventude da PJ tem ideologia? Se considerarmos que, grosso modo, ideologia é 

uma cosmovisão que organiza a vida social a partir das determinações de um grupo não 

poderemos nos furtar à conclusão de que a juventude que faz parte da pastoral tem uma 

ideologia, até porque, ao optar por fazer parte de uma parcela que se reúne em torno de um 

conjunto particular de ideias, a simples opção já é uma escolha e, por isso, endereçada no 

mesmo espaço discursivo da ideologia; neste caso, a ideologia cristã. Além disso, Althusser 

assevera que “o homem é por natureza um animal ideológico” (2003, p. 94). Esta afirmação 

por si só fundamenta a conclusão apresentada acima. A juventude, independente do lugar em 

que está inserida é constituída de sonhos, de busca, de conquistas e o jovem que participa da 

pastoral não é diferente, é um ser em constante peregrinação na busca de se superar o âmbito 

individual e se transformar em pessoa e, dessa forma, sujeito da ação. Esta busca, 

considerando que a noção de pessoa é sempre social, faz com que o discurso da PJ se 

construa de forma crítica. Essa construção crítica, afirma Foucault, implica que não se trata 

 

de neutralizar o discurso, transformá-lo em signo de outra coisa e 
atravessar-lhe a espessura para encontrar o que permanece silenciosamente 
aquém dele, e sim, pelo contrário, mantê-lo em sua consistência, fazê-lo 
surgir na complexidade que lhe é própria. Em uma palavra, quer-se, na 
verdade, renunciar às "coisas", "despresentificá-las"; conjurar sua rica, 
relevante e imediata plenitude, que costumamos considerar como a lei 
primitiva de um discurso que dela só se afastaria pelo erro, esquecimento, 
ilusão, ignorância ou inércia das crenças e das tradições ou, ainda, desejo, 
inconsciente talvez, de não ver e de não dizer; substituir o tesouro 
enigmático das "coisas" anteriores ao discurso pela formação regular dos 
objetos que só nele se delineiam; definir esses objetos sem referência ao 



fundo das coisas, mas relacionando-os ao conjunto de regras que permitem 
formá-los como objetos de um discurso e que constituem, assim, suas 
condições de aparecimento histórico; fazer uma história dos objetos 
discursivos que não os enterre na profundidade comum de um solo 
originário, mas que desenvolva o nexo das regularidades que regem sua 
dispersão (2000, p. 54-55). 

 

A juventude está em transição, é vulnerável e por esse motivo muitos a veem sem 

expectativas. Esta busca em que, constantemente, se encontram os jovens faz com que tentem 

alternativas de autoafirmação e conquistas de espaço o que também faz dela um instrumento 

de desejo, segundo alude RIBEIRO: 

 

Desde a metade do século XX os jovens são disputados por duas forças 
importantes e mais ou menos antagônicas: por um lado, a ideia de revolução 
que se coloca à esquerda dos partidos comunistas, tidos por acomodados e 
conservadores, e por isso mesmo apela aos ícones mais radicais, ainda que 
do próprio comunismo, [...] por outro, a publicidade, que constitui a 
juventude como destinatária por excelência dos anúncios e propagandas 
(2007, p. 24). 

 

A herança escravagista da qual somos parte parece deixar marcas fortes em nossa 

sociedade. Existem, ainda, muitos seres humanos que não têm acesso a direitos básicos como 

saúde, educação de qualidade, moradia digna e transporte. Os jovens convivem com esta 

realidade. Como se não bastasse a falta de garantia de direitos básicos, essa ausência cria 

outros problemas sociais graves, como a violência, da qual boa parte das vítimas são jovens. 

Esta realidade faz com que haja jovens envolvidos com o crime, especialmente nas grandes 

cidades, envolvimento este que, infelizmente, cresce também nas pequenas cidades. Podemos 

dizer que não existe lugar seguro para os jovens, segundo dados abaixo: 

 

Em relação aos jovens, pode-se afirmar, que para eles não existe uma capital 
brasileira que seja segura. Entre os jovens, o risco aumenta 
consideravelmente, atingindo índices absolutamente inaceitáveis que beiram 
o massacre implacável de jovens, em Recife (255,7), Vitória (201), Porto 
Velho (125,8), Macapá (100), Rio de Janeiro (141,1), São Paulo (122,3) e 
Cuiabá (135,4). Vinte e duas capitais apresentam taxas acima, bem acima, 
de 30 homicídios por cem mil habitantes. Uma única capital apresenta taxa 
abaixo de 20 por cem mil, no caso Palmas (18,8), no Tocantins. Os homens, 
com idades que variam dos 15 aos 34 anos, são as maiores vítimas da 
violência, sendo que a situação se agravou entre 1980 e 1998 (UNESP, 
2010). 

 



Mas esta realidade de violência não impede os jovens de sonharem, seja na favela, na 

periferia, no centro de uma metrópole ou nas cidades interioranas do Brasil, os sonhos da 

juventude (escola, uma casa bonita, um carro, roupas bonitas, bom trabalho etc.) são 

semelhantes. Da mesma forma são os problemas enfrentados, como Gaudêncio Frigotto 

destaca, quando afirma que percebe certa “vulnerabilidade à escolaridade e à inserção 

precoce no mercado de trabalho, formal ou informal, de todas as crianças e jovens até a idade 

legal de conclusão do nível médio” (2003, p.15). Frigotto enfatiza, ainda, a necessidade de 

ações que transformem essa realidade, através de políticas públicas que ataquem a 

desigualdade. Segundo ele, “Trata-se, então, de trabalhar com políticas claramente 

distributivas e políticas emancipatórias e, ao mesmo tempo, avançar num projeto de 

desenvolvimento nacional e de massa que altere a estrutura social produtora de desigualdade” 

(2003, p. 205- 206). Em muitos casos os jovens são responsabilizados pela sua trajetória de 

vida pobre, sem recursos e sem acesso à escola e ao trabalho. 

São muitos os discursos que perpassam esta faixa etária conforme o lugar social e o 

grupo de convivência do qual o jovem faz parte. Os enunciados proclamados pela juventude 

surgem de lugares discursivos distintos, os sujeitos históricos responsáveis pela produção do 

discurso da juventude, embora pronunciem de lugares sócio-históricos distintos produzem 

um discurso que causa ecos. Estes enunciados dão “vida” ao discurso juvenil. Logo, os 

enunciados juvenis dão forma aos seus sonhos. 

 Foucault afirma que “o enunciado não tem relação com o que enuncia” (2000, p. 

101). O que é dito hoje não será repetido, pois mesmo que seja dito será produzido de uma 

forma diferente, de um lugar diferente, em um tempo distinto, mesmo que seja dito pelo 

mesmo jovem terá outro valor, segundo ele, “Um enunciado existe fora de qualquer 

possibilidade de reaparecimento; e a relação que mantém com o que enuncia não é idêntica a 

um conjunto de regras de utilização" (2000, p 101-102). 

 

 

 

 

 



2.2. FORMAÇÃO DISCURSIVA  

 

Quanto à formação discursiva, Foucault, na Arqueologia do saber, afirma que 

 

uma Formação Discursiva (FD) se define (quanto a seus objetos) se se puder 
estabelecer um conjunto semelhante [...] se se puder mostrar que ele pode 
dar origem, simultânea ou sucessivamente, a objetos que se excluem, sem 
que ele próprio tenha que se modificar (2000, p. 50-51). 

 

Em outro espaço da mesma obra, Foucault explica a formação discursiva como “um 

conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que 

definiram uma época dada, e para uma área social, econômica e geográfica ou linguística 

dada, as condições de exercício da função enunciativa” (2000, p.136). É, por assim dizer — 

insiste-se — uma construção sócio-histórica, visto que parte do lugar social de onde o sujeito 

produz seu discurso. A análise que ora faremos insere-se na condição de luta e esperança 

daqueles que produzem certo discurso; neste caso, o discurso da pastoral da juventude. 

Foucault afirma que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que 

procuramos assenhorear-nos” (1995, p.3). 

A formação discursiva da pastoral da juventude considera os objetos que compõem os 

enunciados dessa pastoral, estabelecendo relações de construção estabelecidas pelo discurso e 

no discurso. As relações discursivas, de acordo com Foucault, “não são internas ao discurso: 

não ligam entre si os conceitos ou as palavras. Mas não são relações exteriores ao discurso” 

(2000, p. 52). Essas relações “estão de alguma maneira no limite do discurso: oferecem-lhe 

objetos de que ele pode falar, [...] determinam o feixe de relações que o discurso deve efetuar 

para poder falar de tais ou quais objetos, para poder abordá-los, nomeá-los, analisá-los, 

classificá-los” (2000, p. 52). 

Levando essas conclusões e considerações para o discurso da pastoral, dir-se-ia que as 

relações discursivas nesse discurso perpassam outros discursos, uma vez que estão 

constituindo outro contexto e realidade social de onde, mutatis mutandi, podem ser também 

constituídos. Isso fica mais enfático quando se considera que o jovem pode ter voz ativa, pois 



o discurso produzido advém de outros lugares de onde falam como atores sociais. Entretanto, 

a despeito dessa possibilidade de voz ativa, não se pode negligenciar o fato de que a 

juventude é fruto ou vítima de um discurso produzido de um lugar sócio-histórico 

privilegiado onde estão aqueles que dominam o poder econômico, social e cultural. Esse fato 

pode ser um elemento castrador da atividade e implementador da passividade no âmbito do 

universo jovem. 

As palavras de Foucault nos dão a compreensão do que pretendemos ao analisar o 

discurso produzido pelos jovens da Pastoral da Juventude, pois é um discurso que não traduz 

simplesmente o que eles pensam, mas sim uma apoderação de outro discurso que vem 

fundamentado à luz evangélica do discurso de Jesus Cristo, conforme assevera Pe. Virgílio L. 

Uchôa “Assumir o diferente e lutar juntos pelo reino de paz e de justiça para todos, apesar de 

nossas ambiguidades históricas. Esse é o contexto conjuntural e essencialmente teológico, à 

luz do qual importa avaliar a presença da Igreja” (2000, p.13). Isso decorre, evidentemente, 

da crença de que é função do jovem interferir e contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade. Dessa forma, o discurso da PJ é construído sobre bases de transformação social, 

conforme se lê no mesmo texto de Uchôa citado acima: 

 

Após 500 anos de evangelização, esse caminho do reino se insere na 
tentativa de influenciar e multiplicar os sinais proféticos de um projeto 
político alternativo, face à globalização na qual se insere nosso país de 
maneira cada vez mais equivocada, ao consumismo, à financeirização 
especulativa e sem limitações. Não é possível continuar tolerando a 
exclusão de grande maioria da população, o desemprego, a violência contra 
crianças, jovens e adultos. (2000, p.13) 

  

Esta consciência da necessidade de transformação social enquanto modelo de 

evangelização toma como base teórica o conceito de classe social em K. Marx e o Projeto 

libertador de Jesus Cristo, o primeiro na luta de classes entre quem tem os meios de produção 

e quem não os tem, buscando equilíbrio entre os dois, já o segundo se fundamenta na 

conquista da dignidade para todos; isto é, “Eu vim para que todos tenham vida e vida em 

abundância” (Jo. 10,10); isto é herança das lutas das décadas de 60 e 70, momento em que a 

ditadura militar, assumiu o poder no país. A PJ produz seu “novo” discurso, portanto, com 

base histórica no discurso de Jesus Cristo; o discurso da libertação dos povos, da igualdade e 



de direitos para todos como ressaltado no texto da ideologia da Pastoral da juventude da 

Arquidiocese de São Paulo (Setor São Mateus): 

 

A Pastoral da juventude é a ação organizada dos jovens que são igreja, junto 
com a comunidade, para aprofundar a vivência de sua fé e evangelizar 
outros jovens, a fim de que se transformem em homens novos e mulheres 
novas e agentes de transformação para a construção do reino de Deus em 
uma nova sociedade guiados pelos critérios evangélicos (ARQUIDIOCESE 
DE SÃO PAULO, 2010). 

   

O texto afirma que a PJ é a ação organizada dos jovens que são igreja, ou seja, jovens 

que, participando dos grupos da pastoral, recebem um conjunto de enunciados que tem como 

objetivo reproduzir ou transmitir esse discurso nos lugares sociais em que estão inseridos, 

para, assim, aprofundar sua fé e sua prática social, sendo modelo de jovem cristão para outros 

jovens e, resgatando o discurso de Jesus Cristo diretamente ligado às ideologias constituídas 

do discurso na PJ, um discurso transformador não dito, mas praticado sob o manto da 

evangelização, em consonância com o discurso bíblico do Antigo Testamento: “Eu vou criar 

um novo céu e uma nova terra” (Is. 65, 17). A promessa de um mundo novo proclamado pelo 

profeta Isaías é a promessa de um mundo de paz, harmonia e felicidade. É nesse discurso que 

se fundamenta o discurso da PJ. É a promessa de construir uma nova vida ao jovem que fizer 

parte desta pastoral. Mas que para isso devem empunhar o estandarte da luta, do sacrifício e 

principalmente aceitar e praticar o discurso ideológico produzido em seu meio social. 

A promessa da construção de um novo mundo não será apenas uma transformação 

espiritual, mas fruto de uma nova política econômica, novas tecnologias, de uma nova vida 

com dignidade. O jovem tornar-se-á novo se tiver melhores condições de habitação e de 

infraestrutura, saneamento básico, assistência médica, meios de transporte, meios para se 

libertar das armações da corrupção que assola o país. Deste modo, o jovem será protagonista 

na transformação do mundo, da sociedade e da própria vida, independente de estar na Igreja 

ou não, sempre prestando um “serviço à causa libertadora do povo” (1994, p. 5). 

Esse enunciado embora tenha característica utópica, deixará de sê-lo com as 

mudanças conquistadas pela luta desses jovens que buscam construir um novo espaço social, 

um novo mundo. Trata-se de um enunciado que faz parte de um conjunto de ideias que dão 

sentido ao discurso pastoral que faz parte de uma enunciação advinda da proposta de 



protagonismo juvenil: “jovens evangelizando os jovens”. Esta prática reforça a afirmação de 

Bakhtin, para quem a “enunciação é de natureza social, portanto ideológica” (2006, p.17). 

Portanto, a enunciação pastoral é muito bem definida, estabelecendo que o jovem da PJ 

produz seu discurso de um determinado contexto social. Através desse discurso o jovem 

desenvolve uma nova consciência. 

Analisando o enunciado “o jovem evangeliza outros jovens” podemos afirmar que o 

jovem é o instrumento da pastoral após receber uma formação, pois, como afirma Foucault, o 

seu “discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história, e uma história 

específica que não o reconduz às leis de um devir estranho” (2000, p. 146).  

  O jovem é, ao mesmo tempo, o instrumento de saber da pastoral e responsável pela 

transmissão do enunciado aos outros jovens, porém um enunciado revestido de sentidos, 

constituído de acontecimentos e sentidos históricos que perpassam o enunciado. É o que 

Foucault denomina arquivo, quando diz que  

 

temos na densidade das práticas discursivas sistemas que instauram os 
enunciados como acontecimentos e coisas. [...] Trata-se do que faz com que 
tantas coisas ditas por tantos homens, há tantos milênios [...] tenham 
aparecido graças a todo um jogo de relações que caracterizam 
particularmente o nível discursivo (2000, p. 148). 

  

A prática discursiva da Pastoral traz em si, como se viu ao longo deste capítulo, 

certificados de acontecimentos e coisas ditas especialmente a partir do discurso de Jesus 

Cristo, bem como de toda a Igreja Católica e das lutas históricas da sociedade pela dignidade 

e igualdade do ser humano. 

 

 

 

 

 



3. AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DO DISCURSO DOS JOVENS DA PASTORAL 
DA JUVENTUDE (1980 e 1990) 

 

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo passou por grandes transformações que incluem 
desde a reconstrução dos países destruídos pela guerra até a reorganização geopolítica a partir 
do mundo bipolar formada por duas forças políticas lideradas pela URSS e EUA, este 
representante do capitalismo e aquele defensor das forças socialistas então genericamente 
denominadas de comunismo. 

No Brasil, especialmente, após o golpe militar de 1964 quando os militares tomaram o poder, 
a sociedade viveu um momento de profundas transformações políticas e modernização 
socioeconômica, dando continuidade às mudanças já produzidas desde os anos 1930 e com a 
Era Vargas até a década de 50, quando passou de uma sociedade tipicamente rural para uma 
sociedade urbana formada por grandes cidades onde crescia, sobretudo, o setor industrial. Na 
mesma medida que cresce a urbanização da sociedade também há o crescimento dos 
problemas sociais. Com isso, a igreja se viu obrigada a repensar sua prática. Surgem, então, 
novas iniciativas de evangelização com o intuito de aproximá-la das demais instituições que 
defendem os direitos e a luta dos menos privilegiados da sociedade (trabalhadores, 
desempregos, assalariados, sem terra etc.), conforme o documento 25 da CNBB:  

 

O Concílio Vaticano II, eminentemente pastoral, provocou um grande 
impacto na Igreja. Suas grandes idéias-chaves trouxeram a fundamentação 
teológica para a intuição, já sentida na prática, de que a renovação pastoral 
deve se fazer a partir da renovação da vida comunitária e de que a 
comunidade deve se tornar instrumento de evangelização. (CNBB 25, p. 11) 

 

Ao se referir à renovação, a própria Igreja afirma que sua prática não é ideal para o 
momento. Entendemos que a ênfase na comunidade como instrumento de evangelização 
indica que a Igreja precisa atuar nos espaços que se encontram para além de seus limites; isto 
é, deve atingir aqueles aspectos da vida que transcendem um discurso tradicionalmente 
espiritualizante. O discurso eminentemente pastoral reforça o sentido do mesmo, a fim de 
que possa causar impacto que culmina em mudança de postura entre os interlocutores. 

Para se tornar realidade, dá-se uma agilização e intensificação do discurso produzido pelas 
diversas práticas pastorais, dentre as quais destacamos as CEB’s – Comunidades Eclesiais de 
Base – cujo lema é: “Um novo jeito de ser igreja”, fundamentado na origem das primeiras 
comunidades cristãs narrada no livro dos Atos dos apóstolos (at 2, 42-45). Além das CEB’s, e 
seguindo esse “novo jeito de ser igreja” surgem outras iniciativas da própria CNBB, a saber: 
Comissão de Justiça e Paz (CJP), Conselho Indigenista Missionário (CIMI) e a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT).   Nesse contexto, a Igreja Católica muda e renova seu discurso de 
acordo com as transformações sociais, econômicas e políticas que ocorrem, não somente no 
Brasil, mas no mundo inteiro. 



Ao afirmar que este é “um novo jeito de ser igreja”, a própria Igreja está negando o “velho 
jeito”? Isso quer dizer que a maneira de ser igreja estava equivocada? Todos que compõem a 
igreja participarão desse “novo jeito”? No mínimo a própria igreja afirma, com isso, que 
precisa rever sua prática e, ao mesmo tempo, nega sua atuação naquele momento histórico. 
Ela convida seus fiéis e pastores a mudar sua postura perante a comunidade. 

A partir das inovações da igreja há uma renovação no trabalho com a juventude surgindo a 
Pastoral da Juventude que apresenta seu discurso com fulcro no modelo das CEB’S. Assim, 
no final da década de 70, a PJ ganha projeção nacional, segundo Dick: 

 

No Estado de São Paulo (Sul 1) aconteciam, igualmente, articulações que 
foram amadurecendo, aos poucos, o que se chamava de “Pastoral de 
Juventude”. Em 1972 realizou-se, em Itaici, um Encontro de Assistentes 
Espirituais da Pastoral de Juventude (só depois apareceu a palavra 
“assessor”).  (2010, p.17) 

 

Renova-se o discurso da igreja, que se torna um discurso mais próximo das lutas políticas do 
país. Este “novo” discurso tem ecos nas mais diversas ações da juventude pelo país. Há uma 
organização em torno da luta pela liberdade, motivada fundamentalmente pela esquerda, 
ligada ao comunismo, como se percebe na seguinte citação: 

 

A esquerda voltava a crescer no Brasil. Nas ruas, as passeatas contra o 
regime militar começavam a reunir milhares de pessoas em quase todas as 
capitais. Diante disso, a direita mais selvagem partiu para suas habituais 
covardias. Aliás, covardia era a especialidade da organização terrorista de 
direita CCC (Comando de Caça aos Comunistas). O nome já diz tudo. 
Consideravam que a esquerda era feita por mamíferos a serem abatidos. Os 
trogloditas, então, atacaram os atores da peça Roda Viva, de Chico Buarque, 
em São Paulo. Surraram todo mundo, inclusive a atriz Marília Pêra. Depois, 
metralharam a casa do arcebispo D. Hélder Câmara, em Recife (alguns 
membros da Igreja Católica estavam deixando de bajular o regime). Em São 
Paulo, os filhinhos-de-papai da Universidade Mackenzie (onde nasceu o 
CCC) agrediam os estudantes da USP, na rua Maria Antônia, valendo desde 
pedradas até tiros de revólver. (CULTURA BRASIL, 2010) 

 

Nesse contexto, vivia a juventude brasileira, uma conjuntura de luta, tortura e sangue que 
levava os jovens a sonharem com o novo país onde o povo tivesse liberdade e pudesse 
expressar sua opinião. Em resposta a isso, a Igreja Católica, por intermédio de sua ala 
progressista, assume a formação da consciência de luta e a não aceitação da repressão, 
fazendo, assim, tornar-se real a proposta de opção preferencial pelos pobres. É nesse contexto 
que se dá a formação discursiva do jovem da PJ. 



As condições de produção do discurso, segundo Orlandi, “compreendem fundamentalmente 
os sujeitos e a situação” (2002, p. 30). O sujeito na PJ é entendido como protagonista da 
evangelização juvenil enquanto emissor e receptor da mensagem de evangelização, conforme 
afiança Silva, quando diz que 

 

Sonhamos com uma juventude participativa, consciente, engajada e 
formada, sabendo e conhecendo seu meio e a sua realidade; uma juventude 
missionária, organizada, ousada, autêntica, realizada, feliz, verdadeira e 
sonhadora. (2009, p.9).  

 

A juventude que aí está presente não tem consciência e não conhece o meio no qual vive? Ao 
dizer que se sonha com uma juventude o não dito é que a juventude não tem essas 
características apresentadas, que carece delas e que a PJ é o lugar onde poderá adquirir tais 
características. Cria-se uma expectativa quanto aos jovens que sempre foram vistos como 
agentes do futuro. Ao afirmar que se sonha com uma juventude participativa, esta é 
convidada a se fazer presente e a transformar sua situação de vida neste momento. 

A PJ é criada, portanto, num momento histórico muito particular do país, momento em que a 
juventude brasileira sofre fortes consequências da repressão imposta pela ditadura militar. 
Por isso, a evangelização da juventude proposta pela pastoral, seguindo uma tendência da 
Igreja Católica a partir do Concílio Vaticano II e reforçada na Conferência de Medellín, 
realizado na década de 60, e Puebla no final da década de 70. Assim, a formação discursiva 
da PJ é, inicialmente, muito mais política que religiosa, como podemos ver no texto do 
relatório do 1º Encontro de Pastoral de Juventude do Regional Centro-Oeste: 

 

Em diversas cidades o mando político é disputado entre famílias rivais, com 
violências, perseguições e vinganças. Nestas circunstâncias a vítima é o 
povo cujas necessidades e aspirações ficam sem resposta e solução. O povo 
não tem organizações para enfrentar tais desafios. (1984, p. 3) 

 

A sociedade vive em total descrença nas instituições políticas; os governantes não têm o 
respeito da população. O acesso ao poder é apenas uma forma de garantir seus direitos 
pessoais, para isso usa-se da violência e toda a força necessária. Uma organização que 
enfrente tal situação será a igreja e a Pastoral da Juventude. Assim, quem frequentar a igreja e 
a PJ nesse momento histórico não irá somente receber orações, indultos, perdão e orientação 
espiritual. Há um não-dito que se opõe às estruturas de poder corrupto, interesseiro e 
opressor. É preciso se organizar contra essa estrutura. 

A grande preocupação da PJ na década de 80, em sua constituição é com a conscientização 
política do jovem e, consequentemente, a participação política da juventude com a possível 
redemocratização do país. E a Igreja, através da PJ, é o caminho da participação e 



transformação social. Nesse contexto o discurso da PJ é construído, ressaltando as condições 
de produção.  Essas condições, traduzidas como forma de organização social em decorrência 
de um modo econômico dominante e suas consequências sobre a vida, são norteadoras da sua 
formação discursiva, conforme diz Foucault: 

 

Em geral a descrição histórica das coisas ditas é inteiramente atravessada 
pela oposição do interior e do exterior, e inteiramente comandada pela tarefa 
de voltar dessa exterioridade – que não passaria de contingência ou pura 
necessidade material, corpo visível ou tradução incerta – em direção ao 
núcleo essencial da interioridade. Empreender a história do que foi dito é 
refazer, em outro sentido, o trabalho da expressão: retomar enunciados 
conservados ao longo do tempo e dispersos no espaço, em direção ao 
segredo interior que os precedeu, neles se depositou e aí se encontra (em 
todos os sentidos do termo) traído. (2000, p.140) 

 

Remetendo a Foucault reforçamos que as coisas ditas são atravessadas pela oposição do 
interior e do exterior. O enunciado da Pastoral é atravessado por elementos exteriores que o 
constituem; a exterioridade comanda os ditos interiores. Especialmente durante as décadas de 
60 e 70, muitos jovens, principalmente estudantes, envolvidos na luta contra a ditadura com o 
intuito de retomar a liberdade de expressão foram torturados e mortos. Nos anos citados a 
juventude identifica-se com uma geração muito mais do que com uma faixa etária; o 
importante era ser ator social de uma forma única de pensar e agir em termos ideológicos e 
políticos. A constante referência ao discurso sócio-político é o eixo da formação discursiva 
da PJ, sobretudo, no início dos anos 1980, como assegura Boran: 

  

é mais fácil quando o grupo de jovens está em contato com as várias formas 
de organizar o povo, como movimentos populares, sindicatos, associações 
(advogados, cientistas, etc.), partidos. Estas formas de organização de povo 
são chamadas de corpos sociais [...]. Eles têm como finalidade defender os 
direitos e aspirações do povo contra arbitrariedades do executivo do país e 
propor soluções novas para a sociedade (1985, p. 267). 

Para alimentar tal discurso, a PJ se apoia no discurso da própria Igreja que renova sua 
atuação frente ao momento sócio-político-econômico da sociedade da época e no discurso 
libertador e participativo da vida social e, portanto, histórica de Jesus Cristo, conforme 
escrito na bíblia, especialmente nos livros dos evangelistas: “Convertam-se e acreditem na 
Boa Notícia.” (Mc.1, 15). A Boa notícia está relacionada à transformação das relações 
humanas, é vista como uma proposta alternativa para uma nova sociedade que se opunha ao 
Império Romano e às forças governamentais de então; o poder totalitário dos reis seria 
contestado pela participação política, pela partilha e pelo fim da alienação, que surgia como 
escopo de uma formulação discursiva dos grupos que visavam transformar a realidade de 
opressão a que o Povo de Deus era subjugado. 



A conversão citada e tantas vezes frisada na bíblia é repetida nos discursos das Igrejas que 
adotam, hodiernamente, a missão de remeter o cristão à mudança de comportamento e de 
atitudes, visando à concretização dos valores de justiça, dignidade e paz na sociedade. Para 
que isso aconteça faz-se necessário se organizar contra os poderes governamentais. 
Retomando o discurso bíblico de Jesus Cristo, a Pastoral enuncia de um lugar muito similar 
ao daquele em que Jesus Cristo enunciava — no meio do povo — e tem um sujeito 
historicamente específico com características análogas às de outrora. Em seu discurso, há 
também uma Boa Notícia caracterizada pela possibilidade de transformação social, através da 
participação pastoral que possibilitará ao jovem uma nova visão de mundo, além da 
participação efetiva na transformação social tão esperada, desde que o país foi assolado pelo 
poder ditatorial dos militares na década de 60. Para isso, enfrentar-se-ão alguns obstáculos 
que aparecerão durante a vivência pastoral como a resistência de alguns padres e ou bispos, 
como se observa no excerto do relatório do 1º Encontro de Pastoral de Juventude do Regional 
Centro-Oeste a seguir: 

 

Muitos párocos não dão o apoio esperado pelos jovens. A queixa mais 
comum é a de que bispos e padres não transmitem aos jovens, quando 
recebem, correspondência destinada à P.J. Não raro as dificuldades se 
colocam a nível ideológico. (1984, p. 5) 

 

Esta resistência fica velada por trás de um discurso de apoio às prioridades estabelecidas pela 
Igreja Católica a partir de Medellín (1968) e Puebla (1979). Entretanto, a prática não condiz 
com o discurso, pois há uma parcela do clero que não concorda com a postura de atuação e 
formação política proposta pelas diversas pastorais, especialmente, a PJ. Verdadeiramente, 
eles temem uma transformação radical dos valores cristãos, sendo tomados pelos valores 
sócio-políticos. Como dito pelo Assessor Nacional da PJ no primeiro encontro do Regional 
Centro-Oeste, em São Luis dos Montes Belos-GO: 

 

Os jovens trazem novos valores para a Igreja e a sociedade, por isso seu 
potencial de dinamização e renovação é enorme.  A geração adulta 
fracassou, pois entrega o mundo e a sociedade aos jovens com todas as 
contradições que conhecemos. (1984, p.6) 

 

A atuação dos jovens da Pastoral apoiados por alguns padres, bispos e freiras pode inserir 
valores de construção de consciência crítica nos membros da Igreja, o que a colocará em 
confronto com os poderes instituídos. Para uma instituição que sempre esteve lado a lado 
com o poder do Estado essa posição apresenta um grande risco; isto é, coloca-se em xeque o 
poder da Igreja junto às instituições de poder. 

A formação discursiva da Pastoral da Juventude repercute de maneira diferente da 
repercussão do discurso de evangelização de outros setores da igreja Católica, pois apesar de 



ser dito a partir de um espaço interno à igreja tem, além do sentido cristão, um sentido sócio-
político. 

A P.J. denomina de “encarnada” essa prática. O signo encarnada por antonímia diverge do 
termo “espiritualizada”. É nítida a intenção da Pastoral de deixar estabelecido que, assim 
como Jesus se fez carne, o jovem engajado também deve se encarnar, ou seja, envolver-se 
com as questões sócio-políticas da sociedade. De acordo com os documentos da PJ, no final 
da década de 70 surge uma PJ “encarnada de elites conscientes e radicalizadas, mas distantes 
das bases”. (1984, p.8) Apesar disso, ela atende, ainda, aos interesses das classes mais 
privilegiadas da sociedade, o que é visto como aspecto negativo. 

Faz-se necessário atuar junto às camadas menos privilegiadas da sociedade, os jovens da 
classe baixa cujos direitos garantidos pela lei não são garantidos na prática, provocando a 
desigualdade social. Portanto, o sujeito a ser construído pela PJ, preferencialmente, deverá 
ser aquele que compõe as classes sociais mais pobres. Conforme relatos: “A PJ quer levar os 
jovens ao processo de militância, com opções e compromisso definidos pela ação 
transformadora da realidade injusta e opressiva para uma sociedade justa, fraterna e 
solidária.” (1984, p. 8). O termo militância bastante usual nas organizações populares como 
sindicatos, partidos políticos, movimentos sociais etc. passa a fazer parte da formação 
discursiva da PJ. Ao referir-se à militância fica estabelecido que o jovem deve atuar nas mais 
diversas organizações de lutas populares independentemente de ser cristãs ou não, desde que 
tenham princípios de transformação sócio-política. 

 

3.1 JOVEM DA PASTORAL DA JUVENTUDE - SUJEITO DA HISTÓRIA 

 

O jovem que ingressa na PJ é convidado a ser sujeito de sua história. Para a análise do 

discurso, segundo Fernandes, o sujeito é 

 

constituído por diferentes 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 
(2005, p. 43). 

 

Ainda de acordo com Fernandes, “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) Para 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) 



 

Já a Pastoral da Juventude propõe que os jovens sejam “vistos como sujeitos de direitos” 
(Silva, 2009, p.10) que sejam sujeitos conscientes, participativos que transformem sua 
própria vida e a vida dos demais jovens da sociedade através da garantia de todos os direitos 
que fazem destes jovens pessoas completas. 

Por extensão de sentido, o sujeito proposto pela PJ é aquele que é o principal ator da 
evangelização e da prática discursiva. Ele se submete aos princípios ideológicos pastorais, 
mas não é subjugado, pois adquire um saber que o possibilita conhecer-se, agindo como 
sujeito de sua história, para que não se submeta ao que Foucault chama de “submissão da 
subjetividade”. A fim de complementar essa formulação de Foucault e atualizá-la nos limites 
da ação pastoral, acrescentamos que, para a PJ, o ato de reconhecer-se como sujeito é uma 
estratégia para o indivíduo não se tornar “massa de manobra” alienado aos poderes 
constituídos. O próprio jovem (sujeito) terá 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 PJ se refere. 

Nesse contexto, a definição dada na formação discursiva da PJ quer que o jovem conheça e 
tenha consciência de sua própria identidade e, ao mesmo tempo, autoconhecimento que o 
levará à participação. Para se chegar a tal conhecimento é preciso que haja um método de 
aplicação desse saber que lhe proporcione a mudança. Por isso, no documento de conclusões 
da IV Assembleia Regional da Pastoral da Juventude do Regional Centro-Oeste realizada sob 
auspícios da CNBB em Uruaçu-Go, do dia 09 ao dia 11 de outubro 1987, a PJ propõe um 
processo de formação integral que 

 

se dá de forma intensiva pela participação nos grupos de base – grupos de 
formação na ação. [...] Considera 5 dimensões fundamentais da pessoa que 
devem ser atendidas mediante o desenvolvimento e acompanhamento de 
processos para cada uma: dimensão psicoafetiva: processo de 
personalização; dimensão psicossocial: processo de integração; dimensão 
mística: processo de educação na fé; dimensão política: processo de 
conscientização; dimensão técnica: processo de capacitação. (1987, p.5) 

 

O processo de formação integral proposto é um processo de educação, denominado 
pela Pastoral de processo de educação na fé, o qual procura atender a todos os aspectos da 
formação, transformando o jovem em “um ser pleno”. Segundo a PJ, esta proposta de 
evangelização segue uma 

 

proposta pedagógica que se baseia no entendimento do/da jovem como 
sujeito da ação evangelizadora, a serviço da animação e organização das 
comunidades eclesiais atuantes nos diferentes espaços da sociedade. (plano 
trienal da PJ 2005-2007 apud Silva, 2009, p.15) 



 

Essa proposta pedagógica de formação integral alvitra que o jovem tenha condições 
de assumir sua identidade e sua condição de jovem pobre e se veja como sujeito da ação 
transformadora da sociedade. Embora não seja uma instituição de ensino, a Pastoral se coloca 
enquanto educadora. Ao propor uma pedagogia para o jovem ela está afirmando que o 
sistema educacional do país não atende às necessidades da criança, do adolescente e do 
jovem. 

Além da consciência de participação é necessário que o jovem perceba as suas 
necessidades básicas para o crescimento individual, social e comunitário que deveria ocorrer 
na escola e não acontece. Não basta crescer espiritualmente é necessário ser uma pessoa 
completa que se sensibilize com os problemas sociais, encontre formas de minimizá-los e, 
acima de tudo, seja feliz. Nesse sentido, a PJ desenvolve um processo de educação na fé que 
produz um saber cuja formação integral também procura disciplinar o jovem tornando-o útil 
tanto para a PJ quanto para a Igreja e, especialmente, para a sociedade. 

Com relação à disciplina Foucault, em Vigiar e Punir, afirma que 

 

As disciplinas funcionam cada vez mais como técnicas que fabricam 
indivíduos úteis. Daí se libertarem elas de sua posição marginal nos confins 
da sociedade, e se destacarem das formas de exclusão ou de expiação, de 
encarceramento ou retiro. (1999, p. 234) 

 

A PJ, considerando as definições de Foucault, é um organismo disciplinar que 
mantém o controle do jovem membro de sua organização por intermédio de uma proposta 
pedagógica de atuação. Porém, diferentemente das prisões, este controle deve colocá-lo a 
serviço da sociedade. O jovem que é objeto do poder panóptico deverá reunir condições de 
exercer o mesmo poder, pois, para Foucault “o Panóptico pode ser utilizado como máquina 
de fazer experiências, modificar o comportamento” (1999, p.227). Essa é a aspiração da 
Pastoral que, a partir das experiências da juventude, pretende modificar o comportamento do 
jovem, frente à Igreja e à sociedade e levá-lo a utilizar os estigmas desse comportamento 
modificado como um discurso vivo, transformador do seu contexto histórico-social imediato 
de modo a interferir como célula cuja transformação contaminará a História em sua 
totalidade. 

O termo evangelização pressupõe uma forma de fazer com que a pessoa ao ser 
exposta aos evangelhos em sua imanência e em sua relação com a História, esteja e 
permaneça na Igreja em oração, reclusão, evitando aqueles momentos em que se exclua da 
“vida externa” da Igreja para não se expor às mazelas (às tentações) do mundo. Porém a 
formação discursiva da PJ tem outros princípios quando se refere à evangelização, podemos 
dizer que há outro contexto na evangelização proposta pela Pastoral. A missão 



evangelizadora proposta pressupõe uma participação social, principalmente uma participação 
política que transforme não somente a pessoa, mas todo o seu contexto. 

Há diferentes sentidos para a evangelização/missão evangelizadora dita pela PJ e a 
evangelização dita pelos movimentos eclesiais. Poderíamos, inclusive, afirmar que o sentido 
da evangelização proposta pela PJ tem sentido sócio-político e dos movimentos eclesiais de 
doutrina. 

 

3.2. PASTORAL DA JUVENTUDE X MOVIMENTOS ECLESIAIS  

 

 No início da década de 90 nos deparamos com outro contexto sócio-político. Um dos 
fatos mais marcantes para a política mundial é a derrubada do muro de Berlim que é o marco 
definitivo do fim do bipolarismo político nos termos da guerra fria. Definitivamente o 
capitalismo supera o socialismo. No Brasil, o grande marco político é a primeira eleição 
direta para Presidente da República, protagonizada por Fernando Collor de Melo, primeiro 
presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar. Collor de Melo concorreu com Luís 
Inácio Lula da Silva, na primeira disputa deste à presidência da República. Ademais outro 
fato marcante na história política do país é o impeachment do presidente Collor em 1992, 
momento em que a juventude brasileira reviveu os momentos de organização popular ao 
pintar o rosto e ir para as ruas exigindo o impedimento do presidente. Os jovens, assim como 
a sociedade em geral entendeu, naquele momento, que a saída do presidente significaria o fim 
do arbítrio e do descuido com administração pública assim como a ruptura definitiva da 
corrupção. A história provaria mais tarde que tais desideratos não foram satisfeitos. 

No campo religioso há um crescimento elevado das igrejas pentecostais. Nesse 
cenário a Igreja Católica percebe a necessidade de redimensionar o seu discurso, visto que 
perdia muitos adeptos para as outras denominações religiosas. 

Mudam-se então as condições de produção do discurso. Com este novo cenário faz-se 
necessário também articular uma nova prática discursiva que possibilite uma readaptação da 
Igreja e das Pastorais à nova realidade. O discurso pautado na formação sócio-política recebe 
novos princípios, como explícito no documento Instrumento de preparação ao 3º encontro 
nacional da PJ em 1995:  

 

A vida em sociedade está constantemente em mudanças [...] E a maioria das 
mulheres e dos homens não ficaram e não estão felizes com esse tipo de 
sociedade. [..] e isso se traduz na busca de uma relação mais pessoal com 
Deus ou com algum tipo de divindade que a leve ao encontro consigo 
mesma. De um lado é uma integração maior da pessoa com o sagrado, 
possibilitando o autoconhecimento, expressão dos sentimentos, despertar 
pros valores da arte, do lúdico, do teatro, da dança. De outro lado, essa 
preocupação grande consigo mesmo, na maioria das vezes acaba levando à 
falta de uma consciência comprometida com a realidade onde vive, 



ignorando os valores da solidariedade que se concretiza na busca de 
construir um mundo de justiça para todas as pessoas, ou seja, leva ao 
individualismo (1995, p.4). 

 

A partir de então a ação dos setores progressistas da Igreja que privilegiaram a 
evangelização enquanto participação social, pautada no Projeto libertador de Jesus Cristo e 
na Teologia da Libertação, perde espaço conforme dita o Instrumento de preparação ao 3º 
Encontro Nacional da PJ em 1995: “E hoje está sendo questionado nosso jeito de ser e fazer 
PJ. [...] É a necessidade de se adaptar aos nossos dias e às novas necessidades que os novos 
tempos trazem” (1995, p. 5). Claramente há uma nova prática discursiva, voltada para a 
individualidade, de acordo com as condições de produção. A preocupação primeira é 
trabalhar com o indivíduo para depois, se houver condições, levá-lo a atuar na sociedade da 
qual faz parte. Não somente a PJ, mas toda a Igreja refaz seu discurso. É notável que no final 
do século XX e início do século XXI esta mesma Igreja não exerce o poder que exercera na 
Idade Média, desta forma é oportuno se readaptar à realidade para manter-se enquanto 
instituição de controle. 

Nesse contexto os movimentos eclesiais se reorganizam e conquistam novos espaços, 
é a maneira mais eficaz de entrar no embate com as igrejas evangélicas que crescem 
cotidianamente. É bem verdade que boa parcela dos bispos e padres nunca se empolgou com 
a proposta de uma ação sócioevangelizadora da Igreja. Estes mantiveram suas ações voltadas 
para a oração e para a pessoa dos fiéis. No Regional Centro-Oeste o principal movimento 
eclesial a surgir nesse período é a Renovação Carismática Católica (RCC). Com um carisma 
muito particular a RCC se opõe à proposta da PJ com práticas voltadas para a interiorização e 
a oração, consegue adeptos por todas as paróquias e conquista o apoio de diversos bispos, 
padres e jovens. A RCC, assim como outros movimentos religiosos, à medida que cresce e 
conquista adeptos, também se apropria de espaços de atuação dentro da Igreja e inibe a 
participação da Pastoral da Juventude. O Movimento tem organização e princípios próprios, 
encantadores, e envolve os jovens em seus grupos. Essa organização crescente do Movimento 
em muitos momentos desconhece as orientações da CNBB, o que preocupa a instituição, com 
isso a partir da 32ª Assembleia Geral da CNBB em 1994 elabora-se um documento de 
orientações pastorais sobre a Renovação Carismática Católica, o qual afirma que 

 

Reconhecendo-se a presença da RCC em muitas dioceses e também a 
contribuição que tem trazido à Igreja do Brasil, é preciso estabelecer o 
diálogo fraterno no seio da comunidade eclesial, apoiando o sadio 
pluralismo, acolhendo a diversidade de carismas e corrigindo o que for 
necessário. (1994, p. 4) 

 

Os jovens são os principais adeptos da RCC. Há toda uma organização voltada para 
atendê-los, significando o retorno aos grandes grupos de jovens, “encontrões de louvor” que 
foram trazidos a lume desde a década de 70. 



São novas condições de produção que propiciam um novo discurso pastoral, pois 
mesmo os jovens da Pastoral nas dioceses, embora façam parte de grupo de jovens da PJ, têm 
grande influência dos cantos, das orações, do ‘carisma’ da RCC. Muitos grupos de jovens, 
apesar de se dizerem grupos da Pastoral atuam como se fossem grupos de RCC, o maior 
compromisso deles é com os grupos de oração, tardes ou encontros de louvor. Onde está a 
formação integral da PJ, a consciência sócio-política, a participação popular da década de 80 
e início da última década do século? O discurso incomodou mais do que deveria? Ou apenas 
são estabelecidas novas relações de poder dadas as condições de produção da época? 

A PJ não deixou de existir, apenas redimensionou seu discurso, adaptando-o ao novo 
contexto. Há outra prática discursiva? Talvez não. Apenas houve uma inversão nas 
prioridades da prática discursiva. Antes a prioridade era o discurso sócio-político, reforçava-
se a necessidade da formação integral para a formação da consciência crítica, tendo em vista 
a participação nos projetos sociais da Igreja e das instituições de defesa dos direitos humanos 
organizadas. Esta nova dinâmica de sua prática em vista das prioridades se faz necessária 
para continuar existindo. É preciso ter uma proposta de evangelização, mas também é 
condição para isso agradar àqueles que exercem o poder na Igreja. 

Agora o que é importante é a valorização da pessoa, continua-se a proposta, porém o 
discurso é mais dócil. Como exposto por um jovem no documento Jovens & Pejoteiros - 
carta circular nº 01 aos coordenadores de grupo de jovens da região pastoral Bonfim – 
Diocese de Osasco-SP: “os pais da minha geração deixaram a religião de lado porque tinham 
o ideal da luta política. Hoje acho que a gente busca isso na religiosidade.” É uma prática que 
agrada aos líderes católicos. Considerando as condições de produção desse discurso 
produzido em 1999 o jovem se refere aos jovens que participaram daquela organização de 
juventude das décadas anteriores que recebeu a formação através da Pastoral da Juventude. 
Ou seja, não podemos deixar de participar da Igreja, uma vez que ele coloca a “religiosidade” 
referindo-se à Igreja Católica com seus dogmas e suas doutrinas. O discurso do jovem 
reafirma a necessidade de participação dentro da igreja.  

 

3.3. A PJ EM CALDAS NOVAS 

 

 A Pastoral da Juventude em Caldas Novas resistiu durante muitos anos seguindo a 
formação discursiva da PJ em todo o Brasil. Os princípios cristãos comandados pela 
formação da consciência crítica e participação social. Os assuntos discutidos e estudados nas 
reuniões de grupos iam de temas da Igreja à política local, estadual e nacional.  Conforme 
anotações da reunião do Grupo de Jovens COMJOCRI (Comunidade de jovens cristãos) 
realizada em 16 de setembro de 1989. O tema da reunião era o “perfil dos candidatos à 
presidência da República”. De acordo com as anotações da secretária do encontro pressupõe 
uma tendência de esquerda inscrita no texto que descreve os candidatos Fernando Collor de 
Melo e Luís Inácio Lula da Silva conforme se verifica nos excertos seguintes: 



 

Fernando Collor de Melo [...] Empresário, dono da TV Gazeta retransmite 
programação da Globo. Foi prefeito indireto de Maceió pela ditadura e 
apoiado pelo PDS. Saiu do PDS para o PMDB. Dizia acabar com os 
marajás.  

Luis Inácio Lula da Silva – PT. Nasceu em Garanhuns (PE) [...] começou 
militar no sindicato dos metalúrgicos de S. Bernardo em 1969. Dirigiu as 
greves dos metalúrgicos, onde demonstrou ser competente nas negociações 
sindicais com a classe empresarial. Foi cassado pelo Governo Federal e foi 
enquadrado na Lei da Segurança Nacional. Mas nunca parou de lutar contra 
o arrocho salarial, jornada de 48 horas, o desemprego e a repressão. Foi o 
parlamentar mais bem votado. É contra o pagamento da dívida externa. 
(COMJOCRI, 1986) 

 

É importante ressaltar a tendência do discurso pró-Lula e contra Collor. Collor é posto 
como aliado da ditadura e Lula vítima do mesmo sistema. É apresentado como o presidente 
ideal para os pobres. É o presidente que irá lutar contra o arrocho salarial, jornada de 48 
horas, o desemprego e a repressão. Além de ser contra o pagamento da dívida externa. Dívida 
esta que atemorizava a população brasileira de então. Esta era a tônica das discussões nas 
reuniões da Pastoral da Juventude. 

Houve uma época em que existiam apenas grupos de jovens da PJ, porém no início 
dos anos 1990 assim como em grande parte da Igreja no Brasil, surgiram grupos de 
movimentos eclesiais na paróquia de Caldas Novas, o principal deles o Grupo Rainha da Paz 
da Renovação Carismática Católica.  

Atualmente existem alguns grupos de Pastoral da Juventude na cidade, totalizando 7 (sete) 
grupos com, aproximadamente, 60 jovens. São grupos com pouca participação social e 
eclesial, não são despertados para a transformação da sociedade, como afirma um jovem 
coordenador de grupo: “a relação é bem tranquila... apesar de não ter muitos jovens nos 
espaços de poder da comunidade ou nos serviços pastorais, além da PJ e da catequese!”.  Ao 
dizer que a “relação é bem tranquila” podemos entender que há um espaço para os jovens 
realizarem o que desejam (cantar, orar, se divertir) e, ao mesmo tempo, não oferece 
preocupações para a Igreja. A tônica atual é a busca para encontrar espaço de poder na Igreja 
diferentemente da PJ em seu início. Fica implícito que há uma vontade de ter um espaço na 
Igreja para participar das decisões cristãs. Além disso, há um distanciamento das 
organizações da sociedade em geral como pretendia a PJ no início de sua organização. 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Trilhamos um caminho caracterizado pela historicidade desde os primeiros momentos de 
ação pastoral em relação à juventude na década de 30 até os últimos dias da década de 90. 
Em um rápido olhar permeamos um imenso trajeto da história da pastoral da juventude e sua 
formação discursiva. Ao investigarmos a construção do discurso do jovem a partir da 
evangelização proposta por essa pastoral concluímos que há grande influência das condições 
de produção na prática discursiva não tão somente da PJ, mas de toda a Igreja Católica. 

Dialogamos com alguns dos principais teóricos da análise do discurso francesa e com alguns 
dos principais analistas do discurso no Brasil que foram importantes para a fundamentação 
do nosso estudo. Durante esse percurso realizado, notamos a semelhança entre a construção 
histórica da AD francesa e a construção discursiva da PJ, pois ambas são atravessadas pelas 
condições de produção que as envolvem. Entendemos que ambas podem ser comparadas a 
um camaleão que altera sua tonalidade de cor para se adaptar ao meio no qual vive e, ao 
mesmo tempo, se proteger dos riscos que o próprio meio lhe oferece. 

Após essa trajetória de estudo asseveramos, com segurança, que o discurso pastoral segue as 
orientações da Igreja Católica, que por sua vez, emoldura sua prática discursiva em 
conformidade com a realidade sócio-política em vista de ajustar-se ao contexto que a 
circunda. Nessa linha de construção o jovem adquire um saber que lhe possibilita maior 
amplitude de visão, análise e participação social, trazendo à baila o discurso de Jesus Cristo 
pronunciado há, aproximadamente, 2000 anos e construído nos alicerces da igualdade social 
enquanto agente da dignidade. A prática discursiva da PJ persuade o jovem a tornar-se um 
elemento novo na construção de novos sentidos do discurso “libertador” de Jesus Cristo 
eternizado pelas Escrituras Sagradas e pela tradição cristã. 

A construção do discurso do jovem da PJ se alicerça na certeza do potencial juvenil, na 
possibilidade da realização dos sonhos da juventude, focado numa prática discursiva vazada 
nos conceitos de elevação da autoestima e motivação. A linguagem utilizada é clara, atraente, 
simbólica, recheada de músicas e calor tipicamente juvenis. Com todos esses ingredientes a 
formação discursiva da PJ prega a Boa notícia de que os jovens serão sujeitos de sua história, 
em uma reedição da promessa de Jesus Cristo aos seus seguidores. A história determina que 
muitos daqueles que participam desta pastoral recebem a formação integral da pessoa 
humana, base da proposta pedagógica denominada “civilização do amor” da PJ que se coloca 
como arquétipo de resistência ao consumismo, ao egocentrismo e a toda prática de iniquidade 
social. 

Analisamos o discurso, mas não ficamos nos limites dessa análise, pois olhamos também 
para as pessoas e para as transformações pelas quais os sujeitos pastorais se submetem; pois, 
como afirma Orlandi, “O discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem: com 
o estudo do discurso observa-se o homem falando” (2002, p. 15). 



É oportuno lembrarmos neste parágrafo de fechamento desta pesquisa da afirmação de que a 
análise do discurso é um “‘saber’ que não se aprende, não se ensina, mas que produz seus 
efeitos” (ORLANDI, 2002, p. 34). Ao findar este trabalho estamos convencidos de que não 
pretendíamos ensinar algo a alguém e mais ainda que não aprendemos a analisar o discurso. 
Há, ainda, uma longa trajetória a ser percorrida na construção desse “saber” que não se 
aprende, temos a plena ciência de que demos apenas um passo para a compreensão da 
Análise do Discurso, bem como da formação discursiva da Pastoral da Juventude devido a 
suas condições de produção que, cotidianamente, apresentam novas conjunturas de prática 
discursiva. 
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