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Resumo 

A Pastoral Escolar Católica atua com crianças e jovens desde a educação infantil 

até o término do Ensino Médio. A proposta aqui levantada foi uma aproximação com o 

público jovem a partir de bases oferecidas pela teoria da complexidade. Os objetivos da 

pesquisa são: investigar o cenário vivenciado pela Pastoral Escolar a partir das suas 

ações com jovens no período do Ensino Médio; analisar as contribuições dos temas da 

teoria da complexidade para as ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino Médio; 

identificar a relação entre as necessidades dos/das jovens com as ações da Pastoral 

Escolar. Entende-se que há questões específicas as quais espera-se responder durante a 

pesquisa; são elas: qual o cenário vivenciado pela Pastoral Escolar na sua atuação com 

jovens no Ensino Médio? Quais contribuições os temas da teoria da complexidade 

oferecem para as ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino Médio? Qual relação 

pode ser estabelecida entre as necessidades dos/das jovens e as ações específicas da 

Pastoral Escolar acerca dessas questões? A pesquisa foi desenvolvida a partir de um 

processo metodológico no qual foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com 

os/as jovens e assumiu um caráter exploratório, uma vez que a história e o contexto 

social no qual a instituição e as pessoas envolvidas interferem de forma direta nas ações 

praticadas pela Pastoral. 

Palavras-chave: pastoral escolar; pensamento complexo; juventude e religião; religião 

e educação. 

Área de concentração: religião, sociedade e cultura. 

Linha de pesquisa: Religião e dinâmicas socioculturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The Pastoral Catholic School (Pastoral Escolar Católica) works with kids from 

kindergarten to high school. The purpose of this institution is to approach the young 

community starting from bases offered by theory of complexity. The main goal of this 

research are investigate the scenario experienced by the Pastoral School from its actions 

with young teenagers during high school, analyze the contributions that the themes 

about the theory of complexity offers to the Pastoral Catholic School to work with 

young teenagers in high school, and identify the relationship between the needs of the 

young teenagers and the Pastoral Catholic School actions. There are specific questions 

that we expect to answer by the end of this research like what is the scenario 

experienced by the Pastoral Catholic School working with young teenagers in high 

school? What are the contributions of the theory of complexity to the work of the 

Pastoral Catholic School with young teenagers in high school? Which relationship can 

be established between the needs of the young teenagers and the actions taken by the 

Pastoral Catholic School? Since the story and the social environment that the institution 

and the people involved interfere directly in the actions practiced by the Pastoral 

Catholic School, this research was developed in a methodological process in which 

were conducted interviews with the young teenagers in an exploratory way.  

 Key-words: pastoral school; complex thoughts; youth and religion; religion and 

education. 

Area of concentration: religion, sociaty and culture.   

Research line: religion and socialcutural dinamics.  
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Introdução 

 O presente texto surge com a necessidade de discorrer sobre a relação entre o 

trabalho da Pastoral Escolar com jovens estudantes do Ensino Médio, observando suas 

necessidades, potencialidades e angústias, num processo comparativo com as ações da 

Pastoral Escolar que tentem lidar com a realidade juvenil. Para que haja relação entre as 

atividades da Pastoral e as necessidades juvenis, o texto assume como premissa a 

necessidade de uma ação pastoral atrelada à Teoria do Pensamento Complexo, 

organizada por Edgar Morin e voltada a pensar em conjunto as diversas formas e 

sistemas de sentido, respondendo aos limites da ciência moderna. 

Para uma aproximação específica com a realidade da Pastoral Escolar no Brasil, 

primeiro se faz indispensável um olhar estatístico acerca da educação privada no cenário 

nacional no que diz respeito à formação de base (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental I e II e Ensino Médio). De acordo com o levantamento realizado entre os 

anos 2005 a 2012 e publicado em 2013 pela FGV em parceria com a FENEP1, havia 

8.322.219 instituições privadas para atender os segmentos mencionados. A análise 

desses números não leva em conta a identidade religiosa dessas instituições, e aponta 

apenas a expressão total das escolas. Para um conhecimento específico no que diz 

respeito à confissão religiosa, foi necessário buscar informações em entidades 

mantenedoras das diversas matrizes religiosas, o que levou à percepção de que há, 

predominantemente, escolas católicas e protestantes, contando ainda com colégios 

judeus e islâmicos.  

                                            
1 A pesquisa foi divulgada pela Revista Educação do site UOL em Setembro de 2011. E encontra-se 

disponível em: <http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/127/artigo234276-1.asp> - acessado em 

09/12/2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/127/artigo234276-1.asp
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A ANAMEC, em parceria com o CERIS, revelou os dados em seu censo de 

2006 sobre a pesquisa realizada dois anos antes – 2004.  À época havia 1340 escolas de 

confissão católica – revelando um decréscimo se comparado ao levantamento de 1996, 

quando havia 1412. O número de alunos/as também decresceu nesse período, pois em 

1996 os colégios totalizavam 900 mil discentes nos segmentos do Ensino Fundamental 

e Médio; a realidade apresentada pela pesquisa aponta um número bem menor, 

chegando aos 500 mil nos mesmos segmentos. Os dados podem ser analisados de 

acordo com as regiões do país, apontando a região Norte e Nordeste como as de maior 

retração no número de escolas, seguidas pela região Sul. Apenas no Centro-Oeste e no 

Sudeste pode ser observado um crescimento do número de instituições. 

Tabela 1 

Região Total de Escolas Católicas Evolução 

% 
1996 2004 

Total Não 

Informantes 

Informantes 

Norte 79 44 19 25 -44,3 

Nordeste 339 284 101 183 -16,22 

Sudeste 478 516 140 376 7,95 

Sul 392 356 89 267 -9,18 

Centro-Oeste 124 140 75 65 12,9 

Brasil 1412 1340 434 916 -5,1 

Média anual de 

fechamento 

 - 8 - -  - 

(ANAMEC/CERIS, 2006) 

O dado que se refere ao número de escolas nas quais não houve retorno acerca 

do formulário da pesquisa também é relevante, pois indica uma problemática recorrente 

na gestão de uma série considerável de instituições, o que dificulta a interpretação do 

relatório produzido pelas agências mencionadas. Para aproximar o cálculo do número de 

escolas não informantes com a realidade na qual estão inseridas, foi utilizada uma 

fórmula para extrapolação, na qual as escolas informantes de determinada região são 

consideradas “uma amostra simples do total de escolas”. 
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Do lado protestante, os números se revelam com outras caraterísticas: a ANEB, 

contabiliza cerca de 280 entidades vinculadas, mas reconhece a possibilidade de 

existirem outras, tendo em vista que não é obrigatória a vinculação à Associação para se 

caracterizar como um colégio batista. 

 Além da realidade batista, os presbiterianos contabilizam pela ANEP, cerca de 

180 colégios associados e, dessoando da ANEB, não aponta para a possibilidade da 

existência de outras instituições, pois o vínculo é obrigatório. 

 A Igreja Adventista do Sétimo Dia, indica a existência de 453 escolas atendendo 

cerca de 114 mil discentes. Quantitativamente, esse grupo se apresenta como o segundo 

maior, estando apenas, atrás das instituições católicas. Os dados foram apresentados 

pela ABIEE. 

 Outros representantes protestantes são as escolas por princípios, vinculadas à 

AECEP2, com cerca de 128 colégios e 17 mil educandos/as. O grupo de menor 

expressão quantitativa protestante é a Igreja Metodista e as entidades vinculadas ao 

COGEIME com 50 escolas. 

 Ainda sobre os números protestantes em comparação aos católicos, observamos 

um total de, aproximadamente, 1091 colégios protestantes frente aos 1340 católicos; de 

certo, os números não são absolutos, pois a contabilização oficial não é atualizada com 

uma curta periodicidade e pode haver colégios não vinculados às suas respectivas 

associações como, por exemplo, no caso batista. 

 Também foi encontrado um número importante nesse cenário: há 13 escolas 

judaicas concentradas nas capitais dos estados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais e duas escolas islâmicas, uma em São Paulo, outra em 

Foz do Iguaçu. 

                                            
2 As Escolas por Princípios são organizações protestantes nas quais todas as disciplinas devem dialogar 

com princípios bíblicos que norteiam essas instituições. Por exemplo: numa aula sobre a erosão do solo, 

os/as alunos/as relacionam esse problema com o princípio de semeadura e colheita, no qual as ações do 

homem refletem em consequências para toda a humanidade e para a natureza. Para mais informações, o 

site da AECEP (Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios) oferece diversos cursos e 

simpósios sobre o tema. Disponível em: http://www.aecep.com.br/ - acesso em 29/04/2015 

 

 

http://www.aecep.com.br/
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 Outro ponto estatístico de destaque é o comparativo dos números dos colégios 

confessionais em relação aos demais particulares; todos os confessionais somados 

resultam em 2446 instituições, número extremamente pequeno se comparado aos mais 

de 8 milhões restantes (7% do total). 

 Para além dos números, emergem aspectos de destaque nesse levantamento e 

que estão diretamente relacionados a uma discussão de temas complexos tais como a 

laicidade, o Ensino Religioso, a Pastoral Escolar e as pertenças religiosas das famílias 

que procuram colégios com esse perfil para o ingresso de seus/suas filhos/as. 

 O recorte da pesquisa foi vinculado à Pastoral Escolar, suas características e seus 

objetivos. No processo de discussão, foram feitas menções aos demais temas, sem, 

contudo, aprofundamento ou esgotamento da literatura sobre os mesmos. 

 Característica uníssona nessas instituições está para além da formação regular, 

em que são ofertados os componentes curriculares estabelecidos pelos PCN. Esses 

colégios também inserem a disciplina de Ensino Religioso e atividades vinculadas à 

espiritualidade através da Pastoral Escolar. 

 Um breve relato cabe acerca do Ensino Religioso em colégios confessionais, 

pois esse assunto permeia o tema da laicidade: há uma discussão fervorosa no âmbito 

público sobre o papel do Ensino Religioso nos colégios estatais e sobre o que se deve 

ensinar. Esse embate alcançou as instituições privadas e fomentou uma profunda 

reflexão, ora rechaçando configurações dogmáticas – o ER vinculado a uma declaração 

de fé específica, como no caso das escolas por princípios – ora, tendendo a uma 

interpretação dos fenômenos religiosos na sociedade – exemplo da maioria dos órgãos 

católicos – ora um meio termo entre as duas práticas, adotando uma configuração como 

uma “ética cristã”, em que os valores religiosos cristãos seriam explorados, sem que a 

doutrina fosse o tema central. 

 Por outro lado, um ponto de concordância unânime dos colégios confessionais 

tange à essência das atividades da Pastoral Escolar: seu vínculo deve estar associado à 

espiritualidade e suas práticas devem promover a vivência do educando/a com o seu 

semelhante, com o transcendente e com o meio que o cerca. Nesse ponto, as tarefas 

desenvolvidas por esse segmento na escola estão intimamente ligadas aos princípios, 

valores e ao carisma da congregação no caso das Escolas Católicas. 
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 Essa leitura acerca da Pastoral é exclusiva para as entidades cristãs, sejam elas 

católicas ou protestantes. O objetivo, aqui, não é investigar a existência e a prática ou 

não da Pastoral na realidade judaica e islâmica, até porque a noção de pastoreio e da 

pessoalidade divina é predominante no cristianismo. 

 As Escolas Católicas apresentam um tríplice eixo de formação religiosa dos 

seus/as discentes: o Ensino Religioso que, conforme abordado anteriormente, é 

predominantemente ensinado a partir do enfoque social e fenomenológico, ainda que 

isso não seja regra absoluta para todas as instituições e ainda haja locais onde ele é 

vinculado à catequese; a Pastoral Escolar, em que serão atendidas as mais diversas 

necessidades vinculadas aos temas religiosos daqueles que optarem por participar, 

sejam quais forem suas declarações de fé; e, por fim, a catequese, na qual apenas 

crianças e jovens católicos/as poderão participar, seja da crisma, seja da primeira 

comunhão. 

 Dessa forma, pensar na identidade da Pastoral Escolar Católica envolve discutir 

sua relação com o carisma3 e com a missão de cada ordem religiosa na qual ela é 

praticada. A observação empírica e a escuta revelam o grande zelo por parte das freiras 

de cada congregação responsáveis pelas escolas: para elas, é necessário manter vivo o 

carisma da ordem e os valores do/a fundador/a. 

 A opção por abordar a realidade da Pastoral Escolar praticada pela congregação 

das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus foi resultado do trabalho do pesquisador 

no Colégio Boni Consilii como professor de Ensino Religioso, mas mais do que esse 

fator, foi a identificação com a realidade da escola, com seu carisma religioso e, 

principalmente, com os/as alunos/as da instituição 

                                            
3 O termo empregado nesse parágrafo diz respeito ao conjunto de valores fundamentais cunhados pela 

fundadora da ordem. No caso do carisma cabriniano refere-se a educação do coração, ou seja, um 

processo educativo no qual o ser humano seja contemplado para além das especificidades disciplinares 

derivadas do currículo escolar, deve-se pensar no/a educando/a como um ser integral e, portanto, ensiná-

lo na sua totalidade afetiva, social, espiritual e familiar. 
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 A história da rede das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus inicia-se em 

meados do século XIX quando Francisca, uma menina prematura e de saúde frágil, 

recebe uma formação pedagógica e religiosa extremamente sólida, despertando em seu 

coração o desejo de se dedicar integralmente à missão religiosa. Mesmo insistindo em 

um processo de filiação a alguma ordem religiosa existente, Francisca não obteve êxito 

devido à fragilidade de sua saúde, quanto ao seu extenso trabalho em dioceses e 

paróquias de seu tempo. 

 É apenas em 1880 que Francisca consegue inaugurar uma casa que, 

posteriormente, tornou-se a rede dessas irmãs. A partir desse momento, passa a ser 

conhecida como Madre Francisca Xavier Cabrini ou apenas como Madre Cabrini. É fato 

que ela tinha um espírito missionário empreendedor o que a levou a diversos diálogos 

com o Papa Leão XIII; ele lhe disse que apesar de seu desejo de ir para o Oriente, 

deveria viajar para o Ocidente. 

 A ocasião da mudança radical de seus planos estava associada a questões 

vinculadas aos sofrimentos dos italianos, seus compatriotas, em solo americano. Por 

essa razão, Madre Cabrini muda-se para a América do Norte onde faz um trabalho de 

amparo às crianças, jovens e famílias dos imigrantes italianos em solo americano. 

 Ao longo dos anos de sua vida, ela cruzou mais de vinte vezes o oceano atlântico 

em viagens para a Europa. Nesse processo, foi obrigada a abrir mão de sua cidadania 

italiana para poder continuar residindo em solo norte-americano, o que lhe rendeu 

diversas críticas, ainda que tenha admitido nunca ter deixado, em seu coração, de ser 

italiana, mas era necessário assumir uma nova cidadania para continuar com o seu 

trabalho missionário. 

 As Missionárias do Sagrado Coração de Jesus estão presentes em 15 países ao 

redor do mundo, cinco deles na América do Sul, entre eles o Brasil. Em solo nacional, a 

primeira instituição de ensino fundada foi o Instituto de Educação Boni Consilii, em 

1903 na região central da cidade de São Paulo. Além dele, há o Colégio Madre Cabrini, 

fundado em 1926, na região da Vila Marina, São Paulo. No Rio de Janeiro há duas 

instituições: Colégio Regina Coeli e Instituto de Educação Dr. Joaquim Teixeira Leite. 

No estado de Minas Gerais, mais um colégio nomeado como Regina Coeli. 
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 Além da presença educacional, o grupo das Missionárias do Sagrado Coração de 

Jesus também tem trabalhos em diversos estados brasileiros, tais como Piauí, Ceará, 

Maranhão, Goiás e Rio Grande do Sul. Nesses estados são desenvolvidas obras 

educacionais, assistenciais e atividades pastorais procurando atender as demandas de 

diversos grupos etários, sociais e de gênero. 

 Diante desse contexto, a pesquisa se aproximou do Instituto de Educação Boni 

Consilii, na região central da cidade de São Paulo, com vistas ao trabalho pastoral 

desenvolvido com os jovens do Ensino Médio dessa instituição. 

 Recentemente a irmã provincial, responsável pelas instituições em território 

nacional, optou por uma mudança de nomenclatura no que diz respeito ao termo 

Pastoral Escolar. O segmento Pastoral na rede das Missionárias do Sagrado Coração de 

Jesus passou a ser chamado como Equipe de Evangelização. Apesar dessa alteração, 

esse trabalho permaneceu assumindo o termo Pastoral Escolar, pois diversos 

documentos abordam esse termo. 

 O gerenciamento da Equipe de Evangelização funciona de forma bastante 

próxima aos setores pedagógicos da instituição, procurando sempre promover ações de 

espiritualidade e de convívio comunitário vinculado à espiritualidade da equipe docente, 

discente e administrativa do colégio. 

 Há duas principais ações da Equipe junto aos/as jovens matriculados/as no 

Ensino Médio: uma diz respeito ao grupo geral de alunos/as, independentemente de sua 

vinculação religiosa e ocorre uma vez por ano – são os encontros de formação e 

espiritualidade. A outra atividade é exclusiva para aqueles/aquelas que querem uma 

aproximação e vinculação específica, pois trata-se de um grupo voluntário, cuja reunião 

é mensal e desenvolve ações de espiritualidade e de assistência social. 

 Os encontros de formação não são catequéticos e não se prendem à doutrina 

católica, apresentam-se como oportunidades de convívio entre os/as jovens a partir de 

uma reflexão humana vinculada a algum princípio cristão. Essas ocasiões procuram 

despertar os valores da amizade, companheirismo e respeito ao semelhante. 
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 Além dos encontros de formação, a Equipe de Evangelização se reúne 

mensalmente com os/as discentes do Ensino Médio para estudar diversos textos 

bíblicos, sempre numa dinâmica de diálogo entre a Equipe e os/as jovens; outras formas 

de vivência da espiritualidade cabriniana também fazem parte desses encontros, tais 

como o estudo da vida de Madre Cabrini e de suas ações em prol do evangelho e a 

serviço das pessoas. 

 O resultado desses encontros procura desenvolver um trabalho de serviço social 

como meio de transformação da realidade pelo evangelho libertador. O grupo de jovens 

voluntários encontra-se para buscar pensar e agir de forma a promover o bem-estar para 

alguma comunidade que será ajudada por eles. 

 A pesquisa também aborda a Teoria do Pensamento Complexo como 

componente que pretende “tecer em conjunto” as inúmeras possibilidades, divergências 

e verdades presentes na realidade e na ciência. Ela é uma crítica ao modelo binário de 

pensamento, no qual há apenas uma verdade e uma mentira, bem como uma resposta ao 

princípio da racionalidade absoluta, típico da modernidade, como eixo suficiente para 

sanar com todas as angústias, dinâmicas e dimensões do ser humano. 

 A Pastoral Escolar lida com uma pluralidade de necessidades, divergências, 

credos e emergências sociais no ambiente escolar e comunitário. Tanto as pessoas que 

atuam ali, agentes e coordenadores, como o público discente, que ora é protagonista de 

alguma ação, ora é espectador de um processo de formação, também não é unânime e 

nem homogêneo. Enfrentar os desejos, as angústias, a descoberta da sexualidade, as 

crises existenciais, religiosas e familiares dos/das jovens está no seio do trabalho da 

Pastoral Escolar, mas, infelizmente, muitas vezes as aproximações com esse público e 

suas carências se dão de forma reducionista, partindo de explicações abstratas, 

desvinculadas da realidade por eles/elas enfrentada e permeada por buracos que tentam 

ser supridos por explicações doutrinárias ou bíblicas, mesmo quando elas se revelam 

insuficientes. 

 Observando as limitações da ação da Pastoral Escolar por conta de suas 

respostas ineficientes aos dilemas e problemas que os/as jovens enfrentam, espera-se 

encontrar na Teoria da Complexidade um suporte teórico para auxiliar o trabalho da 

Pastoral Escolar num processo de reflexão acerca de suas abordagens e atividades diante 

da realidade na qual está inserida. 
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Tendo como escopo a realidade acima mencionada, esta pesquisa se desenvolveu 

a partir de um processo metodológico no qual foram conduzidas entrevistas 

semiestruturadas e discussão em grupos focais com os/as jovens voluntários/as do 

Colégio Boni Consilii após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, da autorização 

da Instituição Coparticipante e da documentação legal enviada aos/as participantes e 

suas famílias. Ainda no aspecto metodológico, a pesquisa se desenvolveu a partir do 

caráter exploratório considerando algumas razões: diante do levantamento bibliográfico 

foi possível perceber a pouca produção acadêmica vinculada ao trabalho da Pastoral 

Escolar com jovens no Ensino Médio; necessidade de dar voz a própria juventude e 

compreender como ela se vê enquanto expectadora e protagonista das atividades 

desenvolvidas; e, aproximar o trabalho desenvolvido pela Pastoral com a Teoria da 

Complexidade. 

A dissertação foi desenvolvida em três capítulos, vinculados aos objetivos 

específicos e as perguntas norteadoras para cada um deles. Dessa forma, o primeiro 

capítulo procurou investigar o cenário vivido pela Pastoral Escolar no seu trabalho com 

jovens no Ensino Médio. Para isso, foi realizado um mapeamento histórico da presença 

da Escola Católica no Brasil, desde a invasão colonialista de Portugal até os desafios da 

educação no século XXI4; também foi conceituado o que se entende por Pastoral 

Escolar e os desafios de sua prática no contexto urbano, contemplando questões de 

desigualdade social e conflitos diversos enfrentados pela juventude; ainda nesse capítulo 

foram abordados os embates entre a Complexidade e a cientificidade moderna; por fim, 

um destaque ao perfil da juventude do Colégio Boni Consilii. 

                                            
4 Quando se menciona a questão dos desafios educacionais no século XXI, é importante destacar o atual 

modelo de educação de base brasileiro que procura oferecer uma educação técnica-científica capaz de 

habilitar o/a jovem a ingressar no Ensino Superior, contudo, desqualifica outras formas de conhecimento 

e suprimi as expressões individuais e coletivas do grupo de estudantes. Portanto, ao discorrer sobre esse 

tema, o texto procura descontruir esse paradigma e apresentar outras demandas educacionais.  
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No segundo capítulo, o texto se dedicou a discutir sobre as questões vinculadas 

ao atual modelo de pensamento apresentado pela modernidade, partindo de uma 

perspectiva histórico-filosófica alinhando o método cartesiano e o pensamento de 

Descartes com a atual forma de construção do saber; também foi apresentado o 

contraponto a esse método de pensamento – a Teoria da Complexidade, tanto no campo 

histórico, quanto nos seus fundamentos teóricos. Por fim, também houve dedicação ao 

campo da relação entre religião e educação, discutindo os elementos da ação da Pastoral 

Escolar e da relação dela com o componente curricular de Ensino Religioso. 

O terceiro capítulo tem como principal objetivo uma análise e o diálogo 

específico entre as contribuições teóricas levantadas durante a pesquisa e a fala da 

juventude que se colocou como voluntária para responder as questões da entrevista 

semiestruturada e a discussão dos Grupos Focais. Para isso, houve uma explanação 

acerca do contexto histórico do Colégio Boni Consilii, suas características gerais e suas 

particularidades no trabalho da Pastoral Escolar através da Equipe de Evangelização; 

em seguida, foi analisada a fala da juventude em dois grandes eixos – suas necessidades 

e como lidam com elas; também foi apresentada a leitura dos/as jovens acerca das ações 

da Pastoral Escolar, questionando em que medida ela atende as demandas por eles/as 

levantadas. A contribuição final do capítulo coloca os elementos da Teoria da 

Complexidade em diálogo com as falas da juventude numa tentativa de analisar as 

possibilidades oferecidas pelo pensamento complexo como resposta ao cartesianismo, 

bem como as próprias percepções juvenis acerca do mundo e da realidade na qual estão 

inseridos/as. 
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1. O cenário vivenciado pela Pastoral Escolar a partir de suas ações com 

jovens no Ensino Médio. 

A Escola Católica tem presença marcada no Brasil desde os períodos da 

colonização portuguesa e, desde então, manteve relações ora muito próximas ora muito 

distantes do poder político, isso acabou influenciando sua relação com a sociedade civil. 

Conforme apontado anteriormente, na Tabela 1, é possível verificar o recente retrocesso 

no número de instituições e isso aponta para as crises vivenciadas no mercado 

educacional cada vez mais competitivo. Nesse meio, a Escola Católica tem como 

característica específica a oferta de um ensino marcado pela tradição religiosa de cada 

congregação e serviços de Pastoral Escolar como atividades extracurriculares aos/as 

seus/suas alunos/as. 

Para proceder uma aproximação específica com as ações da Pastoral Escolar com 

jovens no Ensino Médio, primeiro foi necessário explicitar a presença da Escola 

Católica no Brasil, de tal forma a elucidar os diversos momentos nos quais ela teve 

vínculos estatais que a beneficiaram e, em outros, que foi prejudicada. Esse olhar 

histórico favoreceu a compreensão da atual situação da Escola Católica, marcada por 

desafios sociais ainda não superados no que diz respeito à exploração e a pobreza no 

Brasil e na América Latina, ainda que esse não seja o escopo específico desse capítulo. 

A partir da compreensão histórica, foi possível apresentar o conceito do que é 

pastoral, tendo como suporte uma visão ligada à Teologia da Libertação na figura de 

alguns representantes latino-americanos e, especificamente sobre pastoral, espanhol. É 

importante ressaltar a opção metodológica por esse autor e demais contribuições ligadas 

à Teologia da Libertação por se tratar do espaço de militância do pesquisador. 

Também foi necessário colocar em diálogo as questões referentes à pastoral com 

contextos nos quais a Escola Católica está inserida, ou seja, foram realizadas 

aproximações com documentos oficiais da Igreja Católica e com o perfil da juventude a 

qual a Pastoral Escolar pretende atender. 

O último assunto discutido nesse capítulo procurou vincular algumas definições 

específicas sobre o campo no qual foi realizada a pesquisa: história do colégio, perfil 

dos/as estudantes e ações oferecidas pela Pastoral Escolar através da Equipe de 

Evangelização. 
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1.1 Contexto da Escola Católica no Brasil 

Conforme destaca Alves (2002), a história da presença da Escola Católica no 

Brasil remete ao período da colonização portuguesa em terras tupiniquins, sendo que 

vem passando por diversos momentos, ora de maior presença no espaço público, agindo 

com influência na política e na educação das elites, ora colocada num segundo plano no 

processo político e carente do poder exercido. 

Após a chegada portuguesa, coube às diversas ordens católicas a responsabilidade 

da doutrinação indígena e de sua conversão ao catolicismo como mecanismo de 

docilidade e favorecimento do trabalho à Coroa Portuguesa. Foi na ordem dos jesuítas 

que essa empreitada se consolidou, sendo que esse grupo manteve o monopólio 

educacional durante os três primeiros séculos de exploração. Também cabe destacar a 

importância dos jesuítas na formação acadêmica e religiosa da pequena elite burguesa 

que passou a dar sinais de existência nesse período inicial de colonização. 

Além da presença dos jesuítas no Brasil, outro importante momento histórico no 

desenvolvimento educacional nacional se deu com a chegada da coroa após sua fuga 

devido aos ataques napoleônicos aos lusitanos. No período em que ficaram no Brasil 

(1808 a 1821), é possível indicar mudanças na educação pública com um importante 

avanço acadêmico no sentido da criação de instituições de nível superior e outras que 

valorizavam a arte, a cultura e a cientificidade. Esse período foi marcado pelo 

afastamento do poder que a Igreja tinha na educação e os poucos padres residentes no 

Brasil não receberam apoio estatal para qualquer empreitada. 

Já no período do Império, a Escola Católica continuou não obtendo espaço e 

permaneceu segregada do poder estatal vigente. Alves (2002), aponta que houve apenas 

uma transferência de poder da coroa para a nova elite intelectual que passou a assumir 

as demandas da realidade nacional daquele período. Ainda sobre a educação, ele 

observa que: 

Esta posição manteve os limites impostos à Igreja no que diz 

respeito à Educação, mesmo nos seminários. A perseguição 

contra as Congregações Religiosas e o Clero estrangeiro e 

oposição a todas as intervenções de Roma foram mantidas. O 

antijesuitismo continuou. Nada de importante neste sentido será 

mudado durante o regime Imperial. (ALVES, 2002, p. 13) 
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Há ainda a necessidade de se destacar um elemento complicador no processo 

educacional brasileiro no que diz respeito à descentralização da responsabilidade do 

Estado para com a educação e, com isso, na fragmentação do ensino: a abdicação de 

Dom Pedro I ao reinado e sua mudança para Portugal gerou uma alteração na 

constituição quando, em 1834, foi decretado o Ato Adicional à Constituição, documento 

responsável por desconectar a responsabilidade do governo pela educação primária e 

secundária, permanecendo apenas responsável pelo ensino superior; em outras palavras 

isso significava que cada província deveria ser responsável pela educação de base e, 

com isso, preparar os/as estudantes para ingressarem nas universidades de então. Um 

olhar histórico e o conhecimento da atual realidade educacional brasileira, revela que 

ainda hoje as escolas de educação de base, em sua maioria, carregam esse perfil 

preparatório para o ingresso nas faculdades, deixando de lado outras formas de 

conhecimento e sem explorar as contribuições de outros modelos de pensamento. 

Não obstante, ao abrir mão de sua responsabilidade pelo ensino na educação de 

base, o Estado permitiu uma brecha legal para o surgimento, crescimento e 

fortalecimento da educação privada, pois na medida que a escola pública de nível 

primário se encontrava em colapso pela falta de investimento estatal, começaram a 

surgir instituições privadas que primavam pela qualidade do ensino através do seu foco 

nos exames para o ingresso no ensino superior. Assim sendo, a Escola Católica passou a 

ter novo fôlego ao oferecer uma educação para as elites desejosas de manter seu status 

social e uma formação religiosa sólida. 

O período final do Império no Brasil demonstrava, portanto, questões 

emergenciais as quais careciam de um posicionamento por parte da iniciativa pública e 

privada em ascensão: o país não oferecia uma educação para as mulheres e isso passou a 

gerar um incômodo para a classe média em ascensão, o que foi utilizado pela Escola 

Católica como um meio de crescimento ao passar a aceitar nas suas instituições as 

jovens dessa classe social; também há de se destacar que somente em 1879 – apenas 

dezenove anos antes da proclamação da República – houve a abertura para que pessoas 

de outros credos pudessem se matricular na Escola Católica, bem como outras 

denominações religiosas – tais como o protestantismo – pudessem fundar instituições de 

ensino, algo emergencial para uma população de 14 milhões de pessoas, das quais, 

apenas 250 mil tinham acesso à educação (Alves, 2002). 
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Com o término do Império e durante o período da República Velha, a Escola 

Católica teve grande oportunidade de crescimento, tanto no número de instituições 

quanto de aceitação por parte da população, contudo isso não se deu por incentivo do 

poder público, pois a Constituição de 1891 tratou de explicitar a distância entre o Estado 

e a religião. Diante da necessidade de se firmar e crescer, a Igreja Católica fez uso de 

diversas estratégias para se consolidar como religião majoritária no país e, entre essas 

táticas, a criação de diversas escolas espalhadas pelo território nacional. Ao final desse 

período, em 1930, a Escola Católica atendia 95% da população de estudantes do país no 

nível secundário, o que não significa uma realidade na qual a nação brasileira estava 

alfabetizada e em crescimento social, econômico e político: esse dado revela que a 

classe dominante fez uma opção pela Escola Católica5 por ver nela a oportunidade de 

permanecer na sua condição, tendo em vista a qualidade do ensino oferecido pelos/as 

religiosos/as. 

O período varguista trouxe conquistas no campo ideológico para a Igreja Católica 

e, consequentemente, para as Escolas Católicas, tendo em vista que houve a adoção de 

princípios religiosos na constituinte de 1934, tais como o Ensino Religioso católico 

facultativo nas escolas públicas e a indissolubilidade do casamento. Também a presença 

de um Cardeal ao lado de Getúlio o que favoreceu essa relação entre a Igreja e o Estado. 

Ainda de acordo com Alves (2002), foi entre a década de 50 e o final da década de 

60, a Escola Católica passou por um processo no qual perdeu espaço público por conta 

do crescimento demográfico da classe média e da presença da escola pública de nível 

secundário, mas ainda permanecia focada na formação das elites. É apenas a partir de 70 

que as mudanças mais profundas passarão a ocorrer em seu seio: parte delas estava 

associada à conjuntura política adotada no Brasil com o endurecimento da Ditadura e 

outra parte estava intimamente ligada às determinações do que havia sido decidido no 

Vaticano II e nas CGELAs, principalmente os ocorridos em Medellín e Puebla6, que 

fizeram uma clara opção pelos pobres e convocavam uma nova prática de pastoral. 

Além dessas questões macroscópicas, vale ressaltar outras mudanças no cenário 

nacional que provocaram desafios e mudanças no sistema da Escola Católica daquele 

período. Conforme destaca Alves (2002): 

                                            
5 Apesar de oferecer uma educação às elites do país nesse período, não se pode deixar de mencionar os 

trabalhos sociais desenvolvidos pelas instituições escolares com grupos majoritários e que sofriam, em 

distintos níveis, com as mazelas sociais, econômicas e políticas. 
6 O impacto e as orientações desses documentos serão discutidos mais adiante, quando as relações entre 

religião, educação e o paradigma da modernidade forem exploradas. 



29 

 

O boom do ensino público, o crescimento do setor privado na 

educação dominado por um empresariado extremamente 

competente e organizado na área da gestão educacional, a 

ausência de recursos para a sua adequada manutenção, a falta de 

uma política clara por parte da Igreja para a sua presença no 

mundo da Educação, a pouca valorização, quando não há uma 

declarada oposição por parte do Episcopado nacional, criaram 

situações embaraçosas, conflituosas e bastante difíceis para a 

Escola Católica. Por essas razões todas, aliadas a uma acentuada 

crise vocacional, muitas Escolas Católicas encerraram suas 

atividades. (ALVES, 2002, p. 23) 

O panorama contextual do final dos anos 70 revelava as diversas crises pelas 

quais a Escola Católica estava passando e, somadas a elas, as difíceis circunstâncias 

sociais e econômicas do país, além do crescimento do número de instituições de ensino 

privadas e laicas. Além disso, a identidade das Escolas Católicas estava em xeque: se 

até aquele momento ela havia se preocupado majoritariamente com a educação das 

elites, agora documentos produzidos em Medellín e Puebla convocavam uma nova 

forma de se pensar e de se agir enquanto instituição.  

As respostas à crise vieram de forma lenta e gradativa. Há de se destacar o 

processo no qual o ensino passou a ser descentralizado das mãos dos/as religiosos/as e 

passou, paulatinamente, a docentes leigos, bem como a gestão administrativa e cargos 

de coordenação e orientação educacional. Outro levante para tentar sobreviver ao 

momento de crise foi a iniciativa da criação de diversas redes nas quais os colégios 

pudessem se apoiar; isso significa um trabalho interligado entre diversas instituições de 

uma mesma congregação o que facilitaria a troca de experiências e uma mesma diretriz 

para as práticas educacionais com a manutenção da sua vocação religiosa na qual 

espera-se abranger o ser humano como um todo e não apenas sua dimensão intelectual. 

No cenário mais recente faz-se necessário mencionar o surgimento da ANAMEC 

em 1993, já num momento político pós-ditadura e com novos desafios sociais em voga 

no país. Decorridos vinte e dois anos desde sua criação, esse órgão, em parceria com as 

escolas e as respectivas redes, vem ganhando diversas batalhas aqui mencionadas e se 

deparando com os novos desafios do século XXI para a educação de todos/as os/as 

cidadãos/ãs brasileiros/as. 
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Atualmente a Escola Católica vem enfrentando dilemas educacionais ainda 

vinculados a alguns dos problemas sociais e políticos do Brasil, tal como a questão do 

desenvolvimento do país que ocorre na proporção da diminuição da pobreza e aumento 

da escolaridade; também sob o aspecto das demandas por uma educação voltada aos 

apelos do mundo capitalista – direcionando a educação para um paradigma técnico de 

aprovação em exames como o ENEM e o vestibular; e, finalmente, a necessidade de 

formar cidadãos/ãs preparados para lidar com o mundo e suas novas tecnologias que 

tornaram as relações humanas interligadas e globalizadas através da internet e das redes 

sociais. 

Em suma, a escola deverá formar homens e mulheres que não 

sejam meros acumuladores de dados, mas sim competentes 

Gerentes de Informação, com as habilidades cognitivas e 

operacionais requeridas para a sua aplicabilidade em mercados 

sempre mais versáteis e imprevisíveis. Em um contexto de 

constantes mutações, a Escola Católica assume o insubstituível 

papel de formar cristãos e cidadãos com sólidas referências 

morais, com equilíbrio e maturidade emocional, com forte 

sensibilidade social e com grande dose de humanidade nas 

decisões que deverão tomar ao longo de suas vidas. (ALVES, 

2005, p. 12) 

Esse contexto histórico apresentado, perpassando os desafios trazidos pelas 

CGELAs de Medellín e Puebla, pelas dificuldades, mudanças na organização, na luta 

pela manutenção da vocação institucional, as respostas dadas nesse processo – tais 

como as escolas em redes e as associações de escolas católicas – refletem o momento 

pelo qual a instituição católica vem passando nas últimas décadas e os desafios da 

mesma no século XXI, tendo em vista que ainda não houve a superação de todos os 

problemas abordados nesse breve panorama.  

A partir da contextualização histórica é possível analisar as questões mais 

específicas sobre o tema da Pastoral Escolar e sua característica de atuação no Colégio 

Boni Consilii. Portanto, cabe definir o sentido de Pastoral Escolar e seus 

desdobramentos de acordo com os elementos do campo da pesquisa. 
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1.2 Pastoral Escolar: definição, diretrizes oficiais da Igreja para a Educação e 

desafios de ação com a juventude no Ensino Médio. 

A Escola Católica tem na Pastoral Escolar uma importante vertente de ação na 

qual se espera valorizar o carisma religioso e levar o/a jovem a vivenciar as múltiplas 

formas da religiosidade. Para abordar, especificamente, as ações da Pastoral Escolar 

com jovens no Ensino Médio do Colégio Boni Consilii, primeiro pretende-se apresentar 

o conceito de Pastoral na esfera urbana, tendo em vista a presença da instituição nesse 

espaço. 

Conforme destaca Floristán (1998), pastoral não é a prática de algo, tendo em 

vista que a raiz da palavra ‘prática’ remete ao exercício repetitivo de uma tarefa e a 

pastoral não se encaixa nesse termo, sendo mais coerente utilizar o conceito por trás do 

verbete ‘ação’ ou ‘práxis’, pois apresentam a ideia de movimento e revolução. Também 

é necessário afirmar a vertente de que pastoral não pode estar desassociada da teologia, 

enquanto teoria, contudo não se prende apenas às definições, sendo um movimento 

ativo e transformador. 

Afirmar que la acción pastoral es acción significa, por tanto, que 

no se reduce a una mera práctica. De una parte es acción ad 

intra de cara a la edificación de la comunidad cristiana como 

ekklesia y es acción ad extra en relación a la praxis de liberación 

de la sociedad, cuyo sujeto cristiano privilegiado son los pobres. 

No se trata de interpretar la sociedad, sino de transformar el 

mundo injusto en el Reino de la justicia de Dios. Ahora bien, la 

acción pastoral o praxis eclesial no es praxis laboral o política, 

pero no es, sin más, praxis simbólica. (FLORISTÁN, 1998, p. 
149) 

O pensamento revelado pelo autor indica o duplo viés da ação pastoral: por um 

lado age internamente promovendo a edificação da comunidade cristã e, por outro, 

externamente, levando o Reino de Deus à sociedade tendo como alvo os pobres. O texto 

também indica a ação pastoral como transformadora do mundo e não como objeto de 

interpretação do mesmo ou como prática de trabalho ou política, mas ação simbólica. 

A pastoral tem em seu escopo teológico a presença da Escatologia e da 

Cristologia, compreendendo a necessidade da aliança Deus-homem como um processo 

cooperativo. A salvação do ser humano parte de Deus e as reflexões que a Igreja faz a 

partir disso são parte do processo salvifico.  
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Com relação à prática pastoral, Floristán pontua que Jesus não deixou um modelo 

pronto e enrijecido, outrora apresenta a necessidade de atos e ações que prolonguem a fé 

compartilhada e a conversão verificada. Também apresenta a discussão na qual o termo 

pastoral tem sido tratado como práxis eclesical num sentido de uma Escatologia integral 

na qual as ações da Igreja (pastoral) sejam percebidas enquanto comunidade universal e 

local. 

Cabe ainda destacar a discussão que o autor propõe com relação ao termo ‘povo’, 

pois é o grupo de pessoas por quem e para quem as práticas da pastoral têm sido 

executadas. Para abordar esse assunto, Floristán faz uso de pensadores da Teologia da 

Libertação latino-americana como Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel e Hugo Assmann. 

O resumo da discussão pode ser assim apresentado:  

pueblo es la base social humana oprimida en la medida que 

rechaza la perpetuación del sistema vigente y construye. un 

sistema nuevo (Floristán, 1998, p. 143). 

Do ponto de vista urbano, a prática pastoral deve levar em consideração que a 

cidade é o espaço onde se apresentam os pobres, os necessitados e rejeitados; é nesse 

contexto de migração do campo para as cidades onde é possível se deslumbrar com sua 

grandeza e o desejo de consumo desenfreado que as ações da pastoral devem promover 

a esperança, tendo em vista as diferenças gritantes por ela apresentadas (Comblin e 

Calvo, 1996). 

Pensar a pastoral no ambiente escolar urbano é se deparar com as mais diversas 

necessidades dos/as jovens inseridos/as nesse contexto, tendo em vista a pluralidade de 

credos presentes nesse espaço e as carências do grupo. Para uma compreensão mais 

precisa sobre as determinações específicas da Igreja Católica para esse segmento, faz-se 

necessária uma visitação a textos que tratem do tema da educação a partir da realidade 

da América Latina e do Brasil. 

 Os documentos oficiais da Igreja e os produzidos pela rede das Missionárias do 

Sagrado Coração de Jesus, rede educacional a qual pertence o Colégio Boni Consilii, 

são de fundamental importância para perceber o norte dado às ações da Pastoral Escolar. 

As orientações originadas na CGELAs em Medellín, Colômbia (1968) e Puebla, México 

(1979) como elementos históricos; as diretrizes da Confederação Nacional dos Bispos 

do Brasil, considerando um caráter generalista; e, finalmente, a produção da própria 

rede das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. 
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 Muitas das práticas e da essência defendidas pelas Escolas Católicas em seus 

documentos relacionados à Pastoral Escolar, advêm da Segunda e Terceira CGELA. 

 Em Medellín, os bispos latino-americanos definem de forma declarada sua 

opção preferencial pelos pobres e começam a trabalhar em documentos para nortear as 

comunidades sobre esse aspecto visando uma transformação social. Conforme dito 

anteriormente, a América Latina vivia um contexto de instabilidade política decorrida 

das diversas Ditaduras Militares e uma emergência de renovação religiosa provocada 

pelo Concílio Vaticano II. 

 Britto (2010), aponta Medellín como a explicitação pública de um processo 

histórico pré-existente: a teologia da libertação. Para ele, os bispos vinculados a ela e 

em consonância com o Vaticano II, defendiam que a questão do empobrecimento do 

continente latino-americano não é uma etapa evolutiva, outrora uma questão de 

dependência para o avanço do capitalismo no qual o subdesenvolvimento dos países do 

Sul é uma pré-condição para o desenvolvimento econômico das nações do Norte. 

Ele ainda destaca um dos principais fundamentos desse documento, pois foi ali 

que os teólogos conseguiram implementar o método de Ação da Igreja, cuja 

determinação envolve o eixo Ver-Julgar-Agir. Essa característica foi extremamente 

importante e relevante para as reuniões futuras em Puebla e Santo Domingo. Conforme 

destaca o autor: 

Em Medellín, os progressistas conseguiram impor sua temática e 

sua linha no documento final. Ao invés de partir da dogmática 

para fazer um documento abstrato, doutrinário, optou-se pelo 

método da Ação Católica, o Ver-Julgar-Agir, que partia da 

realidade para julgá-la aos olhos da fé e atuar nela a partir desse 

julgamento. (Britto, 2010, p.83) 

A repercussão do texto produzido em Medellín gerou, gradativamente, diversos 

cismas no interior da Igreja, sendo o ápice dessa divisão percebido na CGELA ocorrida 

em Puebla, 1979, quando João Paulo II – cuja formação era conservadora – consegue 

impedir diversos avanços na redação final do documento. Ainda de acordo com Britto 

(2010), a orquestração foi meticulosamente pensada ao ponto de impedir a participação 

de teólogos vinculados à Teologia da Libertação no evento. Apesar dessa empreitada 

que traduziu as duas alas da Igreja de forma declarada (conservadores e progressistas), o 

texto final manteve a opção pelos pobres, mesmo não garantindo o aprofundamento 

merecido após a conferência de Medellín. 
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 A Escola Católica no Brasil contemporâneo acabou sendo influenciada de forma 

direta e indireta pelas diretrizes desses documentos e isso reverberou e tem reverberado 

nas ações da prática da Pastoral Escolar. Em primeiro lugar, é fato que o carisma e a 

identidade de cada congregação norteia as demandas assumidas pela Pastoral, mas seus 

agentes, seu contexto social e o público participante são elementos importantes na 

compreensão de sua ação e de seu posicionamento frente à realidade na qual está 

inserida. 

 Em linhas gerais, o segmento da Pastoral Escolar nas Escolas Católicas está 

bastante vinculado a dois eixos: o primeiro diz respeito à formação dos/as alunos/as que 

se interessam pelos eventos promovidos por ela; o segundo está associado à sua prática 

efetiva, com ações vinculadas ao serviço social, ao assistencialismo e à discussão das 

razões e causas da pobreza. Essa observação revela que, em maior ou menor nível de 

profundidade, os documentos de Medellín e Puebla fazem parte da ação da Pastoral 

Escolar. 

 Diversas são as diretrizes desses documentos, assim, cabe uma aproximação 

com algumas deliberações elaboradas nos textos, as quais implicam no papel e na 

missão da Escola Católica, e por consequência da Pastoral Escolar. Uma dessas 

características se refere à relação da escola com a sociedade, tanto no processo de 

produção da cultura, quanto de ser produto dela. O entendimento dos bispos em Puebla 

(1979) nos revela esse posicionamento: 

O múnus educativo desenvolve-se entre nós numa situação de 

transformação sociocultural, caracterizada pela secularização da 

cultura, influenciada pelos meios de comunicação de massa e 

marcada pelo desenvolvimento econômico quantitativo que, 

embora haja significado algum progresso, não suscitou as 

requeridas mudanças para uma sociedade mais justa e 

equilibrada. A situação de pobreza de grande parte de nossos 

povos está significativamente correlacionada com os processos 

educativos. Os setores deprimidos são os que mostram maiores 

taxas de analfabetismo e deserção escolar e as menores 

possibilidades de conseguir emprego. (III CGELA, 1979, p. 

253) 
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 Essa breve concepção acerca do processo educativo e da sua inserção no 

contexto social e cultural aponta para a compreensão da necessidade de um modelo 

educacional desenvolvido na concepção latino-americana e, portanto, de que não é 

possível adotar um padrão europeu ou norte-americano tanto para a prática educativa 

quanto para a pastoral; e aqui residem ainda muitos dos resquícios da pastoral 

colonizadora, com percepções práticas bastante distantes das realidades do cenário 

nacional, o qual também não é uníssono de norte a sul e dissonante em suas próprias 

microrregiões. 

As CGELAs de Medellín e Puebla promoveram um gradativo distanciamento das 

ações da Pastoral Escolar latino-americana daquelas praticadas nas regiões norte-

americanas e europeias, porém parece haver ainda uma enorme timidez no campo 

prático e a visão assistencialista das atividades sociais predomina nas ações, 

principalmente quando há o choque econômico7 entre as classes hierarquizadas do 

público escolar com grupos em situação de vulnerabilidade8.  

 Ribeiro (2009), apresentou um trabalho sobre a formação dos professores para a 

Pastoral Escolar e contribui com a discussão acerca da identidade que ela assume: 

A Pastoral Escolar é o empenho da Igreja Católica em permear a 

escola com o espírito do Evangelho, pois pretende a 

evangelização da escola, enquanto centro de educação cidadã e 

como instrumento de formação humana. É um modo de 

evangelização assumido por toda Comunidade Educativa, com 

valores humanos e cristãos. (RIBEIRO, 2009, p. 31) 

 A identidade da Escola Católica implica na necessidade objetiva de promover 

espaços para a vivência da espiritualidade e valores cristãos, sem uma configuração 

absolutamente catequética capaz de abarcar os diversos credos presentes na comunidade 

de discentes, docentes e administrativa. 

 No documento 47, a CNBB postulou uma das premissas norteadoras para a 

prática da Pastoral Escolar, na qual há um eixo determinante na relação de liberdade do 

ser humano para o qual aponta sua busca tanto pelo sentido de vida, quanto para a 

transcendência. Nele, observamos: 

                                            
7 Quando emprega-se o termo choque econômico, espera-se conduzir o/a leitor/a ao conhecimento das 

reações de espanto nos/as alunos/as ao se depararem com realidades econômicas menos favorecidas. 
8 Mais adiante será exposto o perfil dos/as jovens do Colégio Boni Consilii. 
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Capazes de se assumirem, a mulher e o homem são chamados, 

pela liberdade, a transcender todos os condicionamentos e a dar 

um sentido à sua atividade e, por conseguinte, à sua vida. 

(CNBB, 1992, p.47)  

 Característica marcante da prática da Pastoral é a capacidade de emergir dos 

seus participantes um impulso para a sua compreensão enquanto humanos/as e, com 

isso, nortear suas ações cotidianas em um processo que a longo prazo pretende alcançar 

a proposta libertadora do evangelho (Junqueira, 2003). 

Houve um cuidado e preocupação posterior à publicação desses documentos para 

a prática adequada da Pastoral Escolar e esse não é um tema esgotado nas discussões 

dos centros de ensino, nem dos bispos latino-americanos. A própria CNBB revela suas 

preocupações acerca desse assunto em documentos como o que trata da Educação, 

Igreja e Sociedade (1992). 

 Do ponto de vista teórico, a maioria das instituições católicas conseguiu 

compreender a emergência por uma educação libertadora, capaz de despertar no ser 

humano sua própria noção de humanidade e de busca pelo transcendente e, nesse 

sentido, a Pastoral entende bem seu papel. 

 Contudo, a situação se mostra bastante morosa nas práticas da ação pastoral, 

tendo em vista a relação inversamente proporcional entre participação nas atividades da 

pastoral e o aumento da idade dos/as educandos/as. A análise do resultado da pesquisa 

de campo e trabalhos como o de Dalla-Déa (2006), revelam esse distanciamento acerca 

do interesse dos/as jovens pelos assuntos referentes à espiritualidade tradicional e 

passada de geração em geração. Percebe-se que as ações da Pastoral Escolar acabam 

tendo alcance e êxito com as crianças, principalmente nas aulas de catequese, mas 

conforme elas crescem o interesse pelas atividades diminui, sendo que as principais 

rotinas dos/as jovens no Ensino Médio passam a se concentrar em sair com seu grupo de 

amigos/as, ir ao cinema ou a restaurantes, festas onde tenham acesso a bebidas 

alcoólicas e ambientes que promovam a possibilidade de vivenciar a sexualidade. 
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Para Hervieu-Léger (2005) as sociedades tradicionais tentam preservar um 

passado “simbolicamente imutável” e, portanto, fora da história. A autora pontua a 

existência das diversas memórias constituídas pelo povo (familiar, religiosa, de classe, 

etc.) como sendo um fato contrário à pureza de uma única memória universal da 

tradição e, paralelo a isso, a racionalização dos sujeitos e as estruturas de constituição de 

sentido que a religião alega possuir são outros elementos que acompanham a 

pulverização da memória coletiva. 

Também aponta o fenômeno da pertença individual a diversos grupos distintos e 

isso acaba promovendo a impossibilidade da construção de uma única memória 

coletiva, pois cada grupo age numa esfera de especialização da sua memória. Também 

influenciam nesse contexto a fragmentação do tempo, do espaço e das instituições, 

fazendo com que as memórias sejam destruídas quase que no mesmo tempo de sua 

formação. 

A juventude está em constante mudança, tanto no aspecto biológico, quanto no 

cultural, ou seja, ao tentar reproduzir a religiosidade cristã tradicional como uma 

herança para a juventude a Pastoral Escolar encontrará limites nesse processo. Hervieu-

Léger (2005) aponta os modelos de reconfiguração adotados pelo catolicismo para 

responder aos fenômenos da pulverização das memórias e esse aspecto parece ser 

fundamental no ambiente da Pastoral Escolar, tendo em vista a necessidade de mediar as 

novas necessidades juvenis e a memória da tradição e do carisma que traz em sua 

história. 

Para ela, o problema central enfrentado pelo catolicismo, e pelas “grandes 

religiões” em geral, pode ser assim definido: é a oposição entre a "memória verdadeira" 

– conclamada pela tradição religiosa – e os fiéis que reclamam uma verdade subjetiva 

própria de sua trajetória na crença. Ao analisar a fala da juventude que participou da 

pesquisa de campo percebe-se a inquietação com relação a essa questão, tal como 

observado pela participante ACAS (14 anos):  

A gente não quer se reunir pra ficar fazendo as orações toda 

hora, a gente quer fazer coisas legais, pra ficar junto e sair de 

dentro da escola.  
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Essa fala é um exemplo que indica uma limitação no trabalho das ações da 

Pastoral Escolar, pois ela acaba por ter dificuldades no diálogo com as verdades plurais 

dos/das jovens em oposição às verdades constituídas historicamente pela congregação 

religiosa que entende ter um modelo funcional para a Pastoral Escolar, no caso 

destacado, o encontro para a formação religiosa através da oração e da leitura da Bíblia. 

Ao abordar o catolicismo de forma específica, a autora apresenta um duplo 

fenômeno que age de forma opositora à estrutura católica: o primeiro é o surgimento de 

diversos movimentos neocomunitários, ou seja, novas expressões do catolicismo dentro 

da versão oficial romana e a individualização da fé. A grande dificuldade aparece 

quando a imposição de sentido da religião não é aceita pelo fiel que espera assegurar 

sua subjetividade e liberdade de crença. O êxito eclesiástico existe apenas quando seu 

discurso encontra guarida nos sujeitos cujo discurso ainda é gerador de norma de vida. 

1.3 Perspectiva Histórica do Colégio Boni Consilii 

Integrado à rede das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, o Colégio Boni 

Consilii possui uma história9 que remete desde o começo do século XX, quando, em 

1903, um grupo de missionárias oriundas de Buenos Aires, Argentina, desembarcou no 

porto de Santos, São Paulo. 

Após sua chegada, as irmãs foram recebidas pelas Monjas da Luz e foram 

amparadas por diversos grupos religiosos de outras ordens que, paulatinamente, 

contribuíram com doações de diversos aparatos para a edificação da escola. Apenas dois 

meses depois de sua chegada, em maio daquele ano, foi inaugurado o Colégio Sagrado 

Coração de Jesus. Em apenas um ano após sua fundação a instituição recebeu uma nova 

casa, na rua da Consolação. 

Em 1947 houve a primeira mudança do nome que passou a ser Ginásio Boni 

Consilii, e perdurou até 1968, quando passou a ser chamado Instituto de Educação Boni 

Consilii, nome que permanece até hoje. Atualmente a instituição atende discentes da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, também oferece período 

integral para crianças que têm os pais trabalhando o dia todo. 

                                            
9 O material disponível acerca da história da instituição está disponível no website 

http://www.boniconsilii.com.br/index.asp?pag=37  - acesso em Outubro de 2015 

http://www.boniconsilii.com.br/index.asp?pag=37
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Como Escola Católica, possui um carisma religioso vinculado à história de sua 

fundadora: Santa Francisca Xavier Cabrini, também chamada de Madre Cabrini. Desde 

muito pequena, Madre Cabrini dedicou sua vida à religiosidade católica e nasceu em seu 

coração o espírito missionário de ir ao Oriente, contudo por determinação do bispo da 

época, foi direcionada ao Ocidente; chegando nos Estados Unidos da América, sua 

missão foi amparar a realidade dos imigrantes italianos em situação de vulnerabilidade 

social e econômica. Atuou com a construção de escolas para oferecer educação às 

crianças da localidade e enfrentou as dificuldades contextuais com o propósito de viver 

o carisma do Sagrado Coração de Jesus: essa foi a marca de seu trabalho, sempre 

pensou a educação do coração como o centro e o norte de todas as escolas que foram 

construídas pela congregação. 

O Colégio Boni Consilii tem buscado a excelência no ensino, como demonstrado 

anteriormente frente o resultado na aprovação dos exames vestibulares, e também 

concentra seus esforços na formação humana, cidadã e religiosa dos/das estudantes, 

oferecendo diversos programas religiosos de forma voluntária para o ingresso do corpo 

discente. Essas ações são coordenadas pela Pastoral Escolar que, por determinação da 

Irmã Providencial, passou a ser chamada Equipe de Evangelização. A mudança de 

nomenclatura está associada ao princípio de seguir o carisma do Sagrado Coração de 

Jesus no que tange o entendimento da evangelização cristã como um processo de levar 

as boas novas do coração de Jesus para os/as estudantes, suas famílias e todos/todas 

aqueles/as que tiverem contato com o Colégio. Ainda que a mudança seja de ordem 

nominal, a essência do trabalho permanece a mesma do que era praticado até 2013 – ano 

que a Irmã assumiu o cargo de Providencial. 

A Equipe de Evangelização que compõe e executa o trabalho na Pastoral Escolar é 

composta por duas mulheres, uma religiosa e uma leiga. Elas dividem as atividades 

exercidas no Colégio Boni Consilii e a leiga também assumiu a tarefa de coordenar as 

atividades da outra unidade de São Paulo: o Colégio Madre Cabrini, Vila Mariana. As 

tarefas gerais desenvolvidas por elas serão discutidas a seguir. 
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1.4 O Perfil da Juventude do Colégio Boni Consilii 

O perfil da juventude do Colégio Boni Consilii também é relevante para que as 

ações da Pastoral Escolar não sejam desconexas da realidade na qual meninos e meninas 

estão inseridos, são produto e produtores. Ainda que haja uma especificidade abordada 

durante a pesquisa de campo, notou-se semelhança com diversos aspectos da juventude 

brasileira a partir do mapeamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

e Econômicas (IBASE) em parceria com o Instituto Polis que produziram em 2005 um 

relatório do perfil da juventude brasileira e sua participação democrática. O recorte 

etário assumido para a participação do público foi dos 15 aos 24 anos, procurando 

mapear homens e mulheres de diversas esferas econômicas, raças-etnias distintas, 

escolaridade múltipla, pertença religiosa diversa – com predominância católica, seguida 

pela protestante/evangélica, espírita e significativa presença dos que se declaram sem 

religião (14,3%) – no que diz respeito ao estado civil, a maioria dos/das jovens se 

declarou solteiro/a, mas um número expressivo (13%) que ou vivem junto com outro/a 

jovem ou são casados. 

Os/as jovens atendidos pela Pastoral do Colégio Boni Consilii são um total de 

211, dos quais 102 são meninos e 109 são meninas. A tabela (2) a seguir revela a 

distribuição etária feminina e masculina de acordo com a série na qual estão cursando. 

Tabela 2 

  Idade 1ºA 1º B 1º C 2º A 2º B 3º A 3º B 

 

 

Meninos 

14 5 10 4 - - - - 

15 6 2 8 7 5 - - 

16 1 - 2 4 5 8 6 

17 - 1 1 - 3 8 8 

18 - - - - - - - 

 

 

Meninas 

14 9 6 8 - - - - 

15 6 10 6 5 4 - - 

16 1 1 1 8 12 5 8 

17 - 1 - 1 2 8 11 

18 - - - - - 1 - 

(Tabela produzida pelo autor da pesquisa) 
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O relatório da pesquisa do IBASE/POLIS (2005) questionou temas relacionados à 

cultura e ao lazer, traçando uma relação entre as respostas e o perfil socioeconômico 

dos/as entrevistados/as. As respostas apontaram para as seguintes características: falta 

de acesso à cultura e ao lazer; concentração de ofertas e espaços em regiões de maior 

poder aquisitivo nas cidades; pouca valorização da cultura brasileira e regional; falta de 

apoio e patrocínio para baratear os custos; e, falta de segurança. 

É possível relacionar os elementos listados nesse conjunto com as questões da 

violência, tendo em vista que os/as jovens vítimas da violência são produto das questões 

educacionais e culturais: os praticantes de crimes na juventude receberam uma educação 

fragilizada e, por isso, abandonaram à formação acadêmica, bem como são proibidos de 

acessar locais de lazer e cultura. 

Já no aspecto socioeconômico as classes A e B tem um percentual maior de 

acesso às atividades disponíveis, apesar de serem, numericamente, menores do que as 

classes C, D e E. Esse dado também indica a participação em locais privados, dada a 

ausência de ambientes públicos de qualidade capazes de atender ao público juvenil das 

classes econômicas menos favorecidas. 

A heterogeneidade dos/as estudantes do Colégio Boni Consilii se revela por 

alguns fatores, tais como os critérios para a concessão de bolsas de estudos que busca 

alcançar alunos/as de escolas públicas nas regiões de Osasco, Carapicuíba e Barueri, 

cujo desempenho acadêmico seja acima da média da escola; após essa primeira triagem, 

os/as candidatos/as passam por entrevistas para que seja possível definir quem receberá 

as bolsas. Já o grupo pagante se auto denomina, majoritariamente, pertencente a classe 

C e uma minoria a B. Suas falas com relação às atividades de cultura e lazer foram 

referentes a falta de dinheiro e transporte para acessar espaços privados onde pudessem 

estar com os/as amigos/as para “ir ao cinema e comer no Mc Donald’s”. Outras falas 

pontuaram o desejo de viajar para outros países e poder ir a shows de bandas e/ou 

artistas que gostam. Esse tema pareceu ser de difícil resposta aos/as jovens no que diz 

respeito à participação da Pastoral Escolar, tendo em vista que vinculam suas ações a 

campanhas de atendimento às necessidades de grupos fragilizados e questões de ordem 

espiritual ou de formação humana, mas não a visualizam como um espaço para vivência 

em comunidade. 
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Outro dado levantado na pesquisa do IBASE/POLIS diz respeito à participação 

dos/das jovens junto a grupos específicos, e nisso observou-se uma adesão de apenas 

32,7% considerando o perfil etário do Ensino Médio (15 a 17 anos). A pesquisa revelou 

uma dificuldade no envolvimento em grupos a partir de dois critérios: etário, jovens 

mais velhos têm maior dificuldade em participar de grupos, e econômico, jovens das 

classes D e E não tem tempo e condições econômicas para se envolverem com muitos 

engajamentos. 

Sobre o perfil dos grupos nos quais os jovens se envolvem, a predominância foi 

no segmento religioso, representado por uma parcela de 42,5%, seguida pelo conjunto 

de atividades esportivas (32,5%). A partir desse dado, o relatório apontou para a questão 

da influência que os/as amigos/as têm na vida do jovem promovendo a mobilidade 

religiosa e diminuindo a transferência da religião paterna para o/a jovem; dado esse 

mencionado na pesquisa de Novaes (2005). 

A presença de diversos grupos foi percebida no convívio dos/das jovens que 

responderam à pesquisa de campo deste trabalho, sendo bastante heterogênea a 

classificação desses grupos: religiosos (católicos em sua maioria; espíritas e protestantes 

com proximidade numérica; ateus e sem religião, em sua minoria); de ordem política – 

anarquistas, socialistas, punks –; por afinidade musical. O grupo de jovens que se 

declarou participante de grupos religiosos e de militância política foi, em sua maioria, 

de estudantes das regiões de Osasco, Carapicuíba e Barueri. Os demais grupos são de 

jovens da região onde o colégio está localizado, contudo há dificuldade em se auto 

declararem membros de um determinado grupo, pois suas falas estão associadas às 

atividades realizadas como, por exemplo, marcarem para jogar futebol no fim de 

semana no KZA10 e/ou realizarem festas no mesmo local, sendo que não compreendem 

a relação entre as atividades praticadas e a pertença ao grupo. 

                                            
10 KZA é um condomínio residencial onde boa parcela dos/as estudantes mora, sendo esse um dos locais 

pontuados como espaço de lazer e cultura, bem como onde os grupos se reúnem para jogar futebol e fazer 

festas. Foi relevante a fala desse público porque a falta de pertença a um grupo se expressou de forma 

diretamente proporcional a definição socioeconômica dos/as mesmos/as, ou seja, o público das classes C 

e B não se identifica como pertencente a um grupo, apesar de pertencer a vários, e desconhece a 

importância da formação de sua identidade a partir dos mesmos. 
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No que diz respeito ao processo de formação dos grupos de interesse e atividades 

juvenis em torno da religião, Dalla-Déa (2006) apontou em sua pesquisa sobre o 

fenômeno do abandono dos/as jovens desse círculo na esfera institucional após o 

término da crisma como sendo resultado de um processo no qual o/a jovem cumpre uma 

determinada exigência religiosa por pressão dos familiares e da escola, contudo as 

atividades e discussões promovidas pelo grupo não despertam interesse e não atendem 

às necessidades do/a jovem. Soma-se a isso o processo de aproximação com a ciência, 

política e engajamento na militância social, ao passo que os discursos religiosos 

permanecem hierarquizados e verticalizados, o que desestimula os indivíduos a 

participarem dessas atividades por não serem consultados e porque não lhes é 

promovido o direito de se auto organizarem e desenvolverem ações de interesse comum. 

Além desse fator, há uma postura vinculada à hierarquização na qual o grupo jovem não 

se identifica com seus/suas líderes porque estes assumem uma postura de autoritarismo 

e não de companheirismo.  

A proposta, então, está muito mais vinculada à promoção de espaço para que os/as 

jovens formem grupos de identificação horizontal e, através disso, atuem como 

“missionários informais” em seu ambiente de convívio e na comunidade onde estão 

inseridos/as. Esse princípio visto na realidade da Pastoral Escolar inclui a possibilidade 

de autogestão dos/as jovens na resolução de seus próprios conflitos. É conceber esse 

espaço como um movimento, não como um evento estático; isso foi assinalado da 

seguinte maneira: 

É mais correto falar da Igreja como grupo de discípulos em 

viagem (Emaús, Atos dos Apóstolos) do que a identifica-la 

como um banco, que tem um cofre, por mais seguro e dourado 

que ele seja. (Dalla-Déa, 2006, p. 56) 

 O grupo jovem que vivencia um processo de identificação horizontal precisa 

passar a compreender suas relações a partir da ótica da interdependência nas diversas 

esferas da vida. A questão da interdependência nas relações humanas é explicada por 

Asmann e Sung (2000) da seguinte forma: 
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Quando as pessoas têm uma visão sistêmica da realidade social 

conseguem perceber que elas são o que são porque fazem parte 

de um todo social e que elas não existiriam sem a existência de 

outras pessoas e do sistema social. Elas conseguem perceber que 

o que afeta uma pessoa ou grupos sociais ou à natureza, que é o 

meio onde o sistema social reproduz a vida, afeta a si próprio e 

ao seu grupo. Porque nós todos estamos interligados. 

(ASMANN & SUNG, 2000, p. 81) 

 A autogestão de um sistema perpassa pela noção da interdependência, afinal a 

compreensão de que eventos interferem diretamente no grupo e nos indivíduos 

proporciona um imperativo de prática sensibilidade solidária, isso significa um processo 

de reconhecimento do/a outro/a considerando suas diferenças e singularidades. Os 

autores afirmam que: 

Solidariedade tem a ver com o modo de ver o mundo e a vida. 

Solidariedade é uma relação inter-humana fundamentada na 

alteridade, que pressupõe o reconhecimento do/a outro/a na 

diferença e singularidade, atributos da alteridade. Reconhecer 

o/a outro/a na diferença pressupõe relativizar a si mesmo, as 

nossas certezas, enfim, todas as mesmices. (ASMANN & 

SUNG, 2000, p. 97) 

 Esse reconhecimento é importante para o funcionamento e a adesão de jovens no 

trabalho da Pastoral Escolar, pois isso indica a identificação horizontal apontada por 

Dalla-Déa (2006) na qual ocorrerá o engajamento e a definição da identidade dos/as 

jovens envolvidos/as nas ações pastorais. 

Ao considerar a questão da relação entre identidade, grupos e militância social/ 

política, cabe uma aproximação com o pensamento de Burity (1997) que, apesar de não 

abordar exclusivamente o envolvimento dos jovens com as questões do eixo política-

religião, apresenta pressupostos que lançam luz sobre a temática do engajamento juvenil 

com causas sociais e políticas. 
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Para o autor, uma das premissas lançadas na obra diz respeito à formação da 

identidade dos sujeitos e ele a enxerga como sendo uma identidade política, ou seja, elas 

só são forjadas e constituídas no campo da política, antes mesmo de serem exercidas 

nesse contexto. Também afirma sua constituição de forma contingente à história, cultura 

e sociedade, sendo, portanto, desvinculada a noção de legitimidade universal, detenção 

da verdade ou superioridade natural. Nesse sentido, o grupo de jovens que respondeu a 

esta pesquisa e se posicionou como participante de grupos cujo trabalho também visa a 

melhoria das condições de vida do seu bairro e cidade apresenta proximidade com as 

definições do autor, uma vez que suas identidades têm sido forjadas no campo político, 

também a partir de uma militância religiosa. 

Acerca do processo de sua formação, Burity pontua que a identidade é “algo que 

se forma na interioridade de um self, de uma consciência-a-si prévia a qualquer encontro 

com o outro” (Burity, 1997, p. 24) e acrescenta a relação com o outro como um aspecto 

importante na permanente constituição das identidades. Isso implica em atos de 

identificação, nos quais o sujeito não será inteiramente dono de si, das suas decisões, 

outrora há momentos estáveis nos quais aparece o anseio de “ (auto-) revelação de quem 

somos” (Burity, 1997, p. 25). 

Historicamente é possível afirmar que a partir do final da década de 70 houve 

uma eclosão de diversos movimentos juvenis, inclusive em torno da religião, num 

contexto de muitas mudanças no cenário político – desde a abertura do regime militar 

até a percepção da crise econômica resultante desse – e é a partir do cenário político que 

cada sujeito tem reações de mobilização a partir de suas identidades como reação ao seu 

contexto: houve uma sensibilidade cristã provocada por diversos fatores, tais como a 

experiência da dureza do regime militar; a condição econômica e social na qual estavam 

inseridos/as; e/ou a observação dos acontecimentos históricos a partir da lente da fé. 

O conjunto desses elementos ou apenas um deles agiu de forma a mobilizar a 

identidade religiosa-política de diversos/as cristãos/cristãs levando-os/as a engajamentos 

nesse eixo, tais como: associativismo urbano ou rural, movimento estudantil, sindical, 

de mulheres, de negros e de índios. Dentro desses – e de outros – movimentos, os/as 

cristãos/cristãs militaram numa articulação entre a religião e a luta política por uma 

mudança social. 
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Ao considerar as mobilizações da Pastoral Escolar nesse sentido, percebe-se o 

impacto que o engajamento social e político pode gerar na identidade juvenil uma vez 

que a participação em causas sociais no tocante ao encontro com o outro, gera as 

identificações e essas atuam, permanentemente, na formação das identidades dos/as 

jovens. As atividades da Pastoral Escolar, tais como projetos sociais distribuídos ao 

longo do ano que visam atender demandas diversas da região onde o colégio está 

localizado, bem como carências sociais emergentes, a exemplo do caso da migração 

haitiana e da situação dos migrantes bolivianos que vivem em condições análogas à 

escravidão na região do Centro de São Paulo, revela uma dificuldade no processo de 

interpretação de documentos como os produzidos pelas CGELAs de Medellín e Puebla 

ou uma dificuldade em abordar tais assuntos. Os textos apresentam a emergência por 

um processo educativo capaz de emancipar o sujeito da cosmovisão eurocêntrica e 

norte-americana, promovendo a discussão dos problemas locais numa perspectiva dos 

valores cristãos (II e III CGELA, 1968, 1979). 

As considerações das CGELAs rementem para o olhar eclesiástico da relevância 

do tema religião, política, educação e juventude. A Pastoral Escolar deve discutir com 

profundidade as demandas e necessidades desse público e sua inserção no meio social. 

Faz-se necessário se aproximar das realidades e dos problemas sociais enfrentados pela 

juventude no sentido de conceber a necessidade de estabelecer uma leitura de acordo 

com as adversidades e com as emergências locais, bem como abrir espaço para o 

diálogo e para a participação desse público nas suas próprias carências. 

Ao aproximar a leitura de Burity (1997) e dos textos de Medellín (1968) e 

Puebla (1979), percebeu-se a necessidade de que a Pastoral Escolar leve a juventude ao 

exercício de ações sociais e políticas como mecanismo de formação da identidade 

juvenil, mas também seja capaz de olhar para a realidade do/a jovem a partir do próprio 

grupo e discutir, fundamentalmente, os problemas sociais e políticos enfrentados pelos 

jovens no contexto em que vivem não mais a partir de uma visão hierarquizada, outrora 

emergente da própria juventude num processo de reconhecimento de sua 

interdependência e da prática da sensibilidade solidariedade. 
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No aspecto sobre o seu envolvimento em movimentos para melhorar a qualidade 

de vida do bairro ou da cidade em que vivem, apenas 14,8% dos jovens ente 15 e 17 

anos, que participaram da pesquisa promovida pelos institutos, respondeu 

afirmativamente a essa questão. Desse montante, a maior parte oriunda das classes D e 

E.  

Os movimentos sociais ligados às instituições religiosas representaram, mais uma 

vez, o maior percentual de respostas, alcançando 15,3%. Contudo, essa participação foi 

maior em algum momento da vida dos/das entrevistados no passado (21,6%), tendo sido 

abandonada no presente. Com relação àqueles/as que nunca tinham tido qualquer 

envolvimento com movimentos sociais ligados às instituições religiosas, o percentual 

foi de 62,2%. 

Do ponto de vista educacional, o acesso dos/das jovens às atividades promovidas 

pela escola (teatro, dança, filmes, debates, seminários, passeios) é predominantemente 

maior nas escolas particulares das classes A e B (49,8%) do que se comparado às 

classes D e E (34%), novamente evidenciando o acesso desse público às melhores 

condições de escolarização e acesso à cultura. 

Ao comparar os dados apontados pela pesquisa do IBASE/POLIS com o 

mapeamento realizado com os/as estudantes voluntários nessa pesquisa, alguns aspectos 

semelhantes emergiram: a partir dos grupos nos quais os jovens originários das cidades 

de Osasco, Carapicuíba e Barueri se identificaram, também assumem a existência de 

algum tipo de militância (social, política e/ou religiosa) em suas ações nos bairros e 

cidades de onde são residentes. Os grupos de estudantes residentes próximos ao colégio 

associam seu envolvimento com essas questões a partir do trabalho realizado pela 

Pastoral Escolar, pois uma parte do montante é voluntária na participação e realização 

de projetos, apontando para a relevância desse tipo de ação na construção da ação social 

objetivando uma melhora na qualidade de vida do bairro. 
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Já no quesito participação de eventos promovidos pela escola, há diversas 

produções artísticas e culturais, parte oferecida pela escola através cursos 

extracurriculares, tais como formação em Teatro, aprendizado de Espanhol e Reforço 

Escolar e parte criada por iniciativa dos/as discentes, tais como Festivais Musicais 

(Grease – Nos Tempos da Brilhantina, por exemplo) e Grupos de Estudos dos/as 

próprios/as estudantes. No que diz respeito às iniciativas dos/das estudantes, a Pastoral 

Escolar estava atuante, apoiando e divulgando a realização dos festivais. A participação 

era voluntária e a maior parte dos integrantes era de residentes próximos ao Colégio. 

Há semelhanças e diferenças de interesse e participação dos/das jovens de acordo 

com a sua definição socioeconômica nas atividades promovidas pela Escola, pela 

Pastoral Escolar e por seus grupos de amigos/as dentro e fora do ambiente acadêmico, 

contudo essa heterogeneidade socioeconômica não gerou segregação por parte dos 

pagantes com relação aos bolsistas. Apesar de não ter sido alvo dessa pesquisa, há 

indicativos de que a acolhida aos bolsistas é produto de um trabalho da Pastoral Escolar 

desde a Educação Infantil até o final Ensino Fundamental; aliado a isso, o trabalho da 

direção, coordenação e equipe docente no sentido de oferecer possibilidades para o 

desenvolvimento igual e integral de bolsistas e pagantes. 

As ações da Pastoral Escolar com o público jovem atendem a uma gama de 

atividades, vinculadas à formação humana, religiosa e cidadã dos/as alunos/as, 

reconhecido na congregação das Missionárias do Sagrado Coração de Jesus como a 

‘educação do coração’, tais ações podem ser de ordem social, através de projetos que 

visem atuar em situações específicas, conforme mencionado anteriormente. 

Outras ações estão relacionadas às festividades do calendário romano, tais como o 

mês da mãe, da família, da Bíblia, da vocação, o natal e a páscoa. Momentos de reflexão 

conduzidos pelos agentes da Pastoral procuram levar o corpo discente à reflexão e 

vivência da espiritualidade cristã sem proselitismo ao catolicismo romano. 
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No que tange a sexualidade e as discussões de gênero, a Pastoral Escolar se 

mantêm em silêncio e não abre espaços de formação com a juventude. Sobre esse 

aspecto é necessário pontuar a questão das relações de poder e de dominação, tendo em 

vista a presença do conservadorismo religioso por parte das agentes da Pastoral que 

fundamentam a submissão feminina na relação com o patriarcado, tal como pode ser 

observado no veto a trabalhos escolares de cunho interdisciplinar que abordavam as 

diversas relações de gênero.  Esse tema tem sido abordado nas aulas das disciplinas de 

Filosofia, Sociologia, Produção de Texto e Ensino Religioso, numa proposta de trabalho 

interdisciplinar11. É possível considerar as contribuições de Bourdieu (2010) para 

explorar a posição assumida pelas agentes da Pastoral Escolar: 

Quanto à Igreja, marcada pelo anti feminismo profundo de um 

clero pronto a condenar todas as faltas femininas à decência, 

sobretudo em matéria de trajes, e a reproduzir, do alto de sua 

sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da feminilidade, 

ela inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral 

familiarista, completamente dominada pelos valores patriarcais e 

principalmente pelo dogma da inata inferioridade das mulheres. 

Ela age, além disso, de maneira mais indireta, sobre as estruturas 

históricas do inconsciente, por meio sobretudo da simbólica dos 

textos sagrados, da liturgia e até do espaço e do tempo 

religiosos. (BOURDIEU, 2010, p. 103) 

 Ainda que não tenha sido possível um olhar específico para o tema devido à 

ausência da apreciação do mesmo nas ações da Pastoral Escolar, o texto de Abramovay, 

Castro e Silva (2005) apresenta uma resenha sobre a relação entre juventude e 

sexualidade no Brasil, contribuindo com dados referentes à iniciação sexual, gravidez, 

DSTs, métodos contraceptivos e aborto. 

Sobre a iniciação sexual, as autoras revelaram que os meninos têm sua primeira 

experiência mais cedo se comparados às meninas; com relação ao número de 

parceiros/as os dados apontam que 70% dos/as jovens têm relações sexuais com apenas 

um parceiro/a, o que desmistifica a noção de promiscuidade juvenil. 

                                            
11 A questão da interdisciplinaridade é um tema importante na construção do Pensamento Complexo e, 

apesar de revelar um desafio para as ações da Pastoral Escolar, notou-se uma tentativa de executá-lo nas 

discussões promovidas pela equipe docente, contudo ela não está diretamente vinculada ao trabalho da 

Pastoral Escolar. A interdisciplinaridade será abordada no capítulo dois. 
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Ao abordar o tema da gravidez, o estudo procurou percorrer uma análise de 

gênero, em que homens e mulheres construíram suas colocações acerca do tema, de suas 

causas e consequências; permeou a forma como as meninas grávidas e as mães solteiras 

são recebidas e tratadas no seio escolar, tentando desconstruir as visões estereotipadas e 

simplificadoras acerca desse fenômeno. Os pais, alunos/as e a equipe docente também 

foram ouvidos/as para uma visão abrangente sobre a percepção disso. 

Além da gravidez, a questão de métodos contraceptivos foi questionada e revelou-

se como a construção da sexualidade masculina na sociedade interfere nas relações 

sexuais, gerando brechas para que as meninas sejam contaminadas com DSTs e/ou 

fiquem grávidas. Nessa fala, emergiu a necessidade de programas governamentais que 

incentivem o uso da camisinha masculina não só no período do carnaval, mas durante 

todo o ano; muitas meninas declararam não pedir que seus parceiros usem o 

preservativo por esperarem que a iniciativa seja deles e porque não querem quebrar o 

clima durante a relação. 

Quando o assunto em pauta foi o aborto, há hegemonia de respostas sobre um 

posicionamento favorável diante de casos amparados pela lei, mas dissonância nas 

demais possibilidades; o resultado também aponta para o peso da formação religiosa na 

construção do posicionamento sobre as práticas abortivas. 

Gênero ainda é um assunto considerado um tabu nas práticas da Pastoral Escolar e 

carece de um aprofundamento teórico na formação dos agentes para que sejam capazes 

de tratar do tema sem concepções carregadas pelo machismo e naturalizadas como 

verdadeiras as distinções do comportamento social de homens e mulheres.  
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O desafio desse capítulo foi percorrer campos da história da presença da Escola 

Católica no Brasil; o significado de pastoral e sua ação específica no ambiente escola; a 

importância histórica, teológica e a influência de textos como o de Medellín e Puebla 

para a prática da Pastoral no seio escolar; questões gerais sobre religião e educação; e, 

finalmente, apresentar algumas das ações da Pastoral Escolar do Colégio Boni Consilii12 

revelando o perfil juvenil atendido pela escola, bem como um comparativo entre esses 

jovens e a juventude nacional, tanto a partir de aspectos políticos, religiosos, de 

formação, organização e impacto dos grupos nas identidades dos indivíduos. As falas 

dos/as estudantes foram fundamentais para compor o quadro inicial e abrir as portas 

para uma proximidade com as questões da Teoria da Complexidade e sua possível 

aplicabilidade nas ações da Pastoral Escolar. 

1.5 Relações entre o paradigma da Ciência Moderna e o conflito com as Demandas 

da Complexidade 

Existe uma íntima relação entre as ações da Pastoral Escolar, a forma como o 

pensamento moderno orienta as disciplinas e a ciência e como isso se expressa no 

ambiente escolar. A herança da modernidade gerou um conjunto de elementos 

educacionais difusos, em que o conhecimento não está integrado e nem tecido em 

conjunto ou agindo de forma a dialogar entre os diversos saberes, mas isolado e 

ignorando outras formas de conhecimento subjetivo, afetivo, livre e criador para 

privilegiar a especificidade, a técnica e a lógica (Morin, 2002). Como resultado dessa 

opção, a escola tem se tornado um ambiente onde a dimensão da espiritualidade humana 

tem sido colocada como elemento secundário num espaço onde há a supremacia da 

razão. 

                                            
12 Os detalhes sobre a característica do Colégio Boni Consilii serão discutidos no próximo capítulo porque 

há relações importantes entre essas características, a disciplina de Ensino Religioso e o trabalho da 

Pastoral Escolar. 
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O avanço do desenvolvimento técnico-científico, resultante da modernidade, 

passou a promover a supervalorização de um conhecimento específico e fragmentado, 

em que as disjunções, as relações entre a parte e o todo e as retroações existentes no 

desenvolvimento científico foram abandonadas no ensino escolar, para privilegiar a 

desconexão entre os saberes (Morin, 2001), gerando um processo educativo distante da 

realidade dos alunos/as e tornando-os meros espectadores de sua aprendizagem. Pensar 

o conhecimento e a forma como ele é ensinado exige uma mudança de paradigma do 

método da modernidade para um diálogo com a complexidade. Isso significa a 

necessidade de adotar três grandes eixos de saber: a ecologia, as ciências da terra e a 

cosmologia. De acordo com Morin (2002), a ecologia se encarrega de compreender 

como os ecossistemas funcionam e se autorregulam, sendo fundamental a proximidade 

das disciplinas físicas, biológicas e das ciências humanas; segundo o autor, “disciplinas 

extremamente distintas são associadas e orquestradas na ciência ecológica”. Já as 

ciências da terra são o conjunto de elementos nos quais aspectos físicos de origem 

biológica (o oxigênio do ar e o calcário, conforme destaca o autor) são agentes 

produtores da vida e produto dela; há uma regulação geobiofísica13 do sistema para sua 

auto regulação e manutenção. Finalmente, a cosmologia é o pilar no qual as dimensões 

astrofísicas (infinitamente grande) tendem a dialogar com a microfísica (infinitamente 

pequeno), considerando a existência desses dois infinitos para a produção de uma 

“inteligibilidade do Universo”. 

Para Rosnay (2002), há duas abordagens distintas, mas complementares no 

processo educativo com jovens no Ensino Médio: uma é a analítica, na qual o foco está 

sobre os elementos e a natureza das suas interações, vinculada à precisão nos detalhes, 

em que as variáveis são modificadas uma de cada vez e validados por provas 

experimentais no campo teórico. A outra é a sistêmica, nela privilegia-se a interação dos 

elementos e os efeitos decorrentes dessas interações; é na abordagem sistêmica a 

ocorrência da percepção global e, por essa razão, as variáveis são modificadas em 

conjunto e são validadas pela comparação entre o funcionamento do modelo 

estabelecido com a realidade. 

                                            
13 Morin cunha esse termo conceituando uma relação e diálogo íntimos entre geografia, biologia e física 

como processo de reforma do modelo de pensamento aplicado na escola. 
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O autor pontua que a educação contemporânea deve se focar na 

complementaridade das abordagens analítica e sistêmica, pois dessa forma a juventude 

não terá apenas um acúmulo de conhecimento vago e desconexo, outrora será capaz de 

construir um “quadro de referências mais amplo” e será possível promover a “religação 

dos saberes”. Oferecer a amplitude do quadro de referências para a juventude nos 

tempos do Ensino Médio não é um fim em si mesmo, na realidade esse exercício espera 

promover uma cultura da complexidade, ou seja, fugir do reducionismo de saber tudo 

sobre poucos fatos ou afirmar saber um pouco sobre todos: é construir relações 

específicas entre o conhecimento do todo e das partes, percebendo como a 

reconfiguração de um altera o outro e vice-versa. 

Um dos limites enfrentados nas ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino 

Médio é o valor demasiado à abordagem sistêmica e ao distanciamento da analítica, pois 

a construção dos projetos promovidos pela Pastoral Escolar é, geralmente, orientada por 

uma mobilização do grupo de jovens numa perspectiva prática, mas não há uma 

discussão científica sobre as questões envolvidas naquele projeto. Exemplificando: ao 

mobilizar os/as jovens do Ensino Médio para levantar insumos alimentícios na 

composição de cestas básicas de alimentos que serão destinadas às instituições de 

amparo a grupos em situação de risco, não ocorre uma discussão teórica sobre as causas 

da pobreza, sobre seu impacto social, biológico, geográfico e econômico; a análise é 

promovida apenas no campo religioso. Os saberes advindos das diversas disciplinas 

estão desconexos e não apresentam relações dialógicas entre si para uma contribuição 

nos projetos desenvolvidos pela Pastoral, o que revela uma aproximação à forma 

analítica e gera certo desinteresse no grupo juvenil. Emerge uma necessidade de 

reavaliação do processo no sentido de aproximar a abordagem analítica para 

fundamentar as discussões teóricas e metodológicas dos projetos da Pastoral, 

promovendo uma cultura da complexidade entre os/as jovens. 
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A Pastoral Escolar tem enfrentado um desafio no que tange uma ação vinculada 

aos diversos saberes e isso indica a necessidade de aproximar saberes distintos para a 

compreensão do espírito humano (noosfera14) e das relações estabelecidas entre ele e o 

ecossistema no qual está inserido. Essa premissa leva em consideração o fato de que as 

reconfigurações do todo modificam as partes, bem como as reconfigurações das partes 

mudam o todo. Por esse motivo, as ações da Pastoral Escolar não podem ser estáticas, 

pois carecem de acompanhar o movimento biodinâmico dos/das jovens, da cultura e das 

novas propostas científicas. 

Algumas possibilidades no campo de ação da Pastoral Escolar se revelam ao 

longo do desenvolvimento da juventude perpassando os três anos do ciclo do Ensino 

Médio, como o fato de que no primeiro ano os/as jovens revelam um interesse coletivo 

em fundamentar as relações e aproveitar o espaço escolar como um ambiente de 

socialização e local para fortalecer amizades, assim sendo, a Pastoral Escolar tem um 

nicho de trabalho no qual pode valorizar a dimensão do espírito humano como agente 

capaz de fortalecer esses os vínculos humanos a partir de um sentido ideológico 

comum. 

O ser humano no processo educativo está inserido numa tríplice tríade, ou seja, 

circuitos de mecanismo de aprendizagem. São eles: o circuito cérebro/mente/cultura; 

razão/afeto/pulsão e indivíduo/espécie/sociedade (Morin, 2011). 

No que diz respeito à primeira tríade, é possível expor a relação biológico-social 

desse elemento, pois o cérebro é um órgão de cognição e aprendizagem no qual ocorrem 

as reações químicas e hormonais e o produto dela – pensamento, mente – que só pode 

existir se houver cultura na qual possa se expressar. Como uma tríade, a cultura não só é 

produzida pela mente, como um componente imaterial do cérebro, ela retroage sobre a 

mesma produzindo novos aprendizados e abrindo ou fechando possibilidades de 

conhecimento. 

                                            
14 Morin (2002) define a noosfera como o campo no qual os seres humanos são conduzidos por 

experiências com deuses e demônios que perpassam uma sensação de hiperconsciência, podendo levar o 

homem a fazer qualquer coisa. 
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Os/as jovens vivenciam uma constante transformação que passa desde os 

elementos físicos-biológicos, onde o cérebro está assimilando e relacionando diversas 

informações internas e externas, atingindo também mudanças no corpo e no seu 

desenvolvimento de tal forma que alguns se reconhecem como “estranhos” em seu 

próprio organismo. Esse estranhamento acaba sendo reforçado por um conjunto de 

elementos culturais produzidos pelos/as amigos/as que também experimentam 

transformações dessa ordem. Em algumas situações nota-se um processo traumático 

para o/a menino/a que acaba por carecer de uma intervenção da escola. O/a jovem 

carece de uma discussão sobre aspectos relacionados à sexualidade e questões de 

gênero, revelando a ausência dessa discussão nas ações da Pastoral Escolar. 

Castro; Abramovay  e Silva (2005) indicaram dados sobre a sexualidade juvenil 

no Brasil. Questões como a iniciação sexual, revelam que os meninos iniciam sua 

atividade sexual mais cedo se comparados às meninas; com relação ao número de 

parceiros/as sexuais com os quais os/as jovens tiveram relações apontam que 70% 

tiveram relações sexuais com apenas um parceiro/a, desmistificando a noção de 

promiscuidade juvenil. 

A questão de métodos contraceptivos indica como a construção da sexualidade 

masculina na sociedade interfere nas relações sexuais, gerando brechas para que as 

meninas sejam contaminadas com DSTs e/ou fiquem grávidas. Ainda que os autores 

façam referência a uma pesquisa no cenário nacional, essa realidade apontada com a 

juventude brasileira também se revelou presente na fala dos/as jovens quando pontuam 

que suas fontes de diálogo e aprendizado acerca do tema são os/as próprios/as amigos/as 

e a leitura de sites na internet. A escola ainda enfrenta o tabu sobre esse tema e o 

aspecto da discussão da sexualidade juvenil não é abordado nas ações da Pastoral 

Escolar. 

A relação entre educação e religião, refletida nas ações da Pastoral Escolar, não 

pode ser resumida à supremacia da razão e deve contemplar os processos emocionais 

atuantes no ser humano como agentes de conhecimento do mesmo. Também é preciso 

reconhecer os limites da razão e sua relação com a afetividade, ou seja, há um exercício 

de controle emocional sobre as decisões racionais. Assim pontua Maturana (2002): 
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(...) ao nos declararmos seres racionais vivemos uma cultura que 

desvaloriza as emoções, e não vemos o entrelaçamento cotidiano 

entre razão e emoção, que constitui nosso viver humano, e não 

nos damos conta de que todo sistema racional tem um 

fundamento emocional. (MATURANA, 2002, p. 15) 

Perceber a relação entre os saberes e o ser humano no qual esses saberes se 

processam remete à necessidade de compreender a aplicabilidade da educação para 

a juventude e sua relação específica com as ações da Pastoral Escolar. Conforme 

destaca Giordan (2002): 

É preciso se perguntar se o segundo grau15 continua tendo como 

projeto a preparação dos indivíduos, portanto de cidadãos, para 

enfrentar a época em que vivem. Se é o caso, a escola de 

segundo grau deve parar de difundir uma cultura escolar, isto é, 

um conjunto de conhecimentos pontuais que só têm um interesse 

interno: para passar nos exames. (JORNADAS TEMÁTICAS, 

2002, p. 226) 

Segundo o autor, os assuntos abordados na escola são muito interessantes em si 

mesmos principalmente para os professores concursados nas respectivas áreas. O 

princípio de aplicabilidade do conhecimento é definido pelo autor como “uma 

prioridade em apoiar-se sobre conhecimentos disciplinares, a fim de introduzir no 

aprendiz uma disponibilidade, uma abertura, uma curiosidade para ir em direção daquilo 

que não é evidente e familiar”. Parte da fala da juventude durante as entrevistas na 

pesquisa de campo revelou uma angústia com relação ao processo acadêmico, pois ele 

sobrecarrega o/a jovem com excesso de informações desconexas entre si e sem 

aplicabilidade no mundo real, mas também gera inquietação sobre o que fazer ao 

terminar o ciclo do Ensino Médio: as escolhas profissionais, o medo de encarar os 

exames vestibulares e o sentido da vida nesse ciclo são elementos surgidos na fala 

dos/as entrevistados/as. Tais como observa PHO (18): 

Eu acho que os maiores dilemas, pelo menos na minha fase, são 

a decisão da carreira profissional, minha contribuição para o 

mundo; acho que a sexualidade está um pouco mais aberta, mas 

ainda é muito discutida; a questão sobre opiniões, tem gente que 

ainda acredita que tem verdades absolutas; e a cultura de não 

constrangimento. 

                                            
15 A nomenclatura usada no Brasil para o mesmo período do qual o autor faz referência é Ensino Médio. 
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Na fala desse participante, é possível perceber alguns elementos interessantes: há 

uma capacidade cognitiva e intelectual adquirida após o processo de três anos no Ensino 

Médio, mas também existe uma inquietação sobre a praticidade ou utilidade16 daquilo 

que ele conhece (indecisão sobre a carreira profissional e sua contribuição ao mundo, 

bem como o embate com grupos cuja posição seja absolutista). Parte da leitura desse 

participante ao se posicionar tem relação com seu histórico religioso, pois sua formação 

cristã protestante e extremamente rígida entrou em conflito com as descobertas da 

pluralidade de conhecimento vivenciadas ao longo do Ensino Médio, o que indica uma 

inconformidade com a verdade absoluta aprendida na sua comunidade religiosa em 

contraste com as verdades de outros campos do saber. Nesse sentido, não há espaço para 

a mediação desses conflitos no espaço da sala de aula, tendo em vista a demanda 

conteudista para preparar o/a jovem para os exames vestibulares, mas no espaço da 

Pastoral Escolar pode haver condições de dialogar com as questões levantadas pelo 

participante num sentido de promover a relação entre o conteúdo por ele obtido nos 

anos de Ensino Médio e a realidade do mundo percebida fora dos limites físicos da 

escola. 

Diante desse levantamento, também é necessário considerar as contribuições de 

Kipman (2002) quando pontuou a existência de uma distância entre o comportamento 

juvenil e as mensagens, o canal e a recepção dessas mensagens transmitidas pelos 

adultos. Para ele, há algumas características marcantes nesse público e em quem 

trabalha com ele: a juventude se vê com entusiasmo e depreciação, inclusive auto 

depreciação; já para adultos, a juventude é marcada por “fonte de miragens”, sendo 

atraentes por suas potencialidades, mas a visão acaba sendo falsificada por “excesso de 

calor afetivo”. 

                                            
16 Ao pontuar a questão da praticidade ou utilidade do conhecimento, é preciso ressaltar que não se 

propõe aqui uma aproximação com o utilitarismo no sentido de esvaziamento de sentido, na verdade a 

crítica é feita no que diz respeito ao distanciamento do conhecimento técnico e científico com as 

demandas humanas no mundo. 
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Kipman (2002) ainda afirma que o elemento conciliador entre essas polaridades 

do mundo adulto e as potencialidades juvenis reside na figura do/da professor/a, sendo 

ele/ela o mediador entre elementos de informação pautados em três elementos de força: 

elo A – o amor; elo B – o ódio; e o elo C – o conhecimento. Na medida que provoca 

os/as jovens a imergirem no elo C, cabe ao educador/a mediar o conflito entre o desejo 

de conhecer e o medo da decepção, levando o/a jovem a superar as miragens sedutoras 

construídas por eles/elas e pelo universo adulto ao seu redor. 

Não é possível oferecer respostas prontas para essas questões apontadas, mas as 

ações praticadas pela Pastoral Escolar deveriam promover espaço de escuta, diálogo e 

orientação para os dilemas enfrentados no campo da aplicabilidade do conhecimento, de 

sua desconexão com o mundo real e das relações entre a mensagem transmitida, sua 

recepção e a visão dos adultos sobre o/a jovem, uma vez que há ausência desse espaço 

no ambiente da sala de aula e das disciplinas curriculares, pois continuam sendo 

cobradas para alcançar os objetivos teóricos necessários ao conhecimento de cada tema. 
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2. A Teoria da Complexidade e apontamentos sobre trabalho pastoral para as 

ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino Médio do Colégio Boni Consilii 

A Teoria da Complexidade foi a opção do pesquisador de aproximação teórica 

porque ela procura lidar com os aspectos mais diversos da realidade, compreendo a 

forma como os fenômenos se inter-relacionam no processo de gerar novos eventos e 

como o esses dialogam com seus antecessores.  

O ambiente escolar é um celeiro de acontecimentos plurais relacionados com a 

vida dos docentes, discentes, equipe administrativa, com as famílias e com o contexto 

no qual a escola está inserida. Levar em conta essas múltiplas questões aparece como 

uma emergência no pensamento complexo tendo em vista que uma de suas premissas é 

a compreensão das relações estabelecidas entre as partes e das partes com o todo – 

princípio hologramático. 

Pensando especificamente sobre a Pastoral Escolar e suas ações com jovens no 

Ensino Médio, foi observado na fala da juventude que participou dos Grupos Focais e 

das Entrevistas, uma demanda por responder aos seus próprios problemas, sejam eles 

imediatos ou a médio prazo. As questões vinculadas às ações sociais encabeçadas pela 

Pastoral também apareceram como destaque e a necessidade de se entender no mundo 

como sujeito protagonista da própria existência foram aspectos de destaque na fala 

dos/das jovens nos Grupos Focais17.  

Para analisar especificamente as Teoria da Complexidade e sua relação com as 

ações da Pastoral Escolar, esse capítulo foi organizado em dois blocos: no primeiro será 

abordado um processo genealógico acerca da organização do pensamento complexo 

enquanto teoria aplicada à educação e, no segundo, uma aproximação entre as questões 

levantadas pela complexidade e o resultado da fala dos/das jovens na pesquisa de 

campo. 

O mapeamento da Teoria da Complexidade procurou resgatar, historicamente, o 

embrião desse pensamento, revelando como a modernidade contribuiu para um saber 

fragmentado e desconexo para, finalmente, situar sua importância enquanto sistema de 

                                            
17 O roteiro das entrevistas e os temas dos Grupos Focais poderá ser consultado nos anexos deste trabalho. 
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organização vivo e em diálogo com as demandas educacionais percebidas na realidade 

do Colégio Boni Consilii através da fala de seus/suas estudantes. 

No que diz respeito ao aporte de fundamentos sobre trabalho pastoral, foi 

necessário realizar uma opção por uma escola de Teologia Pastoral, sendo a escolhida 

aquela na qual os/as autores/as escrevem na perspectiva da Teologia da Libertação, 

pensando sempre a relação entre religião e sociedade numa interpretação das causas, 

origens e ações contrárias às mazelas e injustiças sociais, econômicas e religiosas 

enfrentadas pelo povo. Para alcançar êxito, textos produzidos no Brasil e em outros 

países da América Latina foram instrumentos de consulta e permeiam a produção deste 

capítulo. 

 Também é importante destacar o papel contributivo de documentos produzidos 

pela própria instituição e pesquisas já realizadas no colégio como norteadores de 

diretrizes e suportes de comparação histórica, entre o que já foi realizado e o que tem 

sido praticado atualmente. 

2.1 Educação e Complexidade: a educação fragmentada e o desafio da 

integralidade dos saberes 

Aquilo que se chama evolução racionalista iniciada a partir da mudança da visão 

geocêntrica para a heliocêntrica traduz uma mudança de sentido e uma nova perspectiva 

acerca dos ser humano e do mundo, e vai prosseguindo para um novo paradigma de 

formação da ciência e do sentido a partir de Descartes, quando dá substituição do 

mecanismo de pensamento ao colocar em separado o sujeito pensante da coisa externa, 

do objeto pensado; em outras palavras, revelava-se o início de um pensamento 

disjuntivo, de hierarquização e qualificação ordenada. 

Esse processo veio permeado na ciência até o final do século XIX e passou a ser 

revelado no século XX, quando se observou esse fenômeno que tentou ser compensado 

por outro, a saber: 

A única maneira de remediar essa disjunção foi uma outra 

simplificação: a redução do complexo ao simples (redução do 

biológico ao físico, do humano ao biológico) [...] o ideal do 

conhecimento científico clássico era descobrir, por detrás da 

complexidade aparente dos fenômenos, uma Ordem perfeita, 

legislando uma máquina perpétua (o cosmos), ela própria feita 

dos microelementos (os átomos) reunindo diferentes objetos e 

sistemas. (MORIN, 1995, p. 17) 
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O entrelaçamento desses sucessivos fatos gera aquilo que Morin chama de uma 

ciência cega, incapaz de perceber o uno e o múltiplo ou de tentar justapor a diversidade 

sem a concepção acerca da unidade. 

Em outras palavras, a ciência moderna tem deixado escapar de sua percepção as 

relações entre o observador, como sujeito, e a coisa observada, como objeto. Essa 

defasagem gera a dificuldade da compreensão acerca da complexidade dos saberes e, 

por conseguinte, há uma ausência de reflexão e interconexão entre eles. 

A decorrência disso leva ao descaso com relação aos problemas humanos, na 

medida em que a ciência cega supõe ser detentora das chaves que possam conduzir o ser 

humano à verdade. As fórmulas, cálculos, percepções acerca da rotação da terra ou do 

desenvolvimento de anelídeos não geram respostas às angústias enfrentadas pelos/pelas 

jovens no Ensino Médio, sendo muito característica e pontual a fala desse grupo ao 

questionar a utilidade do conhecimento; a pergunta “onde vou usar Bhaskara18 na minha 

vida? ”, era recorrente. O acúmulo de conhecimentos desconexos adquiridos durante o 

período do Ensino Médio não reflete a necessidade dos/das jovens de lidarem com seus 

próprios problemas e converge para um único momento em suas vidas, de acordo com a 

percepção dos/das mesmos/as: passar no vestibular. O conhecimento para esse grupo 

apresenta-se de forma disjuntiva, sem que seja possível estabelecer uma relação entre 

esses saberes e o mundo real no qual se sentem inseridos/as. 

Também apontaram para a questão do uso da tecnologia como nova forma de 

relacionamento social e aprendizagem, compreensão do mundo: os/as jovens 

estabelecem meios de estudo, amizade, namoro e criação/resolução de conflitos o 

espaço e ambiente virtual. Apontaram o uso do WhatsApp19 como uma das ferramentas 

mais utilizadas pela juventude para os mais diversos fins: desde a organização de 

trabalhos escolares, passando por grupos com os/as melhores amigos para fortalecerem 

a amizade, e culminando na iniciativa de se encontrarem aos finais de semana para 

passeios no shopping. 

                                            
18 A pergunta levantada e transcrita no texto refere-se à Fórmula de Bhaskara, um método matemático 

utilizado para encontrar o valor de uma incógnita em uma equação. 
19 O WhatsApp foi um aplicativo para celulares oferecido de forma gratuita de alcance mundial capaz de 

estabelecer conexão com outros usuários de tal forma que poderiam conversar, trocar imagens, vídeos, 

áudio e arquivos instantaneamente através da conexão de internet móvel. 
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Se por um lado a modernidade desqualifica essas questões apresentadas nas 

novas dinâmicas juvenis, pois se concentra num pensamento disjuntivo, a 

complexidade, por outro lado, adquiri elementos onde é possível visualizar as lacunas 

das explicações racionais, sendo ela mesma apresentada como o tecido constitutivo das 

relações: 

[...] a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, 

ações, interações, reações, determinações, acasos, que 

constituem o nosso mundo fenomenal. Mas então a 

complexidade apresenta-se como os traços inquietantes da 

confusão do mundo, do inextricável, da desordem, da 

ambiguidade, da incerteza... (MORIN, 1995, p. 20) 

A sistematização proposta por Morin para entender a complexidade tem origem 

histórica bem anterior ao filósofo, sendo necessário observar a contribuição de Pascal 

para o pensamento complexo.  

2.2 O Pensamento Complexo: aspectos históricos e seus fundamentos teóricos 

Uma primeira germinação da complexidade pode ser percebida nos trabalhos 

desenvolvidos por Blaise Pascal ainda no século XVII. Esse importante filósofo e 

matemático do período de transição da Idade Média para a Moderna rompe com as 

ideias mecânicas da razão ferrenhamente defendidas por Descartes. Ele procura 

desenvolver a noção da relação entre a parte e o todo, e cunha um conceito chave para a 

lógica da complexidade:  

Portanto, todas as coisas, sendo causadas e causantes, ajudadas e 

ajudantes, mediata e imediatamente, e todas entretendo-se por 

um laço natural e insensível que liga as mais afastadas e as mais 

diferentes, considero impossível conhecer as partes sem 

conhecer o todo, não mais que conhecer o todo sem conhecer 

particularmente as partes. (PASCAL, 2002, p. 210) 

 Ao assumir as relações que o todo tem nas partes e vice-versa, ou seja, quando 

se reconfiguram as partes, o todo será transformado e quando se altera o todo, as partes 

serão modificadas, Pascal propõe uma lógica diferente da cartesiana, em que os 

elementos são independentes entre si. 
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Quando Morin (1995) apresentou um dos pilares da complexidade – o princípio 

hologramático – ele teve como fundamento o pensamento desenvolvido por Pascal. A 

necessidade de perceber a relação entre o todo e a parte, sabendo que a reconfiguração 

das partes muda o todo é um dos elementos chaves na dinâmica que a Pastoral Escolar é 

estimulada a desenvolver. No dia 20 de fevereiro de 2015, toda a equipe de alunos/as, 

professores/as e dos setores administrativos foi surpreendida com a notícia da morte 

repentina de um aluno do primeiro ano do Ensino Médio. O fato causou um abalo 

sísmico nas emoções de todas as pessoas que tinham algum vínculo com o garoto. No 

dia 21, data do velório, houve uma mobilização absoluta de pais, mães, alunos, alunas e 

de toda a equipe do colégio (inclusive de ex-funcionários) que compareceram no 

cemitério. Esse acontecimento gerou discussões profundas no corpo discente que passou 

a se questionar, entre outras questões, qual era o sentido da vida e por que coisas ruins 

acontecem com pessoas boas. O impacto dessa tragédia levou o grupo voluntário que 

participou da pesquisa de campo a chorar e retomar a memória do amigo. 

O acontecimento mencionado é o exemplo prático do princípio hologramático, 

tendo em vista que a mudança nas partes – o falecimento de um menino – reverberou na 

organização do todo, enquanto escola e alunos/as. Durante os Grupos Focais, os/as 

participantes falaram sobre as diversas formas como alguns grupos têm reagido à 

ausência do amigo – alguns passaram a fazer ingestão de bebidas alcoólicas e outros a 

experimentar entorpecentes em festas – e pontuaram o desconhecimento de como será o 

futuro quando chegarem ao momento da formatura no terceiro ano do Ensino Médio 

sem a presença dele. A Pastoral Escolar teve contribuições significativas junto ao corpo 

discente, sendo fomentadora de espaço de acolhida, escuta e colo para os enlutados. O 

trabalho de leitura de textos bíblicos, missas e aconselhamento também foi destaque no 

ocorrido. A fala dos/das participantes indicou como essas ações foram importantes para 

lidar com as questões levantadas pelos/as amigos/as e mencionadas anteriormente. Uma 

estudante do primeiro ano do Ensino Médio abordou da seguinte forma a crise pela qual 

seus amigos estão passando: 

Os meninos estão fazendo um monte de merda. Agora eles 

ficam marcando festas lá no KZA pra ficar enchendo a cara e 

fumando narguilé. To preocupada com eles. 
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A complexidade também se propõe a situar-se na fenda deixada pela ciência 

moderna, onde o sistema vivo se mostra através do desequilíbrio, onde ele se relaciona 

com o meio através de relações constitutivas. Essas relações do sistema vivo podem ser 

compreendidas pelo olhar do clássico ou pela ótica auto-eco-organizadora, conforme 

pressupõe Morin (1995). Enquanto o primeiro se mostra fechado, onde a 

individualidade é escassa e as relações com o meio são pífias e suficientes em si 

mesmas, o segundo é integrativo, pois procura ver o elemento estranho na dinâmica do 

e com o meio num processo onde não será autossuficiente ou completo em si mesmo. 

Esse processo revela que a complexidade é a pluralidade quantitativa de 

fenômenos e de suas relações com um número exponencial de seres e unidades, mas não 

se restringe apenas a isso, ela se posiciona também no que tange à incerteza, às brechas 

e fenômenos aleatórios do sistema, esperando e tendo contato com o acaso. 

A complexidade coincide com uma parte de incerteza, quer 

mantendo-se nos limites do nosso entendimento quer inscrita 

nos fenômenos. Mas a complexidade não se reduz à incerteza, é 

a incerteza no seio de sistemas ricamente organizados. Ela 

relaciona sistemas semi aleatórios cuja ordem é inseparável dos 

acasos que lhes dizem respeito. (MORIN, 1995, p. 52) 

 Na discussão sobre a complexidade, também se faz necessário observar o 

pressuposto dialógico, no qual há uma clara contrariedade à lógica Aristotélica de 

funcionalismo orgânico. 

 O mundo contemporâneo assumiu como paradigma de pensamento a 

sistematização do filósofo grego, numa fundamentação binária, em que aparecem 

apenas dois valores possíveis – o verdadeiro e o falso –. Conforme destacam Santos & 

Santos & Chiquieri (2008), para Aristóteles não cabe um terceiro elemento que possa 

ser A ou não-A. Essa visão surgiu na antiguidade e retornou no sistema de pensamento 

racionalista com a noção da superioridade da razão como capaz de identificar o 

verdadeiro e o falso. 

 Apesar dessa predominância, Santos & Santos & Chiquieri (2008) apontam para 

outras possibilidades, nas quais o diálogo emerge como gerador de conhecimento. 

Citam nomes como Sócrates e Platão para desmistificar a hegemonia aristotélica. Há 

também de se mencionar os trabalhos de Hegel, nos quais são apresentadas versões 

contraditórias que, em diálogo, produzem uma outra concepção.  
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 Um resgate do pensamento hegeliano revela uma premissa distinta da 

aristotélica, pois não se concebe a possibilidade de duas posições como ou verdadeiras 

ou falsas. Para o pensador alemão, há dois valores distintos em questão – uma tese e 

uma antítese – os quais, em diálogo, produzirão um terceiro valor – a síntese. Assim, os 

valores não são excludentes ou produzem a anulação do outro, portanto, geram novas 

possibilidades e verdades. 

Um exemplo sobre essa relação de diálogo entre duas verdades distintas num 

processo de produção de um terceiro elemento pode ser identificado no grupo de jovens 

voluntários/as que participou dos Grupos Focais no que diz respeito à sua prática de 

vida religiosa: mais da metade dos/das jovens assume ter alguma religião, porém uma 

pequena parte desse grupo define ser praticante dos ritos e celebrações, na verdade 

expuseram a sua pertença religiosa como sendo algo importante para se ter no que 

acreditar. Diante disso e questionados/as sobre o possível conflito entre religião e 

ciência, a juventude não se mostrou favorável à ciência como tentativa de anular a 

religião ou vice-versa, na verdade se mostraram abertos/as à compreensão de que são 

verdades de campos distintos: quando precisam de algo20, recorrem à religião, mas não 

se fundamentam exclusivamente nela como elemento produtor de sentido. Nesse campo, 

a observação de que para a juventude é possível haver diálogo entre as diferentes formas 

de verdade (científica e religiosa), há uma aproximação com o princípio dialógico 

adotado por Morin e com a dialética de Hegel, tendo em vista que não ocorre a 

sobreposição de um valor sobre o outro, na verdade, os valores distintos reagem entre si 

gerando novos mecanismos de crença e formação de sentido. 

Além da aproximação com o pensamento dialógico, o posicionamento juvenil 

sobre os sistemas de sentido e o processo religioso envolvido nessa dinâmica, 

favorecem uma aproximação com a questão do processo de secularização no qual a 

juventude não vê mais na religião a principal matriz de sentido, porém não descarta a 

presença do espírito religioso nas suas dinâmicas de vida. É a partir dessa premissa que 

Novaes (2005) pontua a questão da secularização, juventude e religião. 

                                            
20 Uma parte dos/das estudantes responderam a essa questão apontando sua necessidade de passar de ano, 

reconhecendo sua falta de estudo durante o ano letivo, mas que agora estão empenhados/as e pedindo a 

Deus que os/as ajude a tirar boas notas para poder fazer a Recuperação Final. A percepção juvenil sobre a 

relação com o transcendente no sentido de suprir uma necessidade imediata desse grupo não nos pareceu 

um desacato a fé por se situar a um problema imediato, nem tampouco um desapego ao valor educacional, 

na realidade pareceu-nos possível perceber o processo de formação de sentido no qual a crença é 

relevante para, juntamente com seus esforços, superar a crise. 
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Para a autora, os ares secularizantes não estão excluindo a religião da vida dos/das 

jovens, na verdade estão dando uma nova fundamentação, uma nova forma de se 

vivenciar as experiências com o sagrado. Em sua pesquisa com a juventude da 

universidade onde é professora, foi capaz de diagnosticar que o número de estudantes 

que declararam não possuir nenhum vínculo com instituições religiosas como 

mediadoras com sagrado foi extremamente alto, mas isso não significa afirmar um 

posicionamento ateu por parte desse grupo, na verdade ela apontou para a presença 

religiosa diluída na vida cotidiana e expressada nas relações de convívio social. 

Para justificar seu posicionamento apontou exemplos como o uso da música Hip 

Hop em três níveis de associação à fé, são eles: (1) grupos que cantam músicas 

vinculadas ao cristianismo; (2) grupos cuja expressão se dá no âmbito do sincretismo 

religioso; e, (3) grupos voltados às canções extraídas de salmos bíblicos. Além disso 

indicou a participação de grupos religiosos no Fórum Social Mundial, uma organização 

onde a própria juventude promovia e discutia temas de interesse comuns entre si. 

As contribuições de Novaes (2005) coincidem com a análise obtida na pesquisa de 

campo realizada com a juventude do Colégio Boni Consilii, pois foram capazes de 

indicar o valor do espírito religioso em suas condutas, mesmo quando não vinculada a 

uma vida religiosa: durante a fala nos Grupos Focais, um dos grupos apontou um 

ocorrido no começo do ano quando iniciou-se uma brincadeira para a invocação de um 

espírito que atendia pelo nome de Chralie Chralie21. Todos os níveis de ensino da 

escola, desde as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental até os/as jovens 

concluintes do Ensino Médio se mobilizaram em torno desse jogo, levando ao temor, 

desconfiança e desejo de conhecer o sobrenatural. 

A relação entre a religião institucionalizada e a vivenciada pela juventude 

acontece de forma dialógica, conforme apresentada na teoria de Hegel, sendo 

perceptível a não sobreposição de uma sobre a outra, outrora em constante diálogo de 

tal forma que serão produzidas novas reconfigurações desse sistema. Esse diálogo 

apresentado foi assinalado por Novaes (2011) da seguinte forma: 

                                            
21 No primeiro semestre de 2015 foi vinculado um vídeo no site You Tube que se tornou viral em poucas 

horas: era um jovem que colocava duas canetas cruzadas e invocava o espírito de Chralie Chralie. Poucos 

dias depois da divulgação da película, reportagens foram produzidas informando que se tratava de uma 

peça publicitária para promover um longa-metragem de terror cujo título foi A Forca. 
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Para além das crises pelas quais passam as Igrejas tradicionais, a 

religião está hoje presente na esfera pública e também na 

biografia concreta de milhões de jovens que buscam um sentido 

religioso fora, à margem ou dentro da religião de origem. 

(NOVAES, 2011, p. 42) 

O campo de diálogo entre religião institucional e a vivência da religião no 

espaço público aponta para as questões das fronteiras entre uma e outra, revelando a 

presença religiosa no cotidiano da juventude, tal como o anseio por entender as relações 

com o sobrenatural através de um filme de terror, a partir de uma noção cristã na qual 

existe uma batalha entre o bem e o mal, contudo fugindo das discussões doutrinárias 

e/ou dogmáticas estabelecidas pela religião institucional. Os/as próprios/as jovens 

reconhecem não ser possível afastar a religiosidade de suas vidas e também assumem a 

pluralidade de fontes das quais recebem influência para compor seu sistema de sentido. 

Ainda no campo do princípio dialógico, cabe ressaltar um evento ocorrido 

durante a pesquisa de campo na qual a fala de um menino que possui um irmão gêmeo 

na mesma turma destacou que ambos estão com notas baixas, mas as do irmão estão 

drasticamente ruins e havia um risco real de reprovação. Diante desse fato, o menino 

narrou a reação dos pais, revelando seu desespero por terem investido tanto dinheiro e 

sem o retorno esperado. Isso gerou uma mudança na estrutura familiar, na qual os 

meninos foram entregues a Deus na esperança de que ele os ajudasse a entender a 

matéria, se comportarem, se focarem nos estudos para ter sucesso e aprovação: 

A coisa em casa está feia. Agora a gente tem de sair da escola e 

ir direto pra casa, precisa ficar estudando a tarde toda e eu to 

sendo obrigado a ajudar o T (o irmão que corria o risco de 

reprovar) a estudar. A gente não pode mais sair e até de fim de 

semana ta complicado. Estamos fazendo de tudo pra passar, mas 

sabe como é, né? Ta nas mãos de Deus. 
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Esse fato apresenta muitas possibilidades de leitura, a começar pela ação dos 

pais que, ao longo do processo, perceberam a ineficácia dos castigos físicos para 

despertar a atenção dos garotos na necessidade de estudar; também mostra o impacto 

das mudanças biológicas oriundas da adolescência agindo sobre os meninos que, apesar 

de não terem sido alunos exemplares durante os outros anos letivos, nunca passaram por 

um momento tão difícil; não se pode deixar de apontar também a influência dos amigos 

nas relações de ambos, bem como as próprias provocações de um para com outro de 

acordo com a situação na qual se encontravam; finalmente, a reação da família em 

entregar os filhos a Deus e a forma impactante com a qual isso foi recebido pelos 

jovens, revelou mudanças no comportamento de ambos em sala de aula. 

O caso destacado não é exceção nas falas dos/das jovens, pois muitos apontaram 

para o aspecto de como a religião age na própria vida a partir dos acontecimentos 

sociais e familiares. A não negação da religião como presente e presença na vida da 

juventude abre espaço para problematizar o diálogo entre diferentes matrizes de sentido 

como formadoras de eixos de vida para os/as jovens. O princípio dialógico age 

colocando frente a frente essas diferentes matrizes e não supõe a vitória de uma no 

contato com a outra, mas uma reorganização sistêmica a partir do encontro das 

diferentes posições. 

 O princípio dialógico também aparece nos trabalhos do físico Bassarab 

Nicolescu (1999), principalmente acerca do tema da transdisciplinaridade, ao afirmar 

que há níveis de realidades distintos e as relações entre eles se dão através da 

complexidade na qual não é possível utilizar os mesmos sistemas métricos para 

fundamentar de forma absoluta todas as realidades. Utiliza como exemplo a própria 

realidade da organização do sistema vivo do ser humano, pois nela há uma realidade 

(dimensão) macroscópica e uma quântica. 

 Nesse posicionamento, as estruturas científicas racionalistas não podem ser 

universais e não explicam todos os sistemas existentes, sendo necessária a compreensão 

de outros saberes para a interpretação das mais diversas dimensões. 
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Deve-se entender por nível de Realidade um conjunto de 

sistemas invariantes sob a ação de um número de leis gerais: por 

exemplo, as entidades quânticas submetidas às leis quânticas, as 

quais estão radicalmente separadas das leis do mundo 

macrofísico. Isto quer dizer que dois níveis de Realidade são 

diferentes se, passando de um ao outro, houver ruptura das leis e 

ruptura dos conceitos fundamentais (como, por exemplo, a 

causalidade). Ninguém conseguiu encontrar um formalismo 

matemático que permita a passagem rigorosa de um mundo ao 

outro. (NICOLESCU, 1999, p. 9) 

 A explicação sobre as estruturas de realidade adotada pelo físico e da 

comunicação antagônica de uma realidade quântica com uma macrofísica, aproximam-

se do princípio dialógico defendido por Morin quando coloca em diálogo a proposta da 

existência do uno e do múltiplo como necessárias uma à outra, além de reforçar tanto o 

princípio da recursão, no qual há interferências de uma realidade sobre a outra, e o 

hologramático, pois as partículas quânticas formam o todo – o ser humano, por exemplo 

– ao passo que o ser humano está contido em cada parte atômica – a inscrição genética 

do DNA. 

Assim sendo, apresenta-se o princípio da recursão onde, conforme aponta Morin 

(1995) verdades completamente contraditórias coexistem entre si e dialogam com suas 

premissas, de tal forma que não se pode excluir uma num processo de valorização da 

outra, ao contrário, deve-se compreender as influências recíprocas de uma sobre outra 

no processo de produção de novas possibilidades. Em outros termos, pode-se ilustrar da 

seguinte forma: 

 

 

A B C 

 

 Esquema produzido pelo autor da pesquisa 

O esquema demonstra o princípio da recursão no qual verdades completamente distintas 

interferem umas nas outras, produzindo novas verdades e modificando as premissas de 

cada uma. Assim, A produz B que retroage e interfere em A; B produz C que retroage e 

interfere em B e A; e A interfere em B e C. 
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 Este princípio ajuda a compreender a pluralidade e a multiplicidade de saberes 

coexistentes e em constantes alterações por conta das retroações produzidas e 

produtoras de alternância de sentido e significado entre elas. A partir dessa premissa, 

vislumbra-se a unidade existente no uno e no múltiplo, porque não há desqualificação 

entre eles, outrora uma atitude de diálogo e compreensão. 

O princípio dialógico nos permite manter a dualidade no seio da 

unidade. Associa dois termos ao mesmo tempo complementares 

e antagônicos. (MORIN, 1995, p. 107) 

 Ainda que na cosmovisão da lógica clássica não seja possível compreender que 

B seja tão verdadeiro quanto A e que C possa ser A e B, os estudos da física moderna, 

principalmente nos elementos atômicos, têm desmistificado essa impossibilidade. Ao 

retroagirem um sobre o outro num processo dialético, as verdades vão sendo (re) 

construídas perpetuamente, oferendo um saber plural e conexo, ou seja, não haverá o 

distanciamento e a superação numa perspectiva cartesiana, outrora, as causas geram 

efeitos que interferem nas causas e produzem novos efeitos. Ele assinala: 

A ideia recursiva é, portanto, uma ideia em ruptura com a ideia 

linear de causa/ efeito, de produto/ produtor, de estrutura/ 

superestrutura, uma vez que tudo o que é produzido volta sobre 

o que produziu num ciclo ele mesmo auto constitutivo, auto 

organizador e autoprodutor. (MORIN, 1995, p. 108) 

Para perseguir esse objetivo, o caminho adotado por Morin é o interdisciplinar. 

E aqui há uma relação entre Nicolescu e Morin, pois a inter-trans-disciplinaridade é um 

método necessário porque contraria a ineficiência da ciência clássica na sua tentativa de 

enxergar seus próprios limites. Ela caminha apreendendo os diversos mecanismos de 

sentido das diversas ciências e faz emergir o diálogo e a complementariedade entre elas. 

Morin pontua: 

A ciência moderna tornou-se cega na sua incapacidade de 

controlar, de prever e mesmo de conceber o seu papel social, a 

sua incapacidade de integrar, de articular, de refletir os seus 

próprios conhecimentos. (MORIN, 1995, p. 76) 
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O fato de os/as jovens participantes desta pesquisa terem pontuado que não 

conseguem compreender todas as relações existentes em suas ações sociais de 

voluntariado promovidas pela Pastoral Escolar, indica a necessidade de compreensão 

das influências de um efeito sobre o outro e não apenas uma ação isolada e distante da 

relação entre as partes. Quando são convidados/as a doarem cestas básicas de alimentos 

para o Arsenal da Esperança22, fazem a mobilização no seio escolar e vão até o local 

para fazer a entrega, contudo não têm contato com a população atendida e não lhes é 

ofertado o espaço para discussão e aprendizagem dos mecanismos econômicos, sociais e 

espirituais envolvidos nessa dinâmica: a ação é apenas a entrega da cesta básica como 

uma parte isolada do todo com o pressuposto de que não há interferências entre as 

ações. 

A partir da análise do princípio da recursão nota-se o desafio para as ações da 

Pastoral Escolar, pois ela não pode omitir as relações e interferências entre as partes, 

outrora deve pôr em diálogo essas questões a fim de reconhecer as influências e 

transformações recíprocas. 

2.3 Ações da Pastoral Escolar a partir da relação entre Religião e Educação  

No que tange o engajamento juvenil católico em ações sociais e a compreensão 

das múltiplas influências entre as partes, cabe apontar historicamente o movimento em 

torno da Teologia da Libertação que teve seu embrião gerado no Concílio Vaticano II 

(1962-1965) e que germinou na América Latina principalmente após as CGELAs de 

Medellín e Puebla. É importante ressaltar o papel da ação pastoral na vida dos/das 

jovens, conforme destaca Teixeira (2011): 

(...) a Pastoral da Juventude deu um novo sentido para suas 

vidas [dos/das jovens] a partir da realidade das quais participam. 

Em ambiente comunitário, com experiência de fraternidade, essa 

busca é facilitada. É uma pastoral que passa por um caminho 

que vai da conversão e iniciação até o engajamento. É uma ação 

planejada a partir da realidade e, com delimitação do seu campo 

de ação, pode-se afirmar que este caminho contribuirá com os/as 

jovens em sua elaboração de projetos de vida claros, gerando 

uma atuação diferenciada na forma de organizar suas vidas e 

atuarem na sociedade. (TEIXEIRA, 2011, p. 108) 

                                            
22 O Arsenal da Esperança é uma Organização Não Governamental vinculada à Igreja Católica Apostólica 

Romana, nascida em Turim, Itália em 1964. Seu objetivo é atender homens e mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, oferecendo amparo material – comida e alojamento para pernoite, no caso do local 

específico de ação voluntária da equipe de jovens do Colégio Boni Consilii – e assistência espiritual para 

os frequentadores. 
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A importância do reconhecimento e do conhecimento das relações e mutações 

entre as partes no campo das ações da Pastoral Escolar é fundamental, tendo em vista as 

múltiplas possibilidades de crescimento humano com as quais ela lida. O engajamento 

social e político, vinculado a uma percepção histórica crítica a partir da religião, é 

apontado no texto de Teixeira (2011) como um forte mecanismo de transformação 

coletiva e individual, capaz de alcançar esferas da vida de seus/suas agentes nos mais 

diversos níveis. 

No documento produzido pela Rede Cabriniana de Educação que estabelece as 

diretrizes educacionais e evangelizadoras da rede, é possível destacar a escola 

cabriniana como um espaço de conhecimento e evangelização à luz do pensamento de 

sua fundadora que pretendia alcançar uma educação do coração, apresentando esse 

conceito da seguinte forma: 

A ação pedagógica na evangelização consiste em ir além da 

transmissão de conhecimentos e requer a utilização de 

metodologias que possibilitem o desenvolvimento de 

competências e habilidades para a vida em sociedade; assim, 

para que essa ação seja realizada, é importante um envolvimento 

efetivo e afetivo de todos os educadores e educandos, visando à 

promoção da reflexão, a interiorização e a ação transformadora 

com base nos ensinamentos de Jesus (REDE CABRINIANA DE 

EDUCAÇÃO, 2011, p. 40) 

 

A proximidade das diretrizes oferecidas pele Rede Cabriniana de Educação em 

seu documento oficial estabelecem o desenvolvimento de habilidades e competências 

para a vida em sociedade e isso tem sido traduzido nas ações da Pastoral Escolar 

conforme mencionado anteriormente ao mobilizar a juventude para a doação de cestas 

básicas ou mesmo de roupas para o Arsenal da Esperança, contudo ainda parece haver 

uma lacuna no que diz respeito a fundamentação teórica (competências) que norteiem 

uma prática capaz de levar os/as jovens a uma reflexão sobre a construção de seu 

projeto de vida (Teixeira, 2011). Esse argumento ganha maior sustentação quando foi 

observado na fala dos/das jovens as dúvidas com relação ao sentido da vida e às 

questões do sofrimento dos justos. 
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Ainda nesse campo também pode ser destacada a importância da experiência 

(habilidade) adquirida nas atividades de entrega e partilha das cestas básicas ou das 

roupas: tendo contato com o outro, o/a jovem adquiri/desenvolve a sensibilidade 

solidária (Asmann e Sung, 2000) necessária ao estabelecimento de relações sociais 

pautadas na justiça e fraternidade, conforme apregoam as Diretrizes Educacionais e 

Evangelizadoras da Rede de Educação Cabriniana. Ao discutir a questão da 

solidariedade, D’Ambrósio (2012), pontua em seu capítulo Desafios Atuais para a 

Educação Cristã: 

A solidariedade com o outro não se manifesta apenas na 

satisfação de necessidades materiais. Não basta dar o pão; é 

necessário também ir ao encontro às necessidades emocionais 

do outro, dar o ombro para o outro chorar ou dançar e cantar 

juntos nos momentos de alegria. Comer, mas comer junto, 

comungar. Daí todo o sentido da Eucaristia e de outras formas 

de agradecimento/sacrifício, como a comida de santo depois do 

culto do candomblé. Não é apenas saciar a fome, mas comungar 

juntos a busca da transcendência no momento da satisfação da 

sobrevivência. É dar graças ao sobrenatural pelo provimento 

material. (D’AMBROSIO, 2012, p. 269) 

A questão da ação social nas atividades da Pastoral Escolar está para muito além 

da doação de qualquer gênero alimentício ou vestuário, cabe o despertar de um espírito 

humano pautado na compreensão de interdependência das relações sociais nas quais a 

comunhão com o próximo é um espaço para a transcendência e, nas palavras de 

D’Ambrósio, agradecer ao sobrenatural pela saciedade material. 

Outro destaque diz respeito ao amparo emocional que os/as alunos/as têm consigo 

mesmos/as diante das mais diversas situações: duas entrevistas merecem destaque e 

cabe contextualizar o/a leitor/a sobre o relato. 



74 

 

A primeira entrevista diz respeito a uma menina do primeiro ano do Ensino Médio 

que havia sido retida no ano de 2014, portanto deveria estar no segundo ano do Ensino 

Médio em 2015. Seu histórico de vida revelou a sua carência afetiva por conta da falta 

de amigos/as e isso está refletindo em sua adolescência, pois ela se fecha em um mundo 

apenas dela, um mundo de fantasias, e expressa essa realidade através de sua excelente 

habilidade artística. Ela também relatou encontrar amizades e amparo no mundo virtual 

através dos jogos on line de computador. Esse cenário foi mudando gradualmente 

durante o ano de 2015 porque, de acordo com a entrevistada, dois movimentos 

ocorreram: o primeiro deles foi a aproximação de algumas meninas da turma, o que 

gerou a possibilidade de fazer amizades no mundo real; o segundo foi sua própria 

abertura e êxodo do ambiente da fantasia e do universo virtual, ainda que ela visite esses 

campos com certa frequência. Apesar de não reconhecer, diretamente, um papel 

imediato da ação da Pastoral Escolar diante de seu problema, a sua fala explicitou a 

relação de amor e carinho com a instituição e com o que acontece naquele espaço. 

Segue um trecho da fala da estudante e as intervenções do pesquisador: 

Entrevistada: A questão é que quando eu desenho eu entro num 

mundo só meu (pausa). Pra mim é bom poder desenhar porque 

posso colocar todos os meus sentimentos no papel e mostrar 

como eu acho que o mundo é cinza. (Pesquisador: você sabe 

que o mundo real é diferente do mundo dos seus desenhos? 

Como você se relaciona com isso?) Entrevistada: é, eu sei que é; 

converso muito com minha mãe sobre isso e eu acho que esse 

ano eu to melhorando bastante, mas as vezes ainda dá aquela 

tristeza e me dá vontade de voltar a desenhar e ficar ali, 

quietinha no meu mundinho. (Pesquisador: por que esse ano as 

coisas estão melhores?) Entrevistada: a, porque eu consegui me 

aproximar da Topázio e da Ônix (nomes fictícios) e também 

porque eu acho que eu to amadurecendo pra vida, sabe? 

Ao observar a fala da menina, foi possível perceber o resultado de dois princípios 

da complexidade sendo aplicados de forma sensível no cotidiano escolar: o 

hologramático porque dá valor às percepções da parte e do todo – considerando-se que 

os/as alunos/as são constantemente alertados/as desde crianças sobre a educação do 

coração (o principal pilar da educação Cabriniana), isso se traduziu de forma prática na 

acolhida da menina – e o princípio da recursão organizacional, que trabalha as 

retroações dos elementos entre si durante o processo histórico – pois é a partir do 

amadurecimento da noção de educação do coração que a menina passou a ser aceita por 

seu novo grupo de amigas.  
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Aparentemente, a percepção desses dois princípios não ocorre no nível consciente 

tanto por parte da equipe discente, quanto docente e administrativa, contudo as 

constantes ações de formação de educandos/as e educadores/as cabrinianos/as 

promovidas pela Pastoral Escolar são incorporadas na cosmovisão dessas pessoas ao 

longo dos anos e reagem em momentos como o mencionado. 

O amparo sensível por parte das meninas que se tornaram amigas revela a questão 

destacada por D’Ambrósio no tocante a dar o ombro, chorar e se alegrar em conjunto, 

partilhando as emoções. Como Escola Católica, as ações praticadas para além do ensino 

curricular das disciplinas componentes do Ensino Médio, também visam o 

desenvolvimento do ser humano nos aspectos afetivos, sociais e emocionais e isso pode 

ser percebido a partir do relato citado por essa participante. 

O segundo relato colhido em entrevistas é o do primo da menina mencionada 

anteriormente. A escolha desse relato tem valor para a pesquisa porque revela a 

percepção distinta com relação a outras situações de uma pessoa da mesma família e 

que está em uma turma diferente. 

O menino tem um histórico diferente: possui boas notas, tem uma relação de 

amizade e carinho com sua turma, estabelece diálogo com meninos e meninas de outras 

séries. Apesar de equilibrado nesses aspectos, seu relato revelou a angústia vivida frente 

o falecimento do avô. Relatou que mesmo tendo mudado seu comportamento, deixando 

de fazer suas brincadeiras com o restante da turma, não foi amparado por seus amigos 

de forma marcante: era acolhido no sentido de ser estimulado a participar das 

brincadeiras, mas não havia uma compreensão e sensibilidade por parte dos amigos no 

tocante ao seu luto. Em sua fala ele também pontuou que a reação da prima sobre a 

morte do avô possuía um elemento distinto ao que ela mencionava: 

A minha prima não tinha uma boa relação com meu vô, acho 

que pelo fato de eu ser o único menino e ela ser a neta mais 

velha as coisas não eram boas entre eles; acho que ela tinha 

inveja, mas agora que ele morreu ela sabe que não vai mais ter 

oportunidade de construir uma relação com ele. 
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Algumas considerações importantes são necessárias para uma leitura cuidadosa 

desse fato: em primeiro lugar é preciso mencionar que a diferença de idade para a 

prima, ele tem 14 e ela 16, pode significar a forma como a maturidade emocional 

interfere nas reações de ambos (ela narrou um estado de tristeza, de vontade de chorar, 

mas não se deteve demasiadamente nisso). A questão da idade também pode indicar a 

diferença de reação dos amigos que, por não terem vivenciado um episódio de luto, não 

conseguem agir de forma eficaz na assistência ao amigo; também é preciso destacar que 

houve uma atitude por parte dos amigos e ela não foi de indiferença, a mobilização 

ocorreu numa perspectiva de tentar animar o garoto e reinseri-lo na dinâmica do grupo. 

Esses olhares são importantes para que seja possível o distanciamento de um 

julgamento precoce e que não leve em consideração as diversas relações dialógicas 

entre as partes e como elas retroagem entre si.  

Por trás da fala desse menino, encontrava-se o questionamento sobre o sentido da 

vida. Durante a entrevista ele questionou exatamente esse aspecto e isso pode ser 

apontado como a carência deixada pela racionalidade moderna, mas também como o 

anseio por uma descoberta, não necessariamente religiosa, do sentido da vida diante da 

morte e da não existência: 

Entrevistado: Caio, eu quero que meu vô esteja bem, por mais 

que seja melhor pra ele ter ido, porque ele estava sofrendo 

muito, eu fico com muitas saudades e sei que ele não vai mais 

voltar. Não sei pra que tudo isso, sabe? Pra que a gente vive? 

Qual o sentido de todas essas coisas? Por que a morte dói tanto? 

 Infelizmente as palavras em si não são capazes de demonstrar a tensão emocional 

da fala do garoto, tampouco expressam o sentimento de dor da perda. O cuidado 

pastoral revelou-se como uma necessidade e a partir disso uma proposta que o levasse a 

pensar sobre esse tema. Ao discutir essa questão, Sanches (2012) em seu capítulo A 

Teologia e a Dimensão Ética da Prática Educativa, postulou: 
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O sentido da vida pode não ser religioso, mas será sempre 

transcendente, será sempre algo que o ser humano precisa, mas 

não encontra em si próprio, pelo menos naquilo que ele conhece 

de si mesmo. Diante do sentido último, o ser humano se sente 

como um sistema aberto, que só se completa pela existência de 

outro sistema, no mínimo diferente dele, e por isto 

transcendente. O sentido transcendente não precisa ser visto 

como existindo fora do ser humano, na exterioridade, pois 

transcender pode ser o reencontro do ser humano consigo 

mesmo, o mergulho na sua própria interioridade, o reafirmar da 

sua identidade. (SANCHES, 2012, p. 278) 

Na medida que o menino discorria em sua fala sobre as angústias enfrentadas 

naquele momento de luto, ficou evidente a oportunidade no trabalho da Pastoral Escolar 

em apontar caminhos para que questões subjetivas também pudessem ser amparadas nos 

trabalhos desenvolvidos por ela. A compreensão do encontro do ser humano consigo 

mesmo como mecanismo de descoberta do transcendente através do imanente, 

mergulhando na sua interioridade é um nicho de discussões extremamente vasto. 

Novamente é necessário destacar o princípio da recursão organizacional, pois o 

surgimento de um fato inesperado – a morte do avô – gerou reações surpreendentes – a 

crise pela falta de ações satisfatórias dos amigos e o questionamento acerca do sentido 

da vida – de tal forma que essas novas questões retroagirão sobre o sistema de 

compreensão de mundo que o garoto possui promovendo novos mecanismos de 

percepção da realidade. 

A questão da dimensão ética apresentada por Sanches (2012) aponta para o 

assessoramento pastoral na atividade desenvolvida no espaço de uma escola 

confessional. Tendo em vista que a Pastoral Escolar se faz presente no cotidiano da 

realidade estudantil, ela pode promover discussões referentes a esse tema. Percebe-se 

que a falta da periodicidade de encontros de estudantes é um dos elementos necessários 

para reorganizar algumas ações da Pastoral, principalmente no que tange a participação 

dos/das jovens em enfrentar seus próprios problemas andando lado a lado, sem que haja 

a pretensão de um adulto em carregar as respostas definitivas para as angústias 

enfrentadas (Dalla-Déa, 2006). 
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Discorrer sobre as crises enfrentadas pela juventude na esfera individual, ou seja, 

as penúrias enfrentadas pelos/pelas jovens enquanto sujeitos donos de si é uma 

oportunidade que a Pastoral Escolar tem para exercer sua função pastoral que, conforme 

mencionado a partir de Floristán (1998), tem um caráter de transformação do mundo. 

As crises podem ser interpretadas a partir de duas possibilidades distintas: como 

oportunidade ou como perigo. Maldonado (2006), pontua: 

Las crisis representan tanto una oportunidade como un peligro. 

Como oportunidade, pueden ayudar a personas, família y 

comunidades a crescer, incluso en medio del sufrimento. Las 

crisis representan um peligro cuando no se procesa el dolor, 

cuando las personas pierden la confianza em sí mesmas, cuando 

se aíslan y quedan paralisadas frente a la vida. (MALDONADO, 

2006, p. 228) 

Anteriormente havia sido mencionado o caso da morte de um menino do primeiro 

ano do Ensino Médio e os diversos impactos decorridos disso e, nesse momento, foi 

apresentado o relato do menino que perdeu o avô e suas percepções diante desse 

fenômeno. A discussão sobre o processo de cuidado pastoral desenvolvido pela Pastoral 

Escolar aponta principalmente na esfera coletiva, prestando atendimento aos/as 

amigos/as e familiares do falecido, contudo ainda existe uma lacuna na assistência a 

casos particulares, dos quais não se tornam coletivamente conhecidos, o que significa 

um processo para o indivíduo no qual caminhará sozinho e isso pode aproximar o 

conceito de crise como perigo da realidade de vida desses sujeitos. 

Assim sendo, uma ação da Pastoral Escolar que promovesse a união e o encontro 

dos/das estudantes rotineiramente poderia ser o meio pelo qual os espaços de escuta e 

acolhida dos problemas individuais ocorresse, gerando um processo de crescimento 

diante da crise. Isso significa afirmar que há a existência de uma ação da Pastoral 

Escolar para sanar problemas coletivos, conforme pontuado no falecimento do jovem 

estudante, contudo ainda há a falta de encontros permanentes e periódicos dos/das 

jovens em torno de seus problemas como meio de crescimento individual, e a partir 

dele, coletivo, atuando como processo transformador e libertador. 
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A partir desse espaço promovido pela Pastoral Escolar para abordagem dos 

problemas juvenis pela própria juventude, Maldonado (2006) sugere que a prática 

pastoral esteja fundamentada em três alicerces, a saber: prevenção, intervenção e 

recuperação. A compreensão desses elementos deve ser a prática dos momentos de 

reflexão nos quais a juventude se encontrar. 

Por prevenção, o autor estabelece o critério de ações que visem levar o sujeito a 

um processo de autoconhecimento como método para reforçar as bases emocionais dos 

indivíduos que, dotados dessa capacidade, poderão lidar com as mudanças de uma 

forma mais madura do que anteriormente ao processo. Também é necessário frisar a 

possibilidade de, seguindo o método preventivo, ser possível evitar algumas crises. 

A intervenção é um processo. Seu objetivo é atuar de forma eficaz na ajuda às 

pessoas para que elas sejam capazes de suportar o processo traumático e capacitá-las 

para minimizar os efeitos negativos do mesmo; também se espera que o indivíduo seja 

capaz de obter crescimento pessoal após a crise. Esse processo pode ser de duas ordens: 

a primeira diz respeito a uma ação imediata com o sujeito no momento da ocorrência da 

crise, procurando auxiliar na tomada de decisões concretas. O processo de segunda 

ordem envolve o fortalecimento da pessoa para que, com o decorrer do tempo, ela seja 

capaz de calcificar sua perda e se fortalecer para um futuro evento desorientador. 

O terceiro processo, a recuperação, é produto da extinção da crise e do 

crescimento da pessoa após o término da mesma. O autor aponta que a maioria das 

pessoas se recupera de forma espontânea, tendo em vista o processo intervencionista 

anterior. Afirma a necessidade de que a recuperação seja realizada com um grupo de 

apoio também na esfera espiritual para os casos de não melhora espontânea. 

É preciso pontuar que em algumas situações pode não ocorrer o primeiro evento 

prévio (Ameaça), sendo o sujeito apenas lançado numa tragédia inesperada e, a partir 

daí os demais ciclos se rompem. Em todo o processo de pré-crise, crise e pós-crise o 

trabalho pastoral deve se fazer presente, tendo em vista tanto a necessidade de 

prevenção quanto de intervenção e, finalmente, a recuperação. 
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O esquema abaixo representa as etapas sugeridas pelo autor no processo da crise. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Esquema proposto por Maldonado, 2006. 

 

Ao assumir uma postura do/a jovem como coparticipante desse processo e não 

como simples espectador, a Pastoral Escolar tende a promover uma inversão da lógica 

de seu funcionamento, pois passará a andar com os sujeitos lado a lado e não mais a 

conduzi-los por caminhos pré-estabelecidos. Essa reflexão indica o motivo pelo qual 

Dalla-Déa (2006) apresentou a necessidade de que a juventude forme parcerias entre si 

e veja no agente pastoral um amigo e conselheiro, não mais um doutrinador distante de 

sua realidade. 

Analisando especificamente o caso do primo e da prima mencionados 

anteriormente sobre a perda de seu avô, é possível desmembrar essa questão também 

sob a ótica do cuidado pastoral sugerido por Maldonado (2006), sendo importante 

ressaltar as reações posteriores ao enterro do ente: conforme apresentado anteriormente,  

o menino narrou em um momento de acolhida que sua prima não gostava do avô 

enquanto ele estava vivo, mas diante da realidade da perda e do sentimento da ausência 

ela passou a se comportar de forma diferente junto à família. Também foi narrada a 

questão de que no velório ela estava rindo enquanto os parentes permaneciam em luto. 

Um dos aspectos destacados pelo garoto em sua fala é o fato de que ele é o único 

menino da família, o que lhe gerava alguns privilégios na relação com o falecido, tais 

como o convite para pescarem juntos. 

Eventos Prévios 

Ameaça Tragédia 
Percepção 

Choque 

Desequilíbrio 
Processo de 

Recuperação 

Equilíbrio 

Precário 

Restauração do Equilíbrio 

Anterior 

Desfecho e 

Crescimento 

Resolução da 

Crise 

Pré-crise 
Crise 

Pós-crise 
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Diante da crise destacada, a ação junto ao estudante foi conduzi-lo a um processo 

de recuperação e crescimento, no qual o primeiro momento consistiu em ampara-lo 

diante da angústia e deixar com que chorasse, em seguida ouvir os sentimentos 

aflorados sobre seu sofrimento e ajudá-lo a se preparar para uma futura recuperação. 

A perspectiva da complexidade revela a necessidade de não simplificar a crise, 

reduzindo-a ao fato da perda e desconsiderar o contexto no qual ela ocorre, seja ele 

familiar, social ou no espaço escolar. O amparo frente à crise exige compreender que há 

relações entre a parte e o todo: o garoto e as dinâmicas de sua família, bem como o peso 

subjetivo lançado sobre ele por ser o único menino; também põe em diálogo questões 

antagônicas e simultâneas: a cobrança familiar por uma atitude de maturidade em 

oposição ao sofrimento e desejo de chorar e ser amparado pelos outros entes familiares; 

e a recursão que a ausência do avô irá gerar na vida de cada membro da família, e nela 

como um todo. 

No texto que discorre sobre os pressupostos do Marco Referencial das ações 

educativas da Rede Cabriniana de Educação, é exposta a necessidade do 

desenvolvimento de competências gerais ao desenvolvimento geral do indivíduo. No 

que diz respeito ao desenvolvimento emocional e espiritual o texto pontua: 

Desenvolver a espiritualidade Cabriniana: desenvolver os 

valores cabrinianos de compaixão, justiça, solidariedade e 

responsabilidade social e ambiental, aplicando-os às esferas de 

atuação dos demais eixos. 

Elaborar projeto de vida: desenvolver autoestima, conhecimento 

e consciência de si mesmo (identidade) e do outro (alteridade), 

autoconfiança e valores. (REDE CABRINIANA DE 

EDUCAÇÃO, 2011, p. 61-62) 

Se por um lado há uma demanda institucional na tentativa de promover ações 

concretas na tarefa da Pastoral Escolar em suprir ou ajudar a juventude a se relacionar 

com os dilemas da vida indicando caminhos para a construção da consciência de si e do 

outro, não se pode descartar a dificuldade do exercício prático enfrentado por meninas e 

meninos na realização desse projeto. Esses percalços são das mais diversas ordens, 

passando por entraves nos relacionamentos entre os diversos grupos das turmas, 

questões familiares, desavenças com o corpo docente ou mesmo distúrbios emocionais 

característicos da juventude e que fogem a racionalidade cartesiana. 
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Ao se deparar com esse conjunto plural e interligado de coisas, as ações da 

Pastoral precisam ser pensadas em duas frentes distintas: a formativa e contínua – 

encontros de jovens periódicos, ações sociais para amparo à necessidade de diversas 

instituições, formação religiosa (catequese) –, mas também precisa lidar com 

emergências inesperadas contribuindo com ações imediatas frente ao problema. Por se 

tratarem de questões fora do eixo e vínculo cotidiano, não se torna possível estipular o 

controle sobre qualquer novidade e, dessa forma, ressalta-se a importância das ações 

formativas e contínuas para fundamentar a prática de vida dos/das jovens, pois, na 

medida que forem capazes de reconhecerem a si mesmos/as e aos outros, poderão lidar 

com as intercorrências imprevisíveis. 

Com relação às ações imediatas, apesar de não ser possível antever as 

necessidades emergentes para uma prevenção exclusiva, alguns direcionamentos podem 

balizar as ações de tal forma que não se crie uma relação de dependência entre o corpo 

de estudantes e os/as agentes da Pastoral Escolar, buscando a construção da autonomia 

juvenil numa perspectiva da fundamentação da sensibilidade solidaria (Asmann e Sung, 

2000). Para alcançar essa perspectiva, é importante amparar a juventude com cinco 

alicerces distintos para a saúde do corpo eclesial e individual. Conforme Castellanos 

(2006): 

La salud integral tiene que ver com uma acción pastoral 

diferente que articule de manera coherente estas cinco 

dimensiones: económica, política, ideológica, ético-social y 

psicológica. Y las cinco han de ser coherentes a luz de la 

dimensión espiritual que es la práxis del corazón. 

(CASTELLANOS, 2006, p. 168) 

A metáfora utilizada pelo autor aproxima uma visão sistêmica, ou nos termos da 

complexidade, holograma, nas quais as relações entre a parte e o todo são percebidas. 

Seu posicionamento explicita a ideia do funcionamento de um corpo, onde cada parte 

orgânica contribui para o funcionamento do todo. Ao analisar separadamente as 

estruturas pontuadas pelo autor, percebe-se a relação entre elas e algumas das questões 

levantadas pela juventude. Didaticamente, pontua-se: 
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O primeiro aspecto apresentado pelo autor diz respeito à questão Econômica 

utilizando a metáfora de mãos abertas como símbolo de uma atitude de doação em prol 

da necessidade do próximo e exemplifica, através das atitudes de Jesus, como ele 

mesmo se doou para seus discípulos seguidores frente acumulação a proposta repartir 

com a comunidade e com o pobre. 

Sobre a dimensão política, é preciso pensar em ações pastorais vinculadas ao 

conceito do Novo Testamento sobre o Reino de Deus, de acordo com Castellanos 

(2006), isso significa não se vender aos sistemas de opressão, muito pelo contrário, deve 

haver um compromisso com os/as oprimidos/as mantendo “su vocación redentora y 

profética”, ou seja, denunciar as mazelas promovidas pelos poderes políticos, 

econômicos, sociais ou religiosos. 

Acerca da questão ideológica, é o exercício da fé em Deus revelado por Jesus que 

é libertador, amor, misericordioso, pai acompanhante e compassivo. O autor ainda 

pontua que, ao apresentar Deus vinculado a essa compreensão, Jesus promove a 

dignidade humana e afasta a visão do deus severo, controlador da vida, vingador, 

justiceiro e juiz. Esse cuidado de exercício ideológico na pastoral deve promover: 

Y, como valores, [Jesus] propone a sua discípulos la  dignidade 

de la persona humana, la justicia en la distribuición de los 

recursos, la solidariedade com los marginados, el respeto a la 

liberdad del otro, lá disposición a servir, la capacidad de 

suportar conflictos, y um amor universal que supere todas las 

diferencias existentes entres los seres humanos. 

(CASTELLANOS, 2006, p. 164) 

A dimensão ético-social refere-se ao exercício de uma justiça de restituição, não 

de distribuição igualitária, porque ela ignora a condição da realidade de cada pessoa, 

nem a mera distribuição, na qual cada um tem o que merece. Aqui a questão é restituir o 

pão ao faminto, a liberdade ao cativo, a visão aos cegos e a dignidade aos oprimidos. 

O trabalho da Pastoral Escolar em levar seus participantes às tarefas sociais indica 

uma relação direta com a metáfora do autor no que diz respeito a atitude promovida por 

Jesus em cuidar das necessidades dos mais pobres e oprimidos. Assim sendo, faz-se 

necessário uma compreensão vinculada ao cuidado para que este promova uma íntima 

relação de pertencimento a proposta do Evangelho. 
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Já a dimensão psicológica consiste no exercício pastoral da escuta, ou seja, 

capacidade de cada membro da comunidade religiosa, neste caso os/as jovens 

frequentadores da Pastoral Escolar, a capacidade de ouvir uns aos outros e, a partir 

desse mecanismo, promover a cura através do compartilhamento das necessidades e da 

busca conjunta por saídas. 

Finalmente, quando abordada a questão da dimensão espiritual, o autor pontua a 

necessidade de viver uma espiritualidade a luz do coração de Jesus: em primeiro lugar 

porque o coração é utilizado como a metáfora para o exercício do controle de todo o 

sujeito (corpo, mente, sentimentos, espiritualidade), mas também porque, aproximando-

se do coração de Jesus, o/a jovem desenvolverá a percepção sobre a realidade e as ações 

ao modo do autor de sua fé. Essa dimensão tem um caráter extremamente importante 

quando analisada na perspectiva do carisma do Colégio Boni Consilii, pois sua 

fundadora fez questão de nomear a ordem como Missionárias do Sagrado Coração de 

Jesus, onde a educação do coração é a chave para alcançar a libertação humana, ou seja, 

as ações pastorais devem ser extremamente próximas à espiritualidade ensinada e 

vivenciada por Jesus, tendo em vista que foi o imperativo da fundadora e é uma das 

dimensões da ação pastoral cunhada por Castellanos. 

Mediante esse conjunto de elementos apresentados desde as questões gerais sobre 

a relação entre religião e educação, perpassando pontos sobre as crises e como lidar com 

elas e culminando nas ações pastorais que darão suporte individual e comunitário aos/as 

jovens, ainda se faz necessário discorrer sobre um elemento importante e por vezes 

marginalizado no trabalho da Pastoral Escolar: a relação com o Ensino Religioso. 
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2.4 Aspectos da Relação entre a disciplina de Ensino Religioso e a Pastoral Escolar 

A realidade educacional do Colégio Boni Consilii o situa num momento de 

transição sobre sua proposta educativa diante das exigências da estrutura cartesiana de 

classificação escolar: o vestibular. Em 2004 a instituição abandonou o uso de livros 

didáticos e passou a adotar o sistema COC de Ensino23. Ao longo dos onze anos 

decorridos dessa mudança, houve uma expressiva melhora no posicionamento do 

colégio no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM24, e isso assegura às 

famílias condições de que seus/suas filhos/as possam terminar o Ensino Médio e 

disputar vagas nas universidades públicas e nas carreiras por eles/elas almejadas. O 

outro aspecto dessa questão é que, apesar de ter melhorado seu posicionamento, a escola 

não assume uma postura absolutamente conteudista, ou seja, apesar de se preocupar 

com a transmissão dos assuntos de forma cartesiana visando preparar o discente para os 

exames vestibulares, ela ainda se preocupa com a formação ética, cidadã e religiosa de 

seus/suas alunos/as. 

Apesar de parecer sutil, essa questão se mostrou um problema presente e 

persistente em todas as falas de estudantes de todos os anos do Ensino Médio que se 

voluntariaram a participar da pesquisa de campo deste trabalho. As principais questões 

colocadas estavam relacionadas ao eixo da utilidade do conhecimento acadêmico, a 

tentativa de descobrir quem sou e ao que fazer quando terminar a escola. 

                                            
23 O Sistema COC de Ensino é uma metodologia de ensino pautada na divisão de conteúdos acadêmicos 

em apostilas didáticas com objetivos teóricos que devem ser cumpridos aula-a-aula. Por se tratar de um 

sistema metodológico, os/as docentes das diversas disciplinas têm pouquíssima ou nenhuma flexibilidade 

para abordarem questões para além dos conteúdos didáticos propostos para aquela aula. Isso tem como 

vantagem a possibilidade de cumprir todo o programa exigido pelos vestibulares durante os três anos do 

Ensino Médio, porém perde toda a dimensão humana do processo de ensino-aprendizagem, segredando a 

realidade do/a aluno/a aquilo que ele/a pode aprender enquanto conhecimento técnico e científico. 
24 Apesar de não ter sido divulgado o posicionamento da escola no ranking em 2015 até o momento da 

redação desse texto, é possível notar a melhora nos anos de 2013, quando o colégio estava na 988ª 

posição no Estado de São Paulo e em 2014, quando alcançou a 625ª. Consulta disponível em: 

http://especiais.g1.globo.com/educacao/enem/2014/enem-2014-medias-por-escola/s%C3%A3o-paulo/  

http://especiais.g1.globo.com/educacao/enem/2014/enem-2014-medias-por-escola/s%C3%A3o-paulo/
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O aspecto da utilidade do eixo acadêmico precisa ser interpretado diante de alguns 

fatores presentes na realidade juvenil: a geração de estudantes nas escolas nacionais é 

herdeira de um sistema de pensamento sempre imediatista, no qual o saber só é válido 

se for útil e trouxer algum resultado a curto ou médio prazo e, vinculado a isso, deve vir 

acompanhado de prazer – características da modernidade tardia ou pós-modernidade –; 

mas também aponta para outras problemáticas, tais como o próprio limite do 

conhecimento moderno que, através da sua especificidade, desamparou as conexões 

entre os sistemas e isso gera aquilo que Morin (2011) chama de ciência burra. Em outras 

palavras o currículo e a sua estrutura entorpecem o corpo estudantil com uma carga 

absurda de informações necessárias à aprovação no vestibular, enquanto que a 

identidade da escola vinculada ao carisma de sua fundadora, apresenta-se nesse campo 

como uma tentativa de trabalhar outras questões desconsideradas pelo currículo. 

As outras duas questões apresentadas – quem sou e o que fazer após a escola – 

serão discutidas na perspectiva das ações da Pastoral Escolar no próximo capítulo, tendo 

em vista a necessidade de apresentar o impacto e o diálogo estabelecido entre a Pastoral 

Escolar e a disciplina de Ensino Religioso nesse momento, pois houve menção às ações 

da disciplina num comparativo com a ausência de ações da Pastoral na leitura da 

juventude. 

A identidade assumida no Colégio Boni Consilii para o Ensino Religioso 

converge com as determinações legais, tais como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (1996) e com as contribuições de pesquisadores da área, a exemplo da 

produção acadêmica de Junqueira (2000, 2004, 2008 e 2010), apresentando a religião 

como um fenômeno social e perceptível de análise a partir da contribuição das Ciências 

da Religião. Seu currículo é oferecido de forma interconfessional e procurando respeitar 

a pluralidade religiosa do país. Apesar disso, um estudo histórico revela que essas 

conquistas são recentes, tendo em vista a possibilidade de comparar a estrutura 

curricular atual com aquela ofertada há treze anos e discutida no trabalho de Paulo 

(2002)25.  

                                            
25 O material produzido pela autora comparou a estrutura curricular do Ensino Religioso nas escolas da 

Rede Cabriniana no Brasil nos estados onde há sua presença, a saber: São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. Tendo em vista o recorte específico desse texto, não será apresentado o comparativo com os 

outros colégios e sim com a própria instituição, decorridos treze anos. 
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A flexibilidade da estrutura do currículo e a possibilidade de adaptá-lo às 

necessidades sociais, históricas, individuais e coletivas das turmas, é uma das 

características que diferencia as disciplinas de Ensino Religioso e Produção de Texto 

das demais, pois são obrigadas ao rigoroso critério conteudista que objetiva a fixação de 

conhecimentos necessários ao vestibular. Ainda que dotada dessa vantagem, o Ensino 

Religioso enfrentou diversos problemas na dinâmica do colégio, pois a aplicabilidade da 

identidade não acontecia e só passou a ser executada somente em 2015; outra 

desvantagem prática diz respeito ao regimento interno da escola que não abarca as 

disciplinas de Artes, Educação Física e Ensino Religioso como áreas do conhecimento, 

portanto os critérios de avaliação do conhecimento teórico são muito subjetivos. Diante 

dessas considerações, é necessário apresentar a diferença curricular de 200226 com a de 

2015 e a relação que essa última tem com os/as jovens em suas dinâmicas e 

necessidades. 

Currículo de Ensino Religioso, ano de 2002: 

1ª série: 

Objetivo: propiciar ao aluno uma formação que o prepare para viver em plenitude 

a sua vocação de ser humano que vive em comunidade. Preparar o jovem para vivenciar 

com responsabilidade a plenitude da adolescência, dado ênfase à dimensão da 

corporeidade e suas implicações na dimensão religiosa. 

Conteúdos: 

                                            
26 A transcrição do texto foi realizada de forma literal para cada uma das séries do Ensino Médio. 

- O encontro e o reencontro. 
- Campanha da Fraternidade:  um caminho para a solidariedade. 
- Autoconhecimento. 
- A festa da vida. 
- O Dom da vida. 
- Celebrações religiosas: festam que confirmam a caminhada para o bem. 
- Escala de valores. 
- Participação e compromisso. 
- As contradições da sociedade. 
- Impulso religioso e religião. 
- O mundo das relações afetivas. 
- O direito à vida e liberdade. 
- Madre Cabrini: uma mulher de ação. 
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 2ª série 

Objetivo: proporcionar ao aluno a compreensão do fenômeno religioso, para que 

possa vivenciar a presença do sagrado no mundo e suas implicações no cotidiano social, 

político, cultural e religioso, bem como o desenvolvimento de todas as suas dimensões. 

Conteúdos: 

 

3ª série 

Objetivo: viabilizar e aproveitar situações de inter-relacionamento pessoal para 

que o aluno se torne protagonista na construção da cidadania, a partir do conhecimento 

da dimensão religiosa. Possibilitar ao aluno a colaboração de sua síntese pessoal a partir 

dos elementos dados durante o Ensino Médio. 

- O encontro e o reencontro. 
- Campanha da Fraternidade: um caminho para a solidariedade. 
- A festa da vida. 
- O compromisso com o novo. 
- A vida humana numa sociedade em transformação. 
- Celebrações religiosas: festas que confirmam a caminhada para o bem. 
- Deus libertador. 
- Plítica e Reino de Deus. 
- A dimensão pessoal e comunitária da religiosidade. 
- Política e ética: participação popular. 
- Poder, liderança e fraternidade. 
- Exercício da cidadania e direito do cidadão (análise social). 
- Da irracionalidade da morte à logica da vida. 
- A morte de Deus. 
- New Age. 
- Madre Cabrini: uma mulher de ação. 
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Conteúdos: 

  

Currículo de Ensino Religioso, ano de 2015: 

1ª série: 

Objetivo: Instrumentalizar os/as discentes no processo de interpretação dos 

conglomerados humanos em torno do transcendente, oferecendo leituras que sejam 

associadas aos diversos movimentos e interpretações do sagrado e de suas 

manifestações no mundo contemporâneo a partir de uma leitura crítica dos seus 

processos culturais. 

Conteúdos: 

- O encontro e o reencontro. 
- Campanha da Fraternidade: um caminho para a solidariedade. 
- O contexto da modernidade. 
- O contexto da pós-modernidade. 
- Secularização. 
- Celebrações religiosas: festas que confirmam a caminhada para o bem. 
- Individualismo. 
- Ética e seus fundamentos. 
- Ética cristã e a sociedade. 
- O respeito pela vida. 
- A pessoa como valor supremo. 
- A vida no trabalho. 
- Negação do sujeito. 
- Pensar em Deus depois de Auschwits. 
- O lugar de Deus no século XXI. 
- Madre Cabrini: uma mulher de ação. 

1º trimestre: 
- Inter-relações humanas e processo de construção das sociedades. 
- Cultura e religião. 
- Imanência e Transcendência. 
 
2º trimestre 
- O ser humano e a busca pelo sentido da vida: a fé e suas respostas. 
- Carência humana e busca pelo transcendente: visões do sagrado na 
história da humanidade. 
 
3º trimestre 
- Religião, sociedade e cultura: aspectos gerais da teologia da libertação e 
da teologia da missão integral. 
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1º trimestre: 
- Modernidade tardia e os reflexos religiosos da/na era das luzes. 
- O papel da religião no mundo contemporâneo. 
 
2º trimestre 
- Gênero e religião: presença religiosa na sociedade dos diversos grupos de 
gênero e seu empoderamento social.  
 
3º trimestre 
- Teologia prática: papel da religião na mobilização da luta de classes. 

2ª série 

Objetivo: Capacitar os/as discentes para a dimensão social e filosófica da religião, 

discutindo aspectos da sua presença na sociedade e suas interferências com movimentos 

filosóficos recentes. Oferecer, a partir de uma leitura crítica, subsídios para a discussão 

da presença religiosa nos diversos setores da sociedade, entre eles os ateus e os sem 

religião. 

Conteúdos: 

 

3ª série 

Objetivo: Dialogar com os/as discentes a partir da sua cosmovisão adquirida 

durante o Ensino Médio, oferecendo o suporte teórico para a discussão das questões de 

religião presentes no mundo contemporâneo e nas diversas esferas do conhecimento, 

ofertando-lhes cabedal teórico para exames no vestibular através de um diálogo 

interdisciplinar que envolva as questões de religião e sociedade; religião e cultura; 

religião e luta social; religião e gênero. 

Conteúdo: 

1º trimestre: 
- O ser humano e os processos culturais. 
- Cultura, conhecimento e comunicação. 
 
2º trimestre 
- Filosofia e religião: aproximações existenciais. 
- Filosofia e religião: Kierkegaard, Nietzsche, Sartre e Pascal.  
 
3º trimestre 
- Religião, sociedade e cultura: fenômeno religioso dos sem religião; 
ateísmo e modernidade tardia. 
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As mudanças curriculares ao longo de treze anos reforçam o processo de 

adequação do Ensino Religioso enquanto disciplina e área do conhecimento sem que 

isso signifique um abandono do caráter flexível dessa ciência e sua capacidade de 

dialogar com a realidade e com os problemas da juventude. Além da questão curricular, 

cabe pontuar o elemento pelo qual essa disciplina apareceu na fala dos/das jovens 

durante a pesquisa de campo: para a juventude, muitas vezes o papel de ouvir, dialogar, 

problematizar e caminhar junto com as necessidades deles/as não foi exercido pela 

Pastoral Escolar que, mesmo possuindo um Grupo de Jovens27, não atende e dá ouvidos 

ao que pensam os/as jovens, outrora é na disciplina de Ensino Religioso que encontram 

espaço para isso. 

Um exemplo que pode ser mencionado sobre esse fato foi a fala de uma menina 

do segundo ano do Ensino Médio que pontuou a eficácia da discussão sobre a existência 

humana ocorrida nas aulas de Ensino Religioso e o quanto isso provocou uma crise nela 

ao passo que se sentia angustiada pelo fato de não encontrar espaço no Grupo de Jovens 

para cultivar essa discussão: 

Aquilo que o professor de Ensino Religioso disse sobre a coisa 

da nossa existência humana e as nossas relações com as outras 

pessoas me fez ficar pensando sobre um monte de coisas que eu 

to vivendo e eu acho que preciso mudar algumas coisas na 

minha vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 O detalhamento do trabalho do Grupo de Jovens será apresentado no próximo capítulo, quando serão 

observadas essa e outras ações da Pastoral Escolar. 
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2.5 Aspectos conclusivos 

Tendo em vista um conjunto de olhar histórico a partir da compreensão da 

herança de um mundo carregado com elementos do pensamento moderno e, portanto, 

cartesiano, procurou-se apontar os diversos limites dessa perspectiva de pensamento, 

inclusive a desqualificação da religião como presente e importante para o 

desenvolvimento humano. Diante dessa problemática, foi possível notar como a 

complexidade estipula alicerces fundamentados academicamente e não somente 

dispersos da ciência, como elemento capaz de lidar com a especificidade do 

conhecimento científico, com a pluralidade e diversidade das percepções humanas sobre 

a realidade e com as imprevisibilidades decorridas do processo de conhecimento e 

aprendizagem. Lidar com o uno e com o múltiplo, pôr em diálogo o antagônico e 

reconhecer as relações da parte com o todo não mais numa perspectiva evolucionista, 

mas de retroações foi uma das tentativas desse capítulo. 

Ao se deparar com as diversas percepções da juventude sobre suas necessidades, 

emergências e demandas, notou-se os limites da ciência dura que é incapaz de olhar o 

elemento humano e considerar seu papel de agente de si em construção comunitária e, 

portanto, social. Nesse preambulo a Complexidade visa atuar como elemento de 

resposta a herança de Descartes. 

Diante desses elementos iniciais, foram discorridos aspectos sobre a relação entre 

religião e educação, procurando uma compreensão holística do sujeito em comunidade, 

considerando o/a jovem, seu contexto e elementos da sua identidade, bem como seus 

problemas e potencialidades. Nesse sentido, também houve a exposição do cuidado 

pastoral diante da crise, desde como responder a ela até como promover a resiliência do 

sujeito e da comunidade para enfrentar futuras adversidades. 

Também foi observada a relação entre a disciplina de Ensino Religioso e as ações 

da Pastoral Escolar, levando em conta as demandas contextuais do Colégio Boni 

Consilii que precisa responder às exigências modernas que vinculam qualidade da 

educação com desempenho acadêmico em vestibulares, sem permitir que o carisma 

institucional da fundadora se perdesse nesse processo. Para lidar com isso, foi 

apresentado o processo de desenvolvimento do Ensino Religioso num comparativo 

histórico e de que forma a disciplina se relaciona com a Pastoral e com as necessidades 

juvenis. 
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Tendo permeado os elementos históricos do desenvolvimento da Escola Católica 

no Brasil e afunilado para a relação entre as ações da Pastoral Escolar com a juventude 

do Colégio Boni Consilii numa perspectiva da complexidade, espera-se lançar luz sobre 

os desdobramentos específicos das ações da Pastoral Escolar a partir da interpretação da 

juventude sobre essas ações, revelando suas potencialidades e limites, bem como 

apontar elementos contributivos para repensar a Pastoral Escolar numa perspectiva da 

Complexidade. 

O alvo do terceiro capítulo será o entendimento das falas juvenis nos Grupos 

Focais e nas entrevistas acerca de suas necessidades e das realizações da Pastoral 

Escolar. Também será objetivo do capítulo pormenorizar o trabalho desse segmento 

escolar, apontando limites e possibilidades para, finalmente, apresentar caminhos que a 

Teoria da Complexidade pode abrir diante das ponderações realizadas. 
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3. As Ações da Pastoral Escolar no Colégio Boni Consilii com Jovens no Ensino 

Médio a partir da Teoria da Complexidade 

O principal objetivo deste capítulo é identificar as ações específicas da Pastoral 

Escolar do Colégio Boni Consilii com jovens que estão no Ensino Médio a partir de 

uma leitura vinculada à Teoria da Complexidade e seus desdobramentos. Contudo, antes 

de apresentar pormenorizadamente as ações da Pastoral Escolar, faz-se necessário 

contextualizar a realidade do Colégio Boni Consilii do ponto de vista histórico e do seu 

carisma religioso para guiar o/a leitor/a num processo de compreensão dessa instituição. 

Também se objetiva demonstrar se existe alguma relação entre a Teoria da 

Complexidade e as ações já desenvolvidas no colégio, bem como os desafios que ela 

pode promover e as demandas enfrentadas pela juventude nesse processo, numa 

tentativa de entender se as ações da Pastoral estão, ou não, favorecendo a juventude em 

seu crescimento acadêmico, humano, emocional e/ou espiritual. 

Tendo em vista esses dois objetivos determinados, o processo adotado será 

apresentar o Colégio Boni Consilii sob uma perspectiva histórica e fundamentar suas 

ações pastorais numa análise contemporânea, pensando à luz da Complexidade, quais 

ações contribuem na construção da vida da juventude e quais carecem de novas práticas 

a partir da análise das falas juvenis ocorridas nos Grupos Focais e nas Entrevistas. 

3.1 Atividades da Pastoral Escolar através da Equipe de Evangelização 

O principal eixo de trabalho da Pastoral Escolar através da Equipe de 

Evangelização está centrado na formação humana de todos/todas aqueles/as envolvidos 

com o Colégio Boni Consilii e com o Colégio Madre Cabrini. A formação atua na 

perspectiva preventiva, no sentido de alicerçar a equipe docente, discente e de 

funcionários/as sobre o comportamento e as ações esperadas por aqueles que estão 

vinculados/as à escola. 

O segundo eixo central diz respeito às ações diante de uma realidade ou 

necessidade específica, isso significa que a Pastoral Escolar se mantém flexível para 

agir diante de situações inesperadas, as quais carecem de uma intervenção imediata. Por 

se tratarem de eventos não programados, espera-se que o investimento nas ações 

formativas dê o suporte necessário no momento de uma crise, independente da ordem e 

da origem. 
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As ações formativas acompanham os estudantes desde tenra idade quando são 

oferecidas as aulas de catequese para a realização do sacramento da Primeira 

Comunhão. Em outros momentos, as crianças realizam diversos projetos de formação 

religiosa, tais como a celebração das festividades cristãs: carnaval, quaresma, páscoa, 

mês da Bíblia, da Família, das Crianças, de Madre Cabrini e do natal. 

Diariamente a formação religiosa se faz presente em todos os níveis de ensino 

pelo fato de que são realizadas orações curtas todas as manhãs, promovendo um 

momento de espiritualidade, interiorização e reflexão individual e coletiva do ser 

humano com o Transcendente. Por receber sujeitos de diversos credos religioso, as 

orações não são vinculadas ao discurso absolutamente cristão, outrora procuram um 

diálogo inter-religioso, que valorize as relações do ser humano com o sagrado e com o 

próximo. 

Também são realizadas, com certa periodicidade, momentos de oração matinais 

mais longos conduzidos pela Pastoral Escolar e sempre relacionados a algum evento do 

calendário escolar vinculado às festividades religiosas cristãs. Quando ocorrem essas 

práticas, a Pastoral Escolar utiliza o sistema de som da escola para conduzir, ao mesmo 

tempo, toda a comunidade educativa na oração, o que pretende proporcionar comunhão 

de todos os ciclos educativos. 

Finalmente, a terceira grande atividade desenvolvida pela Pastoral Escolar são os 

encontros com pais e mães, professores/as e funcionários/as para desenvolver a 

formação da espiritualidade Cabriniana com esse grupo. Tais encontros envolvem, 

necessariamente, um momento de espiritualidade e oração, mas também um estudo que 

pode ser vinculado aos diversos temas da Teologia Cristã Católica. Em 2015 foram 

trabalhados dois grandes eixos: a vida e a obra de Madre Cabrini e a Cristologia. Na 

primeira, foi distribuído o livro O Poder na Fragilidade, biografia da fundadora, para 

leitura e apresentação por parte de toda a equipe do Colégio; na segunda etapa, um livro 

que discute a humanidade de Jesus também foi distribuído e a leitura será socializada na 

Semana de Planejamento Anual em 2016. 
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3.2 As Ações da Pastoral Escolar com Jovens no Ensino Médio 

Ao pensar especificamente o cenário com o Ensino Médio, as ações da Pastoral 

Escolar recebem um incremento para procurar atender às necessidades e dinâmicas 

desse grupo. Considera-se o período no qual a juventude se encontra, momento de 

transição da infância para a vida adulta e começo das cobranças sociais para o 

desenvolvimento integral desses sujeitos que, ao término do ciclo, tendem a ingressar 

em um curso superior e estar preparados para lidar com as novas dinâmicas da vida que 

seguirão. 

Também se entende a necessidade de apresentar a religião como presente na vida 

da juventude para além dos limites doutrinários e exclusivamente dogmáticos do 

catolicismo romano – faz-se necessário construir uma espiritualidade que leve o jovem à 

sua humanidade e reforce suas estruturas humanas no sentido de prepara-lo/prepara-la 

para assumir sua autonomia, ciente de que faz parte de relações com as outras pessoas e 

com o meio ambiente que o cerca. 

Os desafios que norteiam as ações da Pastoral Escolar com a juventude no Ensino 

Médio são dos mais diversos possíveis, tendo em vista a etapa de transição e das muitas 

crises enfrentadas por esse grupo nos três anos que passam pelo Ensino Médio. São 

questões de ordem emocional, vinculada às relações com outros/as jovens e com a 

família; social, ligadas aos problemas sociais e econômicos enfrentados pelas famílias e 

pela própria juventude; acadêmicos, pela dificuldade do processo de aprendizagem e 

relação entre os conteúdos e a vida cotidiana. Esse conjunto de situações presentes na 

realidade juvenil deve permear as atividades e as discussões promovidas pela Pastoral 

Escolar para alcançar eficiência no seu trabalho. 
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A principal estratégia de ação da Pastoral Escolar com a juventude no Ensino 

Médio é canalizar o trabalho em um Grupo de Jovens que se reúne uma vez por mês 

para executar os projetos sociais e a formação humana e religiosa. O Grupo de Jovens se 

reúne em contra turno ao período das aulas e divide suas atividades em dois grandes 

nortes: o primeiro remete à questão da formação e, nesse sentido, versa as atividades na 

leitura, interpretação e discussão de textos bíblicos, bem como orações e reflexões sobre 

textos vinculados a literatura de autoajuda; no aspecto das ações sociais, são 

desenvolvidos projetos específicos ao longo do ano letivo para atender as necessidades 

do Arsenal da Esperança que, conforme exposto anteriormente, atende pessoas 

desabrigadas e imigrantes – principalmente da América do Sul – residentes na região do 

centro de São Paulo. 

Os trabalhos e projetos sociais consistem sempre no auxílio ao Arsenal da 

Esperança, mas, como foi observado na fala dos/das jovens, esse trabalho é 

desvinculado de uma leitura complexa – onde as relações entre a parte e o todo e os 

reflexos entre as ações e reações acabam sendo desamparados. Essa questão será 

abordada especificamente durante a análise das falas juvenis após a Pesquisa de Campo. 

Ainda que o Grupo de Jovens seja o espaço de encontro da juventude para se 

debruçarem sobre suas próprias necessidades, foi percebido durante o diálogo com a 

juventude nos Grupos Focais e nas entrevistas, uma grande dificuldade de realização 

prática desses objetivos; o relato de alguns/algumas estudantes sobre mecanismos de 

fuga das reuniões do Grupo e o interesse pelos projetos sociais desenvolvidos por ele, 

revela um dos limites encontrados pela juventude na participação nesse ambiente 

escolar. 

Há ainda de se destacar um dos grandes desafios propostos pela juventude no que 

diz respeito às ações da Pastoral Escolar: dar ouvidos aos/as jovens em um processo de 

conhecer e valorizar seus pensamentos, dificuldades, necessidades, dinâmicas e sua 

percepção da realidade. Uma ação da Pastoral que seja vinculada ao dia-a-dia da 

juventude, permitindo que ela se auto organize e produza sua auto-gestão, tendo como 

parceiros/as os adultos e não somente tê-los como orquestradores dos projetos enquanto 

que a juventude só os executa. 
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Esse desafio para a Pastoral Escolar se aproxima das considerações de Dalla-Déa 

(2006) ao apontar o desinteresse da juventude pelas questões espirituais após o 

cumprimento da crisma; como já mencionado anteriormente, a juventude tende a se ver 

e a criar laços entre elas num mecanismo de resolução dos seus próprios problemas. 

Para pôr em diálogo as necessidades da juventude e as ações da Pastoral Escolar 

apontadas nas falas colhidas na Pesquisa de Campo com os elementos da Teoria da 

Complexidade, os temas discutidos pela juventude serão apresentados pelos blocos nos 

quais foram feitas as considerações de tal forma que seja possível compreender as falas 

e pensamentos organizadamente e em diálogo com os apontamentos da Complexidade. 

3.3 A Juventude fala: os grandes dilemas enfrentados pela juventude do Colégio 

Boni Consilii 

Um dos temas de destaque nos Grupos Focais foi a questão da escolha 

profissional, tendo em vista a pressão exercida pela família, escola e sociedade. O grupo 

de estudantes entrevistados/as pontuou a carreira profissional como um dos aspectos de 

maior dificuldade diante das mudanças ocorridas no período da juventude. Uma das 

entrevistadas, a aluna ACAS do 1º ano disse que a dificuldade de saber quem ela é 

aparece como algo diretamente atrelado à escolha profissional e isso gera um 

desconforto para quem está nos anos finais do Ensino Médio, a saber os segundos e 

terceiros anos: 

Eu tenho uma grande necessidade, uma grande dificuldade pra 

saber quem eu sou, e isso ta atrapalhando muitas coisas, muitas 

pessoas perguntam o que eu quero ser, o que eu quero seguir, eu 
não sei. Sei lá, eu acho que esse negócio de ta bem perdido de 

não saber o que quer, atrapalha bastante. Acho que 

pouquíssimas pessoas sabem quem elas são e isso ajuda sim 

porque saber quem você é, dá pra saber o que você vai fazer e o 

que vai te fazer feliz. 
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Uma entrevistada do 3º ano, concordou com a fala da aluna ACAS e ainda 

acrescentou a questão das relações de gênero, sendo uma pressão e uma dificuldade 

muito maior para a mulher em descobrir quem ela é e o que ela, enquanto mulher pode 

fazer. Na perspectiva dela, ainda que a militância feminina esteja crescendo, as 

mulheres ainda sofrem com a dificuldade de descobrir quem são e, a partir disso, 

escolher o que farão. Também pontuou sobre a questão da baixa adesão feminina na 

pesquisa: para ela, se a entrevista estivesse sendo conduzida por uma pesquisadora, no 

número de mulheres participantes seria maior porque não se sentiriam intimidadas 

diante das perguntas. 

Essas falas iniciais sobre a relação entre o ser, enquanto sujeito, e sua utilidade no 

mundo ou, em outras palavras, colocar em prática aquilo que o ser é, têm implicações 

tanto na esfera das ações da Pastoral Escolar, perpassando por elementos filosóficos da 

contemporaneidade (modernidade tardia ou pós-modernidade) a partir de um viés da 

Complexidade.  Para uma tentativa de compreensão desse fenômeno, observar os 

elementos difusos e em conjunto se faz necessário. 

No aspecto da Complexidade a discussão sobre as relações que o sujeito tem no 

mundo são percebidas a partir do princípio hologramático, considerando que levar o/a  

jovem a se perceber como parte no todo e identificar o todo em si, enquanto parte, é, em 

primeiro lugar, um entendimento de que a reconfiguração das partes gera uma mudança 

no todo, mas também assumir o viés de influência que o todo tem sobre as partes: não 

se pode considerar o jovem como um sujeito fora da história e de seu contexto, por 

semelhante modo, não é um produto social ou um resultado de influências externas 

sobre ele. A sincronia da relação de percepção do jovem enquanto sujeito de si e 

oriundo de um sistema cultural no qual ele/ela está inserido/a, proporciona uma 

maturidade de entendimento das relações nas quais as pequenas e grandes mudanças, 

sejam elas de ordem interna ou externa, não lhe furtam à sua responsabilidade, bem 

como são provocadas ora pelo meio, ora por sua compreensão interna. 
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Por certo aspecto, a Pastoral Escolar tende a lidar com sujeitos dotados de 

individualidade e subjetividade que, em suas relações de pluralidade, tendem a se 

aproximar e a se distanciar uns dos outros.  Dos Anjos, Itoz e Junqueira (2015) ao 

discutirem as práticas da Pastoral Escolar, pontuam a questão da subjetividade e 

intersubjetividade dos sujeitos num aspecto da construção da autonomia do/da jovem na 

perspectiva de relações de desconstrução-reconstrução da identidade. Afirmam: 

Este complexo processo [da construção da identidade do eu e do 

outro] possibilita, como já mencionamos, a subjetivação 

perversa de querer impor ao outro as nossas próprias 

particularidades. Isto ocorre não apenas em relações 

interpessoais dominadoras, mas em maior escala através de 

relações macrossociais, como o colonialismo cultural (...). De 

um lado estamos em fase de um grande acerto de contas em 

áreas essenciais como as identidades étnico-culturais, de gênero, 

de convicções, em que se insere o pluralismo religioso. A crise 

de valores passa rigorosamente por esta crise de desconstrução-

reconstrução, deixando à primeira vista a impressão de um 

relativismo absoluto, na conta das subjetividades (DOS ANJOS, 

ITOZ & JUNQUEIRA, 2015, p.51) 

As ações da Pastoral Escolar precisam convergir para o encontro com o/a jovem 

não somente no aspecto formativo, outrora também provocativo e, em certo âmbito, 

problematizar a percepção que ele/ela tem de si mesmo, de sua identidade, de quem é e 

do que fazer com isso: apresenta-se um processo no qual a busca por descobrir a sua 

identidade não tenderá a um resultado final, contudo a um processo de reconhecimento 

de seus valores enquanto sujeito, mas também das mudanças resultantes de sua 

transformação emocional, social, econômica e histórica, ciente de que é parte do todo e 

de que o todo se faz presente em cada parte. 

Um estudante pontuou:  

Eu sou L do 3º ano A, e, bom não se ainda vale ressaltar a 

questão do trabalho e também não só decisões futuras de 

trabalho com também decisões futuras de vida, como a vida que 

você quer seguir, como a sociedade atual tenta impor uma 

maneira única, um caminho único que você deve seguir para 

chegar a ser uma única coisa na sua vida e esse seria o seu papel, 

como disse o A, o papel não é estabelecido, ele não é claro, ele é 

tão obscuro quanto o nosso próprio futuro. 
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Apesar de parecer uma perspectiva bastante niilista, as considerações apontadas 

na fala desse estudante estavam revelando a tensão vivenciada por ele e por seus/suas 

colegas diante da questão da dificuldade que enfrentam para descobrir e decidir o que 

são e farão. Em suas falas, nota-se a excessiva questão do peso social como um 

imperativo sobre a juventude que espera um retorno no sentido de contribuir com a 

perpetuação do sistema no qual o/a jovem se encontra. Para reforçar essa posição, 

destaca-se, ainda, a fala do estudante PHCO do segundo ano, turma A:  

Eu acho que são coisas que a própria sociedade, a cultura te 

impõe, porque essa questão de você decidir o que você vai fazer 

exatamente no terceiro ano é uma construção que a própria 

sociedade te impõe, não é necessariamente que você tem de 

decidir no terceiro ano; agora, se você não se decidir até o 

terceiro ano, a sociedade recai sobre você, seus amigos recaem 

sobre você, você é chamado de vagabundo, de folgado, se você 

escolher fazer algo diferente desses padrões que a sociedade te 

impõe, você é considerado uma pessoa completamente estranha, 

que não é adequada para aquele local, para aquela disposição. 

Os/as jovens deixaram claro através de suas falas a esperança familiar para a 

realização de um curso que traga retorno financeiro após os anos de investimento na 

formação de base. Uma estudante do terceiro ano, pontuou a reação de sua mãe quando 

mencionou sua decisão por estudar filosofia: a inquietação sobre a utilidade do curso 

estava presente na fala da progenitora e os questionamentos da filha sobre a validade de 

todo o processo de estudo durante os anos apareceram como um fenômeno ignorado no 

sistema de pensamento materno. 

Uma vez que a Escola Católica assume uma responsabilidade da educação 

integral, comprometida com o desenvolvimento do ser humano em todas as suas 

esferas, evidencia-se a necessidade de um desenvolvimento no espaço da Pastoral 

Escolar voltado ao preparo das famílias em lidar com as decisões profissionais dos/das 

seus/suas filhos/filhas. Atualmente esse trabalho é inexistente com familiares dos/das 

jovens, sendo possível mencionar apenas a realização de missas em ocasiões específicas 

objetivando homenagear pais, mães ou o núcleo familiar como um todo. 

Ao retomar a questão da construção da identidade juvenil, LAPS postulou:  
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A sua identidade é formada por aquilo que você pensa, que você 

faz, as suas atitudes, tudo. Todas as influências externas ajudam 

a construir a sua identidade, seja por uma família que é racista, 

homofóbica, você acaba pegando esses traços, mas ao mesmo 

tempo, se nesse exemplo da família você conhece amigos que 

convivem com o racismo, com essas coisas, você pode mudar 

novamente a sua ideia; não é fixo. 

Convergindo com a posição adotada por LAPS, destaca-se a fala do estudante 

RWBCP, do primeiro ano do Ensino Médio:  

O meu irmão me deu muita influência quando eu era pequeno, 

muitas dessas influências eu gosto, outras nem tanto, por 

exemplo: será que eu sou eu mesmo ou eu sou a imagem do meu 

irmão. Bem, eu gosto de jogos, de ouvir música rock, eu procuro 

gostar um pouco de tudo para me encaixar nos grupos de 

pessoas. 

A partir dessas considerações – de que a identidade é um produto de influências 

externas e internas – é importante posicionar a questão do fenômeno de bricolage. Esse 

termo é derivado do verbo bricoler, originalmente aplicado aos jogos de péla, bilhar, à 

caça e a equitação; significa um movimento incidental quando, por exemplo, o cavalo 

corre e desvia de um obstáculo à sua frente. Strauss (1970) ao fazer uso do termo, 

referiu-se aos trabalhos manuais executados com um número limitado de ferramentas e 

possibilidades nos quais os artesãos eram capazes de produzir uma série de produtos 

seguindo processos distintos. 

Em outras palavras, o bricoleur executará sempre algo novo diante de um 

conjunto de materiais ou ferramentas que lhe forem apresentadas: ele fará um resgate 

sobre seu conhecimento de cada material ou ferramenta para propor uma solução frente 

o problema apresentado. Assim sendo, os resultados para uma mesma situação serão 

completamente diferentes quando realizados por distintos bricoleur, tendo em vista a 

inspiração particular de cada um e sua doação diante das possibilidades a ele 

apresentadas. 
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Do ponto de vista mítico, o bricolage é o processo no qual, apesar de estar preso a 

fragmentos de fatos históricos, há a elaboração de estruturas que irão conferir sentido, 

num processo libertador, pois ele protesta contra a falta de sentido que, a princípio, a 

ciência tende a assumir. E esse é um dos aspectos mais evidentes na estruturação da 

formação da personalidade juvenil no local da pesquisa de campo: apesar da dureza da 

cientificidade imposta pelo sistema escolar e da cobrança familiar sobre a decisão do 

que fazer após o Ensino Médio, os/as jovens fazem uso de diversos elementos 

subjetivos para compor e organizar suas estruturas de identidade: recorrem à arte, ou 

manifestam rebeldia, ou assumem apatia, mas também podem doar-se integralmente a 

um projeto ou às necessidades vivenciadas pelos/as amigos/as. E aqui reside um campo 

de possíveis ações para a Pastoral Escolar que pode servir como espaço para a juventude 

se mobilizar e organizar como um todo e produzir, por ela mesma, sistemas de 

organização que tendem a contribuir com a formação da personalidade de cada um/uma, 

do grupo em si e dos/das demais jovens com os quais tenham contato. É necessário 

destacar a impossibilidade de conhecimento prévio do alcance das estruturas míticas de 

organização juvenil, contudo, como foi pontuada a importância do círculo de amigos/as 

na construção da identidade, essa é uma provocação emergente para pesquisas futuras. 

O bricolage também foi tema de estudo de outros/as pesquisadores/as e isso 

aparece quando Ribeiro (2004), se propõe a discutir a relação entre juventude e 

transcendência com universitários na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele 

aponta a posição de Liliane Voyé e Jean-Paul Willaime (1996) sobre o conceito: para 

Voyé, o bricolage revela-se como o resultado da soma das diversas crenças e sistemas 

de sentido agindo sobre a vida das pessoas; já na leitura de Willaime, bricolage aparece 

como característica da desconexão dos aparelhos de crença, ainda que vinculado à certa 

dependência, pois o sujeito ainda se reporta a ele. 

Essas observações são importantes para pontuar a organização realizada pela 

juventude dentro de um conjunto diverso de sistemas de crença, de tal forma que há 

uma composição na qual os/as jovens recebem as influências familiares e sociais 

(indicadas por eles principalmente advindas dos/das amigos/as) para, a partir delas, 

realizarem suas próprias escolhas e irem definindo, gradativamente, quem são e o que 

farão. 



104 

 

Dentre todos/todas os/as participantes do Grupo Focal, cabe o destaque para uma 

única voz dissonante acerca da questão da identidade: trata-se de um menino do 

segundo ano do Ensino Médio que afirmou, insistiu e defendeu seu posicionamento 

sobre sua identidade quando questionado pelos/as outros/as participantes do grupo. 

Ainda que não seja possível quantificar precisamente isso, há de se destacar o fato de 

que ele é o único protestante, membro da Assembleia de Deus e extremamente 

praticante dos valores religiosos e humanos ensinados-apreendidos em sua comunidade, 

a participar como voluntário. Outros/as religiosos/as não atribuíram relação de causa e 

efeito ao fenômeno religioso. Para o jovem JMR: 

Bom, eu tenho uma pré-certeza do quem eu sou, eu só preciso 

consolidar isso. Mas eu tenho uma linha que eu sei que vou 

seguir pra vida toda, eu só preciso decidir isso de uma vez. Eu 

não pretendo mudar isso na minha vida. 

Ora, diante do reconhecimento apontado pela fala dos/das jovens sobre esse 

mecanismo, a Pastoral Escolar não pode se furtar à responsabilidade de agir como 

mediadora e, em certa medida, promotora de opções de sentido à juventude, ou seja, é 

através das ações da Pastoral Escolar que mecanismos podem ser criados para que a 

juventude pense, reflita e discuta sobre os diversos elementos que tendem a 

fundamentar suas identidades através de seus pensamentos e ações, sem desprezar as 

contribuições das outras partes e do todo. 

Outro problema destacado pela juventude apareceu durante a fala da estudante 

AC, também do segundo ano do Ensino Médio, ao apresentar a inquietação sobre a 

necessidade de estudar uma série de assuntos não vinculados à realidade e à vida, 

outrora são apenas instrumentos avaliativos para conferir o grau de aprovação nos três 

anos do Ensino Médio e nos vestibulares. Através de uma leitura permeada pela 

Complexidade, já foi evidenciado anteriormente a ineficácia da ciência dura, incapaz de 

dialogar com os antagonismos e com as retroações dos sistemas ou com os próprios 

limites antagônicos presentes nele.  
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A perspectiva de Morin é muito clara no aspecto mencionado pela estudante: a 

dureza do conhecimento científico exposto nas escolas é um problema maior do que os 

currículos e parâmetros educacionais, é resultado de uma percepção histórica na qual a 

herança iluminista fundamentou as formas de se fazer ciência a partir de um rigor e 

inflexibilidade, na qual há o desprezo dos outros saberes. Contudo, paradoxalmente, a 

ciência é a construção e reconstrução permanente como tentativa de explicar a 

realidade: ela é um modelo e não pode ser assumida como uma verdade absoluta; ela 

deve ser descritiva acerca dos fenômenos e não normativa acerca deles. O vazio da 

relação entre a ciência e a realidade, fez com que a aluna ACAS se colocasse diante 

dessa questão da seguinte forma: 

Acho que o principal problema dessa sociedade, do jovem é 

porque a gente estuda muita coisa, é muita pressão. A gente só 

estuda porque precisa estudar aquilo para passar numa boa 

faculdade, sendo que a gente nunca vai usar metade do que a 

gente está estudando; e é a maior pressão da escola, da 

faculdade pra que a gente saiba de uma coisa que é 

desnecessária. Tipo, você vai prestar jornalismo e você é 

considerado burro porque você não entende nada de matemática. 

Não acho que você seja burro, acho que esse é o maior problema 

da sociedade, dos jovens de hoje, porque eles sabem o que eles 

querem, mas a sociedade, pelo menos a brasileira, ela não 

valoriza o verdadeiro talento do aluno. O problema é o excesso 

de coisas que se tem para estudar e que elas não se ligam com o 

dia a dia das pessoas. 

 

Existe, ainda, uma outra relação surgida durante a fala da juventude participante 

no tocante à pressão exercida pelas outras pessoas para dar utilidade mercadológica ao 

conhecimento assimilado ao longo dos anos na escola. A voluntária CML apresentou o 

fenômeno da pressão externa exercida pela família para que ela se tornasse musicista, 

contrariando seu próprio desejo. Diante desse impasse, e frente à realidade do 

falecimento de sua genitora, declarou o impasse entre fazer a vontade da mãe, e 

abandonar o próprio desejo de vida, ou seguir seus passos e contrariar o desejo externo 

materno correndo o risco de errar e gerar decepção em quem se ama. 

Contrariando a posição de sua colega CML, o aluno JMR se posicionou com a 

afirmativa de que não importa o lado escolhido pelo sujeito, pois sempre haverá uma 

outra perspectiva sobre o tema e isso irá gerar desconforto e pressão por parte de 

outrem. 
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Na complexidade, o princípio dialógico se apresenta nesse limiar: ainda que uma 

posição de vida seja assumida por alguém, outras vertentes contraditórias surgirão e 

serão tão verdadeiras quanto a assumida pela pessoa em questão; o desafio, então, tende 

a se aproximar de uma convivência na qual as diferenças sejam suportadas e dialoguem 

entre si, sem promover a exclusão de uma ou o privilégio da outra. Aqui reside um 

desafio Herculano para as ações da Pastoral Escolar, porque ela recebe sujeitos plurais, 

com diversas matrizes emocionais, históricas e religiosas, sendo um espaço no qual 

deve promover o crescimento individual, coletivo e social a partir do carisma religioso 

atrelado a ela sem um posicionamento imperialista, outrora uma aproximação dialógica. 

É necessário pontuar as questões vinculadas ao cuidado pastoral, enquanto ação e 

movimento capaz de favorecer a caminhada espiritual dos/das jovens no eixo do 

carisma religioso da instituição e, ainda assim, amparar credos e formas de vida 

completamente distintas da sua própria percepção de realidade. 

Ao mesmo tempo que lida com essas provocações, é através das ações da Pastoral 

Escolar que se abre espaço e campo para colocar em diálogo os posicionamentos 

reversos, pois ela não se situa presa aos limites acadêmicos impostos às disciplinas e ao 

rigor do vestibular, outrora ela lida com o ser humano numa condição onde seus 

arquétipos28 não estão sendo exigidos para a realização de uma avaliação ou o 

cumprimento de uma tarefa acadêmica: é o seio no qual as personas estão acessíveis a 

outros mecanismos para além da intelectualidade, a saber: a afetividade, a 

espiritualidade e a socialização. 

                                            
28 O conceito de arquétipos foi cunhado pelo psicanalista suíço Carl Gustav Jung, no qual ele divide a 

personalidade humana em quatro níveis: persona, sombra, self e anima (no sexo masculino) e animus (no 

sexo feminino). 
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Mais um destaque é possível ser dado frente às falas na relação conhecimento, 

profissão e escolhas de vida: alguns/algumas jovens demonstraram uma carga de 

tristeza ao se sentirem forçados/as pela sociedade, família e escola a escolherem sua 

profissão e errarem. Ao projetar o futuro, ficou nítido o impacto do rigor imposto à 

juventude através de suas falas: a projeção da vida deve seguir um plano cartesiano – 

estudar para se formar na escola, escolher um curso para a faculdade, se formar, 

trabalhar, casar e constituir família. Retomando a fala do entrevistado RWBCP, notou-

se o desespero de poder chegar aos trinta anos e não ter expectativa de mudança ou de 

novas possibilidades; aparentemente o fardo carregado por ele, e expresso de outras 

formas em diversas falas, indica uma vida na qual ele se furte ao controle de si porque 

lhe foi imposto seguir um caminho estabelecido e normatizado. 

É evidente que não há um consenso ou um denominador comum sobre esse tema, 

tendo em vista a clareza com a qual a entrevistada AC, também do primeiro ano do 

Ensino Médio, se posicionou sobre sua escolha de vida e, num segundo momento, 

profissional: a opção clara por ser artista está definida desde os nove anos e, apesar da 

resistência de seu pai e mãe, a insistência dela tem acalantado e convencido o coração 

de seus familiares acerca de sua decisão. 

O elemento central pontuado na fala desses/dessas jovens e destacado nessa 

relação entre conhecimento, profissão e sentido de vida, ou relação desses 

conhecimentos com a realidade, pode ser explicitado da seguinte forma: o 

desenvolvimento científico oriundo desde meados do século XIV gerou inúmeros 

avanços técnico-científicos, ao passo que tencionou os valores humanos, seus sentidos 

de vida e suas projeções do futuro – próprio e coletivo –, assim sendo, é através da 

construção permanente da ética que surge a capacidade de reposicionar o valor e o 

sentido tanto da vida quanto dos conhecimentos. Ao discutir essa questão no âmbito das 

ações da Pastoral Escolar, Dos Anjos, Itoz e Junqueira (2015), assumiram que: 
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O outro lado deste fascínio [do desenvolvimento científico] é 

uma crise profunda dos sentidos que guiam a vida. O 

conhecimento científico passa a ser, para muitas pessoas, a única 

fonte do saber, a explicação cabal para tudo, inclusive para os 

processos mais essenciais do humano. Crises radicais nos 

sentidos de vida são, certamente a expressão mais clara da 

profundidade com que as transformações atingem o próprio ser 

humano. Tudo se torna provisório, pois se supõem sempre novas 

descobertas que irão ditar novas possibilidades e novos valores. 

(DOS ANJOS, ITOZ & JUNQUEIRA, 2015, p. 38-39) 

Está evidente o limite no qual a ciência dura e as disciplinas escolares se 

encontram: elas são incapazes, em si mesmas, em transpor seus próprios eixos, por ser 

reflexo de um processo histórico decorrido de diversos séculos. É, portanto, através das 

ações da Pastoral Escolar que se pode criar um espaço no qual os valores éticos possam 

ser construídos numa perspectiva coletiva, espiritual, não mais progressiva ou 

positivista, conforme demonstrado nos exemplos anteriores. 

Finalmente, ainda nessa relação, as entrevistadas AC e AP, do primeiro e do 

segundo ano do Ensino Médio respectivamente, abordaram a questão da relação entre a 

criatividade e a maturidade juvenil, assegurando que não se trata de uma sociedade com 

jovens imaturos, outrora uma capacidade criativa gigantesca, a qual vem sendo 

suprimida e desvalorizada por um sistema científico cujo privilégio é quantificar o ser 

humano a partir de números (notas) obtidas através de exames. AC pontuou como 

exemplo seu irmão de onze anos e sua capacidade de ficar horas brincando e criando 

histórias com tampinhas de plástico retiradas do lixo29.  

Uma das premissas iniciais adotadas nos temas propostos para a discussão nos 

Grupos Focais direcionava a atenção para a possível relação dicotômica entre religião e 

ciência interpretada na vida da juventude, contudo ela se mostrou infundamentada 

diante do público, porque não houve menção nenhuma a esse aspecto. Não é possível 

precisar se para a juventude pesquisada essa é uma questão superada ou se ela realmente 

não tem importância em suas vidas, pois os assuntos apresentados em suas falas, 

versava sobre identidade, escolha profissional e relações de amizade. 

                                            
29 Uma ressalva é necessária: o autor reconhece a existência da Síndrome do Peter Pan, Kiley (1983), 

contudo o objetivo dessa exposição é apresentar um reflexo positivo do exercício da criatividade, seja em 

crianças, jovens ou adultos, tendo em vista a capacidade de aprendizagem oferecida pelo exercício 

criativo: a interação com o meio e as múltiplas possibilidades de resolução de problemas surgiram como 

teoria pelo trabalho pedagógico de Piaget através da Teoria Construtivista, na qual o/a aluno/a parte de 

sua realidade e tem total contato com o meio no processo de aprendizagem. 
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Também foi observada pouca expressividade em temas relacionados ao cuidado 

com o meio social ou ambiental e, apesar de haver adesão por parte de jovens 

frequentadores e não frequentadores do Grupo de Jovens em ações vinculadas a esses 

temas, ela não aparece como um elemento central ou de destaque tanto na proposta das 

ações da Pastoral Escolar, quanto na perspectiva de vida dos/das jovens voluntários/as 

que responderam à pesquisa. Esse dado chama por dois principais elementos: o primeiro 

é referente à identidade da própria Escola, pois em sua história e em seu carisma há uma 

preocupação e um cuidado com os necessitados e fragilizados socialmente, Madre 

Cabrini se posicionava para assistir os imigrantes europeus em solo americano e lhes 

oferecia cuidado integral30; o segundo aspecto é referente à própria comunidade 

educativa que, apesar da miscelânea social, ampara os/as bolsistas vindos das escolas 

públicas de Osasco, Barueri e Carapicuíba, contudo, mesmo esse grupo de bolsistas, não 

apresentou como um ponto relevante em suas falas a questão da ação social. 

Apesar de ser extremamente importante a necessidade de dar destaque a todos os 

problemas mencionados pelos/pelas entrevistados/as, a opção foi agrupar as falas mais 

discutidas e que apareceram mais vezes nos grupos para nortear a construção desse 

texto. Tendo sido exposto esses elementos, pretende-se apresentar o segundo tema 

discutido nos Grupos Focais: os mecanismos de ação dos/das jovens para lidar com seus 

problemas. 

3.4 A Juventude Fala: como os/as jovens lidam com seus problemas 

Os/as jovens tiveram dificuldade em responder de forma precisa e concisa a essa 

questão, fica a hipótese de que tal dificuldade esteja associada a um outro problema: a 

falta de mecanismos claros e objetivos para solucionar seus problemas. Tendo em vista 

a pouca diversidade de falas ligadas a esse tema, será possível expor todos os 

posicionamentos listados na pesquisa de campo. 

                                            
30 O livro Poder e Fragilidade foi escrito a partir dos relatos biográficos da fundadora e apresentam 

diversas situações como a exemplificada no texto. Sua produção é interna e não disponível ao público em 

geral. 
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O primeiro, e talvez mais importante, mecanismo de ação juvenil para lidar com 

seus problemas foi destacado como a conversação com outras pessoas, 

preferencialmente jovens ou adultos jovens, que tenham experiências de vida comuns 

àquelas vivenciadas pelos/pelas entrevistados/as. Nesse critério, também é valorizado o 

perfil de discurso do interlocutor: em suas falas, os/as jovens deixaram claro fugir dos 

discursos prontos e conservadores, no sentido de sempre culpar o/a jovem pela situação 

na qual está inserido/a, outrora, pessoas capazes de entender que as decisões e escolhas 

na vida não são simples e envolvem uma série de elementos são valorizadas. Outro 

destaque no perfil do/a interlocutor/a é a capacidade de caminhar junto com o/a jovem e 

não força-lo/a numa direção determinada. Conforme disse o participante LAPS sobre 

isso: 

Eu acho que uma maneira comum de lidar com seus problemas é 

a conversação. Conversar, sabe? Estar com outras pessoas, 

poder falar dos seus problemas, das suas situações, das suas 

ideias e elas terem coisas similares ou completamente opostas, 

mas só esse diálogo já é uma coisa. 

Na transcrição acima fica explicito o valor dado ao convívio com outra pessoa 

como mecanismo terapêutico. As discussões posteriores surgidas de sua fala, foram 

apresentando as características esperadas no/a interlocutor/a. A estudante ACAS, por 

exemplo, concordou com a posição do estudante LAPS, acrescentando situações nas 

quais ela vivenciou essas conversas. 

Sobre esse primeiro aspecto, é preciso retomar dois outros assuntos discutidos 

anteriormente no texto, pois sua aplicabilidade ao que tem sido discutido aqui é 

extremamente íntima: o primeiro é o resultado da pesquisa de Dalla-Déa (2006) e o 

segundo o método de cuidado pastoral proposto por Maldonado (2012). 
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Um dos destaques na tese de Dalla-Déa (2006) referia-se às razões do 

distanciamento juvenil das atividades eclesiásticas após o término da crisma. Seu 

trabalho pontuou diversas questões de problemas de funcionamento orgânico na 

Pastoral da Juventude das paróquias visitadas na sua pesquisa, mas apontou um 

elemento idêntico ao encontrado nesse campo: jovens buscam jovens como fonte de 

amparo, conselho e crescimento. Evidentemente não desprezam o valor do conselho de 

um adulto, mas sua gestão funciona de forma horizontal e não vertical: constroem suas 

relações a partir das vivências e experiências com outros/as jovens. O pastoreio não é 

mais alcançado por uma determinação divina absoluta, mas por um Deus humano que 

anda lado a lado com o/a jovem e não impõe uma ordem desconexa de sua realidade, 

outrora vai compreende-lo/a e viver com ele/a. Essa perspectiva adotada pelo autor 

mediante sua pesquisa, revela a necessidade de ações pastorais próximas à realidade e às 

necessidades juvenis, compreendendo seu papel de mediadora no processo de resolução 

de conflitos e não mais detentora do saber religioso: a formação integral do sujeito 

envolve aspectos espirituais, mas esses não podem ser impostos pelas práticas pastorais. 

As duas principais razões para esse apontamento estão ligadas à evasão juvenil das 

atividades eclesiásticas na medida que avançam pela juventude e cumprem o 

sacramento da crisma e a resposta dos/das jovens quando questionados/as o motivo do 

abandono, o qual está majoritariamente associado ao distanciamento entre o que é 

proposto pela Pastoral e a sua realidade de vida, no aspecto social; seus problemas, de 

ordem afetiva, espiritual ou familiar; e o desenvolvimento do mundo, compreendendo 

as novas tecnologias e a noção de mundo globalizado. 
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Assim, ao abordar a relação entre as conclusões de Dalla-Déa com os resultados 

da pesquisa de campo realizada com a juventude do Ensino Médio do Colégio Boni 

Consilii, percebe-se uma relação de proximidade no que diz respeito às falas e 

percepções juvenis: o exercício do diálogo entre os/as jovens e com adultos sem que 

esses apresentem uma imposição divinizada, pronta e absoluta para a resolução dos 

problemas é semelhante nos dois grupos, bem como a busca por encontrar no outro, seja 

ele semelhante ou diferente, alguém para caminhar junto. Essas duas questões apontam 

para uma juventude que está fadada das imposições religiosas cuja objetivação seja o 

adestramento do seu comportamento (Foucault, 2014), ao mesmo tempo que reconhece 

a necessidade do diálogo como forma de partilhar cosmovisões diversas num processo 

de amadurecimento humano integral e, nesse sentido, as ações da Pastoral Escolar 

transcendem os elementos religiosos vinculados a ela, pois pode ser um espaço de 

convívio acolhedor no qual a juventude se compreenda, dialogue, partilhe de suas 

experiências e problemas, encontrado nos/nas agentes da pastoral pessoas dispostas a 

também compartilhar suas vivências e, juntos, buscarem mecanismos para superação 

das adversidades. 

Portanto, ao se pensar especificamente na ação da Pastoral Escolar a partir do 

raciocínio estabelecido, surge uma evidência de que o diálogo entre a juventude e com 

os adultos que trabalham com ela, é um método para a promoção da cura diante das 

adversidades por ela apresentada e é a partir do exercício dialógico que se pretende 

pensar o cuidado pastoral indicado por Maldonado (2012) em seu artigo: ao alicerçar a 

juventude com fundamentos de compreensão de si mesmos, ocorre a prevenção de 

diversas crises, mas isso não é assertivo para impedi-las e, nesse caso, a intervenção se 

faz necessária, ora no aspecto individual, ora coletivo; finalmente, a superação é 

entendida como um mecanismo no qual também há uma prevenção, pois vencer 

determinado problema promove uma construção emocional e intelectual que cauteriza 

o/a jovem e permite que esteja pronto/a para lidar com situações futuras semelhantes. 

A segunda maneira utilizada pela juventude para lidar com seus problemas foi 

resumida pelo participante JVA, de dezessete anos, estudante do terceiro ano do Ensino 

Médio como sendo “sexo, drogas e rock’n roll”. Para ele: 
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Eu acho que é um grande problema do jovem o desestresse; a 

gente vive um problema entre estresse e desestresse, dever e não 

dever, ou aquilo que eu mencionei anteriormente sobre prazeres 

e deveres. Porque o jovem principalmente da minha idade, 

próximo dos dezoito anos, ele já tem um pé nos dezoito, ele já é 

maduro suficiente para se enquadrar em festas ou locais de 

maioridade, ou fazer o que o adulto faz. Eu acho que não tem 

como o desestresse de uma pessoa não ser algo relacionado a 

álcool e, muitas vezes, sexo. Esse é o desestresse de um jovem, 

ou como ele lida com seus problemas; muitas vezes ele enfrenta 

os seus problemas, porque às vezes não tem como fugir, às 

vezes ele se vê covarde. Os jovens têm muitos meios para isso. 

Ao analisar cuidadosamente a forma como o participante lê os mecanismos de 

ação juvenil é preciso destacar o local de onde ele fala: é um dos melhores estudantes do 

Ensino Médio, cuja trajetória escolar o levou a conseguir ingressar no programa de 

bolsa estudantil oferecido pelo colégio. É residente de Barueri e hoje procura assumir 

um discurso ideológico-político voltado à meritocracia e à ascensão do indivíduo diante 

do coletivo; sua declaração com relação à fé é o ateísmo. Sua fala é muito coerente com 

a realidade percebida por ele diante dos diversos perfis de grupos de jovens os quais tem 

conhecimento: seja em sua cidade, seja com os/as amigos/as de escola ou de sua 

militância política, há uma parcela da juventude usuária de álcool e outras substâncias 

lícitas ou ilícitas.  

Pechansky, Szobot e Scivioletto (2004) trabalharam a questão da conceituação do 

uso de álcool, as características epidemiológicas e os fatores etiopatogênicos em seu 

artigo. Entre as contribuições trazidas no texto, aparece a questão da experimentação do 

álcool pela juventude brasileira atrelada a questões culturais de estímulo midiático, mas 

também como um processo de conhecimento do/da jovem sobre o mundo, no qual fará 

diversas descobertas, entre elas o álcool e a sexualidade. Acerca do uso abusivo de 

bebidas alcoólicas, apontam para a necessidade de perceber os efeitos da ingestão de 

álcool associadas ao desempenho acadêmico. Sobre esses temas, assinalam: 
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De acordo com a American Academy of Pediatrics, haveria seis 

está- gios no envolvimento do adolescente com SPA: 

abstinência, uso experimental/recreacional (em geral limitado ao 

álcool), abuso inicial, abuso, dependência e recuperação. Esta 

classificação é interessante, pois contempla características da 

adolescência: a experimentação de SPA, dentro de certos 

padrões, pode ser considerada uma conduta normal neste 

período de desenvolvimento, no qual o jovem percorre outras 

experimentações, como a da sexualidade. Sabe-se, por exemplo, 

que a maioria dos adolescentes que experimentam uma 

substância de abuso não se tornará um usuário regular da 

mesma. Também, esta classificação permite o diagnóstico de 

abuso inicial quando pequenos prejuízos começam a emergir, 

como um pior desempenho escolar por estar sofrendo dos efeitos 

posteriores a um abuso de álcool. (PECHANSKY, SZOBOT & 

SCIVIOLLETO, 2004, p. 15) 

Ainda que não tenha sido alvo desse trabalho, foi possível perceber como é 

impactante a questão do uso do álcool na juventude do Colégio Boni Consilii nos 

diversos níveis de estudo: inicia-se ainda no nono ano e se estende por todo o período 

do Ensino Médio. Foi possível identificar, enquanto docente da escola, diversos casos 

do uso e do abuso do álcool, principalmente com jovens de 16 a 18 anos. A escola se 

posiciona através da coordenação pedagógica, mas nenhuma ação por parte da Pastoral 

Escolar foi feita na medida em que os casos eram descobertos e/ou relatados pelas 

famílias ou amigos/as dos jovens. 

Este é uma das necessidades mais latentes e emergentes para a ação da Pastoral 

Escolar, pois a educação do coração também perpassa a esfera da saúde juvenil. Por ser 

um tema espinhoso no seio escolar e um tabu social, a Pastoral Escolar não pode se 

furtar à discussão e deve contribuir com espaços de diálogo sobre o processo de 

maturidade que o/a jovem precisa desenvolver e discutir as razões sociais e emocionais 

envolvidas no uso de álcool. A questão do diálogo é extremamente importante por ser 

um canal de abertura do/da jovem com os adultos ao seu redor, estabelecendo pontes de 

confiança nas quais saberão que não serão punidos quando compartilharem suas 

experiências, outrora, poderão ser amparados e raciocinar sobre os efeitos de suas 

condutas. 
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Nessa questão referente ao efeito das ações, não se propõe uma lógica cartesiana, 

outrora um diálogo cujo esforço seja perceber as retroações das causas sobre os efeitos e 

desses sobre suas causas. A aproximação com os elementos da Complexidade tem 

funcionalidade no mundo real, com situações e problemas reais, assim, pensar a questão 

das causas e dos efeitos do uso de álcool pela juventude é aplicar o Princípio da 

Recursão Organizacional nessa situação. 

O terceiro ponto destacado pela juventude sobre as formas como lidam com seus 

problemas foi uma resposta subjetiva que tinha por trás um conceito interessante: a 

origem dos sistemas de crença/sentido de vida. A posição dos/das participantes era 

referente à prática da justiça como meio de expressar sua humanidade; diante dessa 

exposição, o pesquisador questionou a origem desse conceito de justiça para os cristãos 

e ateus – tendo em vista que no Grupo Focal em questão foram os dois credos 

declarados. Segue, abaixo, uma tabela explicativa apontando a pergunta realizada para 

cada participante, sua crença e a resposta dada. 
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Identificação 

do/da 

Participante 

Idade 
Pergunta 

realizada 
Resposta oferecida Crença 

JHMD 15 

Qual é seu 

sistema de 

sentido e de 

que forma 

vocês 

organizam as 

suas decisões? 

Eu me guio pelo que eu acho certo. Eu acredito em Deus, mas me guio pelo que eu acho certo. Católico 

LAPS 16 Eu sou o contrário do JHMD, eu me guio bem pela Bíblia. Evangélico 

ACAS 14 

Eu sou meio bugada. Bom, até esse ano eu não estava [assim]. Eu sabia bem o que eu queria da vida, 

estava focada na minha religião, mas depois que eu vim para cá muita coisa mudou e eu aprendi muita 

coisa e agora eu não sei mais [risos] o que é certo. (Pesquisador: então seu sistema de sentido e de 

crença não está ligado à sua religião materna?) Não. 

Evangélica 

PHO 18 

Totalmente pelo meu senso de justiça. (Pesquisador: seu senso de justiça veio de onde?) Das 

circunstâncias, eu tenho influência da Bíblia, não posso dizer que não, mas no veredicto eu parto por 

mim, não pelo que aprendi na religião. 

Evangélico 

FSS 15 
Pow cara, foi como a ACAS disse: quando a gente veio pra cá, meio que desestabilizou nosso 

pensamento, nosso jeito de pensar. 
Católico 

RWBCP 15 Eu não sei dizer. Indefinido 

JVA 17 

Eu acho que a partir do momento que você começa a conhecer, você passa a a questionar. E a partir do 

momento que eu me tornei essa pessoa que eu sou, foi quando eu comecei a ler muito e não somente a 

Bíblia, mas sei lá, parece meio vago, e eu acho que você tem de se sentir bem e fazer o que você 

acredita, mas não somente pelo seu senso de justiça, você tem de ter um código de ética para seguir. 

Eu me baseio no meu pai, na minha mãe, nos ensinamentos dele e no que eu acredito. Eu acho que 

Deus está morto nesse tempo. (Pesquisador: em que medida os ensinamentos dos seus pais 

transportaram valores religiosos para você?) A partir do momento que eles me obrigaram a seguir até 

os 14 anos, me obrigaram a fazer a Crisma e eu decidi que não e me senti sem tempo, foi aí que 

conheci o Ensino Médio e foi aí que eu entrei em histórias, conhecimento, esse tipo de coisa. 

Ateu 
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Identificação 

do/da 

Participante 

Idade 
Pergunta 

realizada 
Resposta oferecida Crença 

LPAR 17 

Qual é seu sistema 

de sentido e de que 

forma vocês 

organizam as suas 

decisões? 

Eu não tenho nenhum. (Pesquisador: como você toma as decisões da sua vida? Baseado em 

quê?) Em nada. (Pesquisador: em nada?) (Silêncio por parte do participante) (Pesquisador: 

como alguém consegue basear as decisões da sua vida baseado em nada?) Não sei. 

(Pesquisador: por exemplo, se você vê um caso de injustiça, o que você pensa diante da 

injustiça?) Pode parecer estranho, mas ao invés de pensar em respostas eu penso em perguntas. 

(Pesquisador: e você formula essas perguntas baseado em quê?) No que está ocorrendo. 

(Pesquisador: então você toma a realidade como meio para você poder decidir ou questionar as 

coisas? É. 

Ateu 

ASR 18  
Eu diria que é mais como Sartre disse: o conceito da moral vem mais com relação a sua 

responsabilidade enquanto cidadão diante da sociedade e não como medo de punição.  
Ateu 
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As ações pela justiça social mencionadas pela juventude como meio de lidar com 

seus próprios problemas, acabaram por revelar um certo embaraço no momento que 

foram questionados/as sobre a origem dos sistemas de sentido e de crença capazes de 

nortear as ações para o posicionamento focado na diminuição das desigualdades: 

mesmo participantes cuja declaração de fé era o cristianismo não assumiram o 

absolutismo da verdade religiosa como produtora de seus sentidos – a exceção foi o 

participante LAPS que declarou ter sua vida baseada nos ensinamentos bíblicos –. 

Olhando o quadro e comparando as respostas de estudantes ateus, foi percebida uma 

necessidade de firmar sua crença a partir da sustentação de argumentos racionais e 

filosóficos, a exemplo do que disse ASR ao citar Sartre ou JVA quando faz uma análise 

genealógica dos elementos históricos e familiares que o levaram a assumir seu ateísmo. 

Também é importante ressaltar a fala de LPAR31, pois seu posicionamento não ficou 

claro para o pesquisador, haja vista a quantidade de perguntas posteriores a sua fala, 

nem para os/as outros/as participantes do Grupo Focal, indicado pelo silêncio coletivo 

mediante a fala do participante. 

Nesse bloco também é preciso retomar as contribuições de Novaes (2004) quando, 

ao discutir a questão dos jovens sem religião, apresenta o fenômeno da secularização e 

exemplifica diversos agentes produtores de sentido na realidade juvenil. Pela fala 

dos/das participantes é possível notar o impacto que a maturidade acadêmica tem gerado 

na vida dos/das estudantes: a chegada ao Ensino Médio e a descoberta do método 

científico – ainda que ele seja expressado através do cartesianismo – descortina diversas 

dúvidas sobre o funcionamento e a estrutura do mundo e das relações humanas, tarefa 

essa não realizada pela religião de origem. Portanto, ao assumir a racionalidade como 

detentora da verdade, a juventude revela sua crise que alcança, em certa medida, sua 

própria identidade. 

                                            
31 Esse participante tem dificuldades na oratória, contudo, se expressa muito bem por meio da escrita e, 

nesse sentido, há de se reconhecer que o método utilizado na pesquisa com esse voluntário não favoreceu 

sua expressão 
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Se a Pastoral Escolar passar a desenvolver ações voltadas a revelar o 

desenvolvimento do saber religioso e sua importância para a vida das pessoas, 

questiona-se a possibilidade de que a juventude passe a reencontrar na religião 

possibilidades de formação de sentido. Tal saber não mais visto como um imperativo 

divino absoluto, outrora como uma forma de união e engajamento social, elementos 

destacados nos textos das CGELAs de Medelín e Puebla e que ainda são de extrema 

atualidade, considerando tanto os aspectos sociais e as desigualdades vivenciadas pela 

juventude, quanto a sua própria fala acerca dos problemas e dos mecanismos de ação. A 

questão da fé ou da ausência de fé pareceu independer da imposição familiar, de 

participar ou não de comunidades religiosas ou mesmo das ações da Pastoral Escolar: as 

diversas fontes de sentido, como no caso do bricolage, e a secularização tem recolocado 

a religião em um novo patamar na vida da juventude, pois ela não é desprezada de 

forma integral, mas também não é aceita como método de decisão sobre as condutas 

assumidas. 

Novamente cabe menção à contribuição da Complexidade para as ações da 

Pastoral Escolar, pois se as atividades promovidas por ela no campo do engajamento 

social continuarem se baseando apenas na estrutura do discurso religioso, permanecerá 

desconexa da realidade e dos demais saberes: é necessário estabelecer um diálogo 

interdisciplinar para que os mecanismos sociais de desigualdade econômica e a 

exploração sejam contempladas pela percepção sociológica, histórica e política, 

enquanto que agir frente aos problemas recebe uma dimensão religiosa na medida que 

se aproxima das ações praticadas por Jesus visando a inclusão, a dignidade e a 

igualdade de todos os seres entre si e com o meio. A Complexidade se insere nas ações 

da Pastoral Escolar atuando na integralidade dos saberes, no reconhecimento das 

relações e das retroações. 
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Através das suas falas, fica claro o fato de que a juventude não ser plenamente 

capaz de lidar, por si mesma, com todas as situações conflituosas as quais são 

submetidas, sendo, portanto, necessária uma intervenção exterior, e isso acaba 

ocorrendo por meio de diversos agentes: escola, família, amigos, mídia, internet. Tendo 

como princípio o resultado da fala juvenil apresentando o grupo de amigos/as como 

estratégia para solucionar problemas, cabe, a partir desse momento, apresentar ações da 

Pastoral Escolar indicada pela juventude que, tendo como método de ação os pilares da 

Complexidade, podem unir amigos/as a fim de promover o alcance do carisma religioso 

– educação do coração – e, com isso, a maturidade integral almejada nesse processo.  

3.5 As Ações da Pastoral Escolar e as Contribuições da Teoria Complexidade 

Em diversos momentos foram apresentadas relações entre as falas juvenis, seus 

problemas e as ações da Pastoral Escolar com a Teoria da Complexidade. A partir disso 

é preciso pontuar o objetivo desse bloco: aproximar, especificamente, os pilares da 

Teoria da Complexidade como método e desafio às ações da Pastoral Escolar a partir da 

realidade percebida pela juventude. 

O passo inicial para percorrer esse caminho foi ouvir da juventude quais eram as 

atuais ações da Pastoral Escolar voltadas para eles e quais seriam as atividades por 

eles/elas esperadas, pensando na capacidade de encontrar suas necessidades e não 

somente cumprir determinações religiosas ou do calendário festivo cristão. Foi a partir 

desse processo que se obteve as próximas contribuições, as quais foram amparadas 

pelos pilares da Teoria da Complexidade – Princípio Dialógico; Princípio da Recursão 

Organizacional; e Princípio Hologramático – além disso, foi aplicado o próprio método 

da Complexidade e houve um esforço para pôr em diálogo os resultados obtidos com os 

demais saberes. 

Quando a juventude foi questionada nos Grupos Focais sobre quais ações da 

Pastoral Escolar estariam voltadas às suas necessidades, várias foram as posições, sendo 

necessário destacar as falas e as relações dessas com os pilares da Complexidade. 

Inicialmente é apresentada a fala do participante FSS, 15 anos, primeiro ano do Ensino 

Médio que, apesar de se omitir inicialmente sobre a resposta, lançou uma contribuição 

importante na relação do trabalho da Pastoral Escolar com a identidade da escola: 



121 

 

Eu fiquei pensando aqui: o pessoal ficou falando “ah, o Grupo 

da Pastoral, o Grupo de Jovens fala de religião, ou fala do 

católico”, mas se você parar pra pensar nós estamos num colégio 

católico, iria falar do que? Do espiritismo? Do judeu? Não, ele 

iria falar do católico. 

Já havia sido mencionado anteriormente a questão da identidade da escola e do 

carisma religioso como absolutamente necessários às práticas da Pastoral Escolar e, 

ainda que haja na fala juvenil um desinteresse pelos elementos simbólicos da religião, 

não se pode pensar uma ação de Pastoral Escolar incapaz de contemplar a dinâmica da 

espiritualidade dos indivíduos. Tal processo envolve, em primeiro lugar, o 

reconhecimento de cada sujeito e de suas especificidades; em segundo lugar, o fato das 

múltiplas relações desse sujeito como produto e produtor da cultura, não sendo um 

indivíduo desconexo no espaço, outrora interligado com outros indivíduos e com o meio 

no qual se encontra; finalmente, os dois processos anteriores remetem ao fenômeno da 

transcendência do indivíduo e, ao percorrer esse caminho, se lança a  

Descobrir o Ser Supremo, que dá sentido à sua vida e que, ao 

estabelecer com ele uma relação vital, aprende a lhe ser fiel em 

todos os momentos de sua existência e de sua atividade 

(ANJOS, ITOZ & JUNQUEIRA, 2015, p. 87) 

É através da experiência religiosa vivida pela juventude por meio das ações da 

Pastoral Escolar que ela resignifica as atividades exercidas em movimentos sociais 

estudantis, revela e marca a identidade dos princípios evangélicos em seus/suas 

participantes, responde à dinâmica da lógica reducionista da razão e contribui com a 

construção de uma sociedade baseada na sensibilidade solidária (Asmann & Sung, 

2000). Ao permear a identidade católica em suas ações, a Pastoral Escolar atuará na 

educação a partir de uma perspectiva cristã e isso significa: 

Educação na perspectiva cristã refere-se explicitamente à opção 

por uma ética do respeito a opção por uma ética do respeito ao 

outro, do diálogo e da fraternidade, acentuando o caráter 

comunitário e o relacionamento social como fator básico do 

processo educativo. Ao pensar a escola como um todo, em seu 

cotidiano, compete a todos os segmentos encaminhar crianças e 

jovens para o respeito mútuo despertando a atenção e a estima 

pelos Direitos Humanos, pela prática da justiça e pelo 

cumprimento do dever, sensibilizando-os para as exigências de 
uma Fraternidade Universal e concreta no sentido mais amplo de 

democracia. (ANJOS, ITOZ & JUNQUEIRA, 2015, p. 87) 
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Entretanto, a prática da espiritualidade nas ações da Pastoral Escolar não precisa 

assumir, necessariamente, um caráter doutrinador ou um espaço de catequese, pois há 

uma diversidade de credos e uma pluralidade de interpretações sobre o fenômeno 

religioso presente na vida dos/das participantes. Se as ações da Pastoral Escolar 

culminarem para o exercício da espiritualidade, mesmo alunos/as ateus poderão sentir 

um espaço de acolhida e de crescimento, para além da configuração denominacional. 

Os participantes PHO (18), ASR (18), ACAS (14), FSS (15), JHMD (15) e LAPS 

(16), estudantes do terceiro e primeiro ano do Ensino Médio, retomaram a expectativa 

de uma ação da Pastoral Escolar voltada ao diálogo com a juventude: existe a 

necessidade de ouvir a juventude para conhecer sua atual realidade e não mais partir 

com as premissas clássicas de abordagem. Expressaram as mudanças trazidas pela 

tecnologia para o mundo e, dessa forma, o imperativo por uma nova proposta, capaz de 

dar voz à juventude e andar em parceria com ela. 

Recorrentemente a juventude apresentou o diálogo como necessário às ações da 

Pastoral Escolar e isso não é apenas um espaço no qual o/a jovem possa falar, outrora 

representa estabelecer a construção de um modelo de ação capaz de, inclusive, lidar 

com os tabus e antagonismos presentes na vida e nos limites da prática religiosa, ou 

seja, conforme pontuou Morin (2001) é o exercício do Princípio Dialógico, pois não há 

a supremacia de uma verdade, necessidade ou interesse, é aproximar verdades 

antagônicas e assumir as suas divergências: nem todos os problemas da juventude, ou 

da Pastoral Escolar, poderão ser sanados, será necessário conviver com as divergências 

e, ainda assim, trabalhar para a construção de um crescimento orgânico saudável. 

Outra contribuição, um pouco divergente da primeira, porém permeando o mesmo 

raciocínio foi a de LPAR, 17 anos, terceiro ano do Ensino Médio: para ele a ação da 

Pastoral Escolar deveria convergir no processo de entendimento de quem o jovem é. Ao 

ser questionado sobre se o jovem se conhece, sua resposta foi negativa e ainda 

completou o fato de que é por isso que ele busca conversar com os outros. 

Na fala de JVA, 17 anos e concluinte do Ensino Médio, fica expressa a angústia 

sobre a condição do ser enquanto humano, contudo, tais como os outros, a fala não 

apresenta uma ação concreta ou objetiva, outrossim objetivos buscados pela juventude 

no aspecto intelectual, subjetivo e afetivo. Sua fala apresentou: 
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Falta ser liberal, acho que a Pastoral é muito conservadora, 

como eu falei anteriormente, e eu acho que a partir do momento 

que você doutrina você não dá liberdade e o problema é nosso; 

ensinamento a gente já está farto. E eu acho que de tantas 

apostilas e apostilas, você não tem tempo pra nada e o problema 

ta no ser, ta na gente, a gente quer saber o que acontece com a 

gente e a Pastoral é um bom momento pra isso. Falta tempo? 

Falta. A gente precisa chegar no final da apostila? Precisa, ou 

não, não sei. Falta tempo, falta um esforço pra entender mais o 

que a gente quer. E a gente já falou o que a gente quer: a gente 

quer entender a gente. É isso. 

A participante PSS, 17 anos, apontou sua participação no Grupo de Jovens, mas 

declarou seu desinteresse sobre as discussões promovidas que, na opinião dela, tentam 

convencer a juventude a se tornar uma irmã da congregação. Seu interesse era, apenas, 

pelos trabalhos sociais. Outro participante, VLA (16), apontou que os temas discutidos 

pela Pastoral Escolar nos encontros promovidos não são de interesse da juventude no 

momento que estão vivendo; quando questionado sobre como deveria ser, disse: 

Eu gostaria que, tipo, tem muito adolescente nessa fase da 

escola que está perdido, porque começa a aprender cada vez 

mais sobre religião e essas coisas e a pessoa começa a se 

questionar; e não seria legal você jogar uma verdade na cara 

dessa pessoa, você deveria ajudar ela a encontrar um caminho. 

Isso seria legal a Pastoral fazer (Pesquisador: um caminho para 

todas as religiões?) Não. Um caminho para a sua mente, pra 

você se encontrar. Não te guiar pra tal religião, mas pra onde 

você for ela vai te ajudar, sem te impor alguma coisa. 

Aqui cabe ressaltar a importância de uma prática Pastoral vinculada ao exercício 

do Princípio Hologramático, porque a Escola Católica não recebe apenas estudantes, 

docentes e funcionários desse credo religioso, portanto, sua prática na Pastoral Escolar 

precisa, ao mesmo tempo, valorizar e marcar a vida de quem vive em seu espaço com o 

carisma religioso de sua congregação e ser um espaço para o crescimento com a 

pluralidade de credos e formas de pensar. No Princípio Hologramático, é reconhecida a 

presença do todo nas partes, como também das partes no todo. A identidade da Pastoral 

vai permear a vida de todos os sujeitos que dela fizerem parte, tanto quanto cada sujeito 

trará sua contribuição de forma humana e genuína às práticas da Pastoral. 
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Já o participante JMR, de dezesseis anos, apresentou a sobrecarga das atividades 

da Pastoral Escolar voltada ao cumprimento das diversas atividades do calendário 

escolar e da realização das missas, enquanto que permanece distante da realidade e dos 

problemas enfrentados pelos/as jovens. Seu argumento sustentava a existência do 

espaço físico da Pastoral, contudo não há o exercício das atividades constantes e 

atreladas à realidade juvenil. Pontuou da seguinte forma: 

Eu acho que além do viés religioso, eles deveriam ter ouvidos 

pra gente, porque quando eu entrei aqui no primeiro ano eu ouvi 

eles falarem “a Pastoral é lá no final do corredor e se quiser 

passar lá será bem-vindo”, mas eu acho que eles não estão muito 

dispostos a isso, eu acho que eles cuidam muito da parte 

religiosa, das missas, dos compromissos que a escola faz e eles 

deixam a gente um pouco de lado. 

Para a participante X as atividades do Grupo de Jovens se resumem a “ficar juntos 

de uma quarta-feira para outra, assistir um filme ou ler um trecho da Bíblia e como isso 

influência e intercambio com estudantes de outro colégio”. Apontou que a regularidade 

varia de acordo com a disponibilidade da escola, sendo ofertado o encontro apenas uma 

vez por mês. Evidentemente a periodicidade dos encontros apresenta-se como um 

problema para o desenvolvimento de qualquer projeto ou ação de continuidade que, a 

longo prazo, fundamentam a identidade da Pastoral. 

Certamente houve uma grande dificuldade por parte da juventude em apontar 

ações concretas para o exercício da Pastoral Escolar com eles/elas mesmos/as, o que 

indica uma angústia muito grande por parte dos/das jovens sobre seus problemas e sobre 

as atividades desenvolvidas hoje, e, ao mesmo tempo, revela o grande potencial juvenil 

em realizar atividades nas quais eles/elas mesmos/as sejam protagonistas. 
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Tendo percebido o subjetivismo presente nessas falas ao tratar quais ações 

poderiam atender às necessidades juvenis, o pesquisador ofereceu possibilidades de 

atividades concretas frente as pontuações realizadas. Entre as que poderiam atender ao  

exposto na pesquisa de campo, pode ser destacado: organização e realização de sarau 

cultural com manifestações vinculadas às artes (dança, música, comédia, teatro, poesia); 

rodas de debate sobre os assuntos de interesse juvenil (sexualidade, gênero, racismo, 

desigualdades, identidade, escolha profissional); projetos sociais com organização, 

mobilização e realização por parte do Grupo de Jovens; reflexões sobre a espiritualidade 

humana e os valores cristãos por meio de mesas redondas organizadas pelos/pelas 

jovens. Também foi apresentada a questão da necessidade de uma periodicidade 

semanal para promover ânimo por parte dos/das participantes. 

Em face dessas diversas questões apresentadas ao longo desse capítulo e, em certa 

medida, ao longo de todo o texto, a Teoria da Complexidade favorece uma leitura sobre 

a estrutura da Pastoral Escolar provocando uma reflexão sobre seus métodos e processos 

de trabalho; apesar de ser fundamental para a compreensão do trabalho com jovens de 

forma integral, a Teoria da Complexidade não oferece um receituário pronto e fechado 

em si mesmo, outrora, descortina possibilidades e promove inquietações necessárias a 

se repensar as ações pastorais numa perspectiva capaz de (1) dialogar com as múltiplas 

verdades estudantis, inclusive as contraditórias e antagônicas; (2) também deve levar o/a 

jovem a perceber as relações entre as partes e o todo, seja na sua formação enquanto 

sujeito, seja na macroestrutura escolar ou social; e, finalmente, (3) identificar as 

mudanças que as causas geram nos efeitos e estes sobre as causas num processo de 

constate revisitação do processo como exercício de reflexão e integração. 

A Pastoral Escolar se encontra num contexto de muitos desafios e possibilidades: 

por um lado há uma juventude descrente da fé e da religião como produtora de sentido, 

por outro, carente de valores e significados para a vida; vive numa sociedade cujo 

imperativo racional tem desqualificados outros saberes, mas que é sedenta por vivenciar 

experiências de convívio comunitário e, em certa medida, espiritual. Também pode lidar 

com o/a jovem num momento especial de sua formação, pois eles/elas têm alcançado a 

maturidade acadêmica ao longo dos anos do Ensino Médio e, acompanhada a ela, o 

desenvolvimento das potencialidades físicas, emocionais, de engajamento social e 

político. 
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A necessidade de estabelecer diálogo com a juventude foi uma das características 

mais recorrentes nas falas juvenis, sendo emergente dar voz à juventude e construir com 

ela um processo de crescimento integral, vinculado à proposta da educação do coração, 

contemplando não somente o corpo discente, como também o docente, o de 

funcionários/as e as famílias, contudo, cabe ressaltar os limites dessa pesquisa ao se 

propor em conhecer as vozes apenas do público juvenil. 

3.6 À guisa de conclusão 

 A compreensão da totalidade dos elementos vinculados às ações da Pastoral 

Escolar com jovens no Ensino Médio é demasiadamente extensa e carece de diversos 

elementos, tais como a participação de todos/as os estudantes, da Equipe de 

Evangelização e demais funcionários/as, docentes e familiares que possuem algum 

vínculo com o trabalho com a juventude; infelizmente nem todos esses elementos estão 

disponíveis para acesso do pesquisador e, ainda que isso fosse possível, a extensão do 

trabalho exigiria um tempo maior para a pesquisa para além do período do mestrado. 

 Apesar desse limite, o mapeamento realizado nesse capítulo foi capaz de 

percorrer desde os elementos históricos que vieram dando as características 

institucionais do colégio atualmente, expondo as diversas interfaces da relação que a 

Pastoral Escolar tem com a equipe de estudantes e suas principais ações visando o 

trabalho efetivo. Não se pode deixar de observar a sobrecarga de atividades exercidas 

pela agente da Pastoral e o impacto disso na condução de projetos com os/as estudantes 

do Ensino Médio: partindo da própria fala estudantil, ainda há uma ineficiência na 

realização de projetos capazes de motivar, problematizar e favorecer o crescimento 

juvenil de forma plena. 

 Evidentemente, há diversos aspectos positivos nas ações da Pastoral Escolar, as 

quais já foram mencionadas na fala juvenil, como, por exemplo, os projetos sociais que 

mobilizam o corpo de estudantes em prol da necessidade do outro, ou mesmo o 

encontro no Grupo de Jovens, quando ao/as participantes têm a oportunidade de 

conhecerem e se relacionarem com outros/as jovens de outras escolas da Rede das 

Missionárias do Sagrado Coração de Jesus. 
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 A leitura que a juventude fez acerca dos seus próprios problemas e da forma 

como lidam com eles está intimamente ligada aos aspectos da sua própria característica 

enquanto seres humanos, sua essência e aquilo que podem fazer ao terminarem o ciclo 

do Ensino Médio. Revelaram também a carga de pressão exercida pela escola-família-

sociedade no quesito de escolha profissional e aprovação em vestibulares. 

  Conforme apontado ao longo do texto, outras pesquisas revelam um dado 

semelhante ao obtido na fala juvenil deste trabalho: há uma importância demasiada para 

aquilo que os/as amigos/as pensam sobre o/a jovem e isso tem impacto direto nas 

decisões de suas vidas. Cabe a Pastoral Escolar, promover um espaço de acolhida, 

crescimento e suporte para o desenvolvimento dessas amizades e do fortalecimento dos 

laços juvenis. 

 Finalmente, é preciso pontuar que as muitas relações estabelecidas pela fala da 

juventude e pelos aportes teóricos desse texto são um recorte delimitado de aspectos da 

realidade a qual vivem os/as jovens, a escola e as pessoas que trabalham com a 

juventude na Pastoral Escolar. O tema não está esgotado, revelando muitas outras 

possibilidades de aproximação, tal como a percepção das famílias, docentes, agentes de 

pastoral e jovens sem vínculo com os projetos desenvolvidos por esse setor escolar.  
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 Considerações Finais 

O tema da Pastoral Escolar com jovens no Ensino Médio foi alvo dessa pesquisa 

por diversos fatores, a saber: a percepção inicial do pesquisador sobre a grande 

dificuldade das Escolas Católicas em oferecer um serviço de Pastoral Escolar funcional 

às necessidades da juventude no Ensino Médio; o interesse e apreço do pesquisador por 

trabalhar com esse público lidando com suas potencialidades, crises e possibilidades; e 

o fascínio juvenil pela sabedoria e pelo amadurecimento decorrentes dessa fase da vida, 

mas que acabam sendo sufocados pela cientificidade dura do pensamento cartesiano que 

privilegia apenas uma forma de conhecimento em detrimento de todas as outras. 

Outros fatores, tais como a experiência docente na área do Ensino Religioso e os 

diversos trabalhos eclesiásticos também foram decisivos para a delimitação do tema que 

recebeu um suporte fundamental oriundo da Teoria do Pensamento Complexo, 

fundamentação teórica proposta por Edgar Morin, um dos grandes nomes da filosofia 

contemporânea da Escola de Frankfurt. 

Para que as relações entre as ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino 

Médio pudessem ser postas em diálogo com a realidade juvenil e com os aportes da 

Complexidade, um caminho precisou ser traçado ao longo desse texto, sendo importante 

destacar esse processo. 

O primeiro capítulo teve como proposta inicial pensar a questão da educação 

católica no Brasil, sendo realizada uma genealogia da presença da Escola Católica nas 

terras tupiniquins a partir do desenvolvimento e da relação dessa instituição com as 

esferas públicas e particulares ao longo dos anos, ressaltando com maior destaque o 

período pós ditadura militar, pois foi um dos momentos para o declínio da educação no 

país, alcançando, também, a Escola Católica. 

Ainda no nível conceitual, foi necessário apresentar o significado de pastoral 

numa abordagem voltada à Teologia da Libertação, por ser a opção teórica escolhida 

pelo pesquisador, tendo em vista sua afinidade com os movimentos sociais de base em 

torno do cristianismo como mecanismo de libertação humana das diversas esferas de 

opressão. 
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Nesse diálogo inicial também foram apresentadas as contribuições de 

pesquisadores e documentos oficiais da Igreja Católica para a prática educativa, com 

destaque especial para os textos das CGELAs realizadas nas cidades de Medelín, 

Colômbia e Puebla, México. Essas duas reuniões do episcopado latino-americano se 

situaram em momentos da dureza das Ditaduras Militares na América do Sul, quando o 

mundo vivia a polaridade da Guerra Fria tensionada pela bipolaridade EUA versus 

URSS e com a reação católica frente a esses problemas através do movimento da 

Teologia da Libertação, onde havia o interesse pelas discussões das causas e das origens 

da pobreza, da dominação e da exploração – problemas esses que, decorridos diversos 

anos, ainda atormentam países sulistas. 

Outro aspecto introdutório foi a necessidade de esclarecer a transmissão dos 

valores religiosos de geração em geração e como esse processo tem sido dificultado ao 

se constatar que a religiosidade da juventude não é mais uma herança paterna ou 

materna: há novos elementos e novas configurações para a produção de sentido 

religioso para além da transmissão familiar. 

Em seguida, o texto se propôs a expor o paradigma da modernidade: suas 

características históricas oriundas do pensamento cartesiano inaugurado por René 

Descartes, mas que tem origem no sistema lógico aristotélico, onde há apenas uma 

possibilidade de verdade – ou A ou não- A – sendo, portanto, um imperativo da 

modernidade a valorização da razão em detrimento às demais formas de conhecimento e 

de saber. 

O modelo moderno de pensamento exerceu influência maciça nas práticas 

pedagógicas e isso fez com que a escola passasse, cada vez mais, a ensinar e exigir uma 

aprendizagem extremamente específica e desconexa da realidade para a maioria das 

pessoas: o principal objetivo dos saberes no Ensino Médio está voltado a um único 

objetivo – favorecer o ingresso dos/das estudantes em universidades cujo vestibular 

cobra esse tipo de conhecimento. Uma das considerações pontuadas pelos discentes 

questionava a razão de aprenderem sobre hormônios vegetais; diante da inquietação 

estudantil, a professora só pode responder que aquele era um assunto cobrado no 

vestibular. 
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Outro problema diagnosticado nessa questão é o valor dado demasiadamente à 

ciência e à razão na vida dos/das jovens de tal forma que acabam desprezando sua 

própria espiritualidade porque imaginam encontrar todas as respostas para suas 

angústias na razão. Esse fenômeno foi decisivo na fala da juventude quando indicou sua 

declaração de fé: o número crescente de ateus e sem religião se intensifica na medida 

que o ciclo do Ensino Médio vai avançando: na transição do final do Ensino 

Fundamental II para o início do Médio há um número elevado de religiosos/as, mas na 

transição do final do Médio para a vida fora da escola, pouquíssimos/as assumem uma 

declaração de fé.  

Para uma análise mais precisa dos dados levantados, foi realizado um comparativo 

entre o perfil da juventude do Colégio Boni Consilii com os dados obtidos na pesquisa 

realizada pelo IBASE/POLIS que mapeou a questão da participação da juventude nas 

questões democráticas do país e, dessa forma, ofereceu um perfil amplo sobre a 

realidade do/a jovem no Brasil. Foi através desse processo comparativo que foi possível 

observar as diversas características semelhantes entre os grupos e isso indica a forma 

como as questões sociais, econômicas, familiares e de pertença religiosa interferem nas 

dinâmicas juvenis. 

A sequência do texto tentou apresentar elementos do cuidado pastoral com a 

juventude numa perspectiva do desenvolvimento da sensibilidade solidária (ASMANN 

& SUNG, 2000), bem como as possíveis relações entre o engajamento ideológico 

político e a religião aplicados à militância juvenil. 

Nesse sentido, existe uma íntima relação entre as ações da Pastoral Escolar e os 

anseios juvenis, pois a juventude demonstrou grande interesse pelas questões sociais, 

pela mobilização em torno de um ideal por um mondo mais justo, menos desigual e 

mais fraterno. Foi também a partir das pesquisas realizadas e levantadas que houve o 

diagnóstico do perfil de ação esperada pela juventude: um processo no qual cada jovem 

se sinta realmente parte das ações desenvolvidas, agindo como protagonista dos projetos 

sociais e espirituais e não mais apenas receptora dos trabalhos, pois a potencialidade 

juvenil está no campo ideológico ansiando pela realização de atividades práticas e 

concretas. 
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Os elementos finais do primeiro capítulo levaram a considerar as 

questões envolvendo a teoria do pensamento complexo com as ações da Pastoral 

Escolar com jovens no ensino médio. O desafio foi trabalhar essas questões numa 

perspectiva de associar a teoria com as ações desenvolvidas pela Pastoral Escolar. 

 A discussão inicial do segundo capítulo procurou apresentar porque a teoria da 

complexidade é um elemento tão chave fundamental para as práticas da Pastoral 

Escolar. 

 Inicialmente o capítulo abordou os limites da modernidade enfrentados 

pelos/as estudantes diante dos conhecimentos que são apresentados na escola, tais como 

a quantidade excessiva de fórmulas matemáticas às quais estão distantes do mundo 

real.  A juventude também apresentou como vê o mundo através das novas tecnologias e 

como se organizam frente às demandas que seus problemas. 

 É nesse viés que aparece a teoria da complexidade, procurando trabalhar nos 

hiatos e nas lacunas deixadas pela modernidade pensando as relações entre seres 

humanos seus limites e os mecanismos de ação diante dessas questões.  O próprio 

termo complexidade significa ‘tecido em conjunto’, ou seja, procura não 

desqualifica nenhuma forma de conhecimento para compor o conjunto da realidade. 

 A partir dos aspectos iniciais foi apresentada uma definição histórica e filosófica 

do que é o pensamento complexo.  Inicialmente, a partir de Blaise Pascal um filósofo 

contemporâneo a Descartes que divergiu do pensamento cartesiano, pois propôs um dos 

primeiros pilares daquilo que Morin criou em sua teoria: a ideia da presença do todo nas 

partes e, por semelhante modo, das partes no todo. Este princípio é o que Morin chamou 

de Princípio Hologramático. 

O segundo princípio apresentado no texto é o dialógico isso significa a capacidade 

de colocar frente a frente duas possibilidades contraditórias, contudo igualmente 

verdadeiras. A modernidade é uma ciência que privilegia apenas uma verdade em 

detrimento da outra, enquanto complexidade procurar conceber as diversas formas de 

conhecimento, a pluralidade e as múltiplas formas de conhecer a realidade. Parte da 

base da teoria da complexidade também pode ser encontrada nos trabalhos do filósofo 

Hegel que apresentou uma de suas teorias conhecida como dialética: nela duas verdades 

opostas são contrapostas e o encontro delas produz uma terceira possibilidade: 

conhecida como síntese. 
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Outra contribuição importante diz respeito à questão da secularização tendo em 

vista que este é um fenômeno presente e recorrente na realidade juvenil, o qual aponta 

para a questão da perda do valor da religião como produtora de sentido de 

vida, enquanto outras formas de conhecimento passam a produzir os mecanismos para a 

juventude formar suas cosmovisões.  Nesse aspecto foi apresentado o trabalho de 

Novaes (2005) e houve concordância nos resultados de sua pesquisa com os dados 

colhidos na pesquisa de campo como os jovens do colégio Boni Consilii:  a 

juventude tem encontrado nas descobertas científicas, nas relações sociais com seus 

amigos, no uso da tecnologia e na convivência com outros credos seu próprio 

mecanismo de sentido, ou seja, a religião perdeu caráter exclusivista nesse processo. 

O texto procurou também apresentar o princípio da recursão organizacional isso 

significa assumir que o desenvolvimento do pensamento cartesiano é linear e não há 

interferência de um elemento sobre outro.  Já na Recursão Organizacional, há uma 

relação íntima entre os elementos, sendo que o primeiro produz segundo e o 

segundo retroage sobre o primeiro modificando-o. Desta forma, cria-se uma teia de 

relações na qual não é possível definir a originalidade ou as características de pureza de 

um sistema. 

 Este capítulo almejava discutir a relação entre religião e educação onde, do ponto 

de vista histórico, o Concílio Vaticano II produziu mudanças internas na compreensão 

da Igreja Católica Apostólica Romana sobre o seu papel no mundo e isso gerou diversas 

reações de renovação no seio da igreja, tais como as percebidas nos Conselhos Gerais 

do Episcopado Latino Americano realizado nas cidades de Medellín e Puebla. Foi a 

partir desses encontros que a prática pedagógica das Escolas Católicas passou a 

receber novo fôlego e uma nova perspectiva de que a educação deveria ser um 

mecanismo de libertação do ser humano, a partir do qual, cada estudante seria a 

gente num processo maior do que a receptividade de conceitos e conteúdos expostos ao 

longo dos anos. Decorridos vários anos desde a ocorrência do movimento iniciado após 

os CGELAs, ainda há dificuldades na prática educativa das Escolas Católicas, pois 

mesmo aquelas que possuem uma forma clara sobre como devem agir, a exemplo das 

Missionárias do Sagrado Coração de Jesus, que privilegia a educação do coração, a 

prática educativa nem sempre alcança os alvos estabelecidos pelos documentos oficiais 

da instituição e por aqueles produzidos ao longo dos anos pela Igreja Católica. 
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 Esse fato na Pastoral Escolar tem grandes implicações, pois ela deveria atuar com 

os participantes de tal forma a promover o crescimento dos/as mesmos/as, contudo há 

uma grande dificuldade em criar ações pastorais capazes de mobilizar a 

juventude em todos os projetos elaborados por ela, uma vez que compete com 

calendário escolar e com atividades acadêmicas voltadas ao vestibular. 

A questão do cuidado pastoral mereceu destaque na discussão do capítulo, pois 

ela é fundamental para a prática da essência da Pastoral Escolar, em sua tarefa de cuidar 

e amparar os sujeitos. Isso significa assumir uma posição e um modelo de ação diante 

das necessidades surgidas ao longo da vida. A opção realizada nessa obra, foi apresentar 

a posição de pastoralistas latino-americanos, porque partem de sua leitura a partir da 

realidade do povo de sua região e não impõem formas europeias ou americanas de 

exercício pastoral que, como demonstrado historicamente, foram responsáveis pela 

dominação em torno da religião. 

Os últimos aspectos do segundo capítulo foram dedicados a pensar as pontes 

existentes entre a disciplina de Ensino Religioso e as ações da Pastoral Escolar com os 

grupos de estudantes do Ensino Médio. Foi exposto um pouco da realidade do Colégio 

Boni Consilii, suas características de rankeamento a partir de sua pontuação no Exame 

Nacional do Ensino Médio e os elementos definidores da disciplina de Ensino 

Religioso, tais como sua estrutura curricular, identidade, evolução histórica na escola e 

as relações com o trabalho da Pastoral Escolar. 

O terceiro capítulo se propôs a analisar os dados obtidos na pesquisa de campo de 

forma detalhada, procurando identificar na fala da juventude as suas angústias, 

necessidades, dilemas, potencialidades, visões de mundo e ações realizadas pela 

Pastoral Escolar para trabalhar com esse grupo. No mecanismo de análise, foram 

estabelecidas relações constantes com diversos elementos apresentados anteriormente 

durante o texto, numa tentativa de aproximar conceitos, pesquisas e definições com o 

material coletado nas falas juvenis. 

Uma breve explicação histórica sobre o Colégio Boni Consilii precedeu a 

apresentação das falas da juventude, pois esperava-se mostrar especificamente o cenário 

escolar vivenciado pelos/as jovens e as relações que a história da escola construiu e tem 

construído com os/as alunos/as matriculados no Ensino Médio. A tentativa foi expressar 

a vida ocorrendo dentro dos limites físicos gerados pelos muros, salas de aula e 

obrigações estudantis. 
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A partir dessa apresentação inicial, foram apresentadas as diversas ações formais 

da Pastoral Escolar com os/as jovens no Ensino Médio, mostrando as características do 

trabalho, sua organização e seu funcionamento. 

A segunda parte foi a condução específica das falas colhidas na pesquisa de 

campo e as análises possíveis acerca dos diálogos criados. Aqui se situam as colocações 

sobre como a juventude enxerga seus problemas e seus maiores dilemas. Apesar de não 

haver uma vastidão de possibilidades pontuadas pelo grupo participante, ficou expresso 

a necessidade e o prazer de poder dialogar uns com os outros sobre as dinâmicas e 

dificuldades enfrentadas, num processo que pareceu ser terapêutico, algo além dos 

limites esperados pela pesquisa. Ao retomar essas questões, pode-se pontuar que os 

maiores problemas enfrentados estão listados na ordem da identidade juvenil; pressão 

familiar, escolar e social para o ingresso na universidade após a conclusão do Ensino 

Médio; dúvidas sobre a escolha profissional; e as relações de amizade criadas, 

estabelecidas e consolidadas nessa fase da vida. Novamente é importante destacar a 

lacuna na hipótese do pesquisador de que os/as jovens apontariam a relação da religião 

com a ciência como um problema vivenciado: essa questão aparece de forma subjetiva, 

pelo fato de que a juventude não consegue ter clareza sobre suas próprias 

personalidades e identidades ao serem confrontadas com as durezas da ciência 

inflexível, apresentada como verdade absoluta. 

A terceira etapa proposta no capítulo estava associada às formas como cada jovem 

lida com seus problemas. Diante das dificuldades narradas na discussão anterior, foi 

possível notar um certo consenso nesse tema, haja vista o uso de alguns elementos 

semelhantes nos três grupos realizados: o diálogo com outros/as jovens e com pessoas 

mais velhas que não se apresentam como portadoras da verdade absoluta. A questão do 

diálogo recebe importância significativa porque indica uma juventude ciente de seus 

limites e disposta a compartilhar com o outro seus problemas e dificuldades numa 

tentativa de se verem como semelhantes e caminhantes de uma trilha que visa vivenciar 

as experiências, agradáveis ou não, surgidas nessa fase da vida. 
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Se por um lado o diálogo e a conversação são meios utilizados para buscar 

acalento diante das dificuldades, por outro alguns/algumas jovens fazem uso de outro 

recurso: o consumo de álcool. Diante do aparecimento dessa fala, foi necessário dar 

destaque a esse aspecto porque não se trata apenas de um problema cuja alçada seja 

vinculada às ações da Pastoral Escolar, conforme demonstrado no texto, o alcoolismo 

juvenil pode se tornar um distúrbio e múltiplos olhares precisam ser lançados sobre ele: 

desde questões vinculadas à saúde pública, passando por dispositivos da psicologia e da 

psiquiatria, envolvendo a dinâmica familiar, social, educacional e religiosa do/a jovem. 

Também é preciso pontuar o surgimento de uma resposta vinculada à prática da 

solidariedade, contudo, de forma subjetiva, foi possível identificar a questão de que toda 

ajuda solidária tem um componente maior por trás: os elementos produtores de sentido 

de moralidade. Um vasto conjunto de respostas foi ofertado à questão levantada e a 

tentativa de análise foi identificar como os sistemas vão sendo alterados ao longo dos 

três anos do Ensino Médio e quais são os fatores para essa alteração. Para isso, várias 

inserções foram sendo feitas conforme as respostas surgiam, objetivando encontrar o fio 

condutor nas percepções dos/das voluntários/as. 

O quarto e último bloco do capítulo se lançou no processo de análise específica 

das ações da Pastoral Escolar a partir da Teoria da Complexidade mediante as falas da 

juventude na pesquisa de campo. 

A primeira contribuição nesse eixo foi a relação entre a identidade da Escola 

Católica e as atividades da Pastoral Escolar, tendo em vista a reclamação de alguns 

estudantes sobre as ações propostas, um deles apontou a relação entre a identidade 

escolar e a prática efetiva no trabalho da Pastoral. É importante mencionar que, 

conforme apontam Anjos, Itoz e Junqueira (2015), a tarefa da Pastoral está para além da 

catequese: ela deve ser o espaço no qual o/a jovem possa se ver enquanto humano e 

vivenciar a experiência com o transcendente. Esse dado é importante, pois nem todos/as 

os/as participantes da Pastoral professam a fé católica e, ainda assim, veem nesse espaço 

escolar um ambiente de aprendizagem e crescimento humano. 
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Um grupo elevadíssimo de participantes dos Grupos Focais realizados apontou 

para a necessidade de a Pastoral Escolar criar um espaço de escuta e diálogo com a 

juventude: foi recorrente a colocação de que é necessário ouvir mais o/a jovem, 

entender suas necessidades e dialogar com ele, sem uma proposta impositiva, autoritária 

ou divinizada. Nesse apontamento realizado pela juventude, fica expressa a emergência 

de aproximação estrutural da Pastoral Escolar com os pilares da Complexidade, pois ela 

oferece aporte filosófico para a construção de um modelo de ação apto ao diálogo e 

preparado para lidar com as múltiplas verdades, mesmo quando são antagônicas. 

Um elemento de ordem prática apontado na fala juvenil diz respeito a duas 

questões: a primeira é a periodicidade dos encontros do Grupo de Jovens, a segunda um 

encontro com propostas provocativas, produtivas e de ação, não somente voltada à 

formação. A própria juventude se apresenta desejosa por atividades que demandem 

trabalho em grupo, mobilização social e fomento intelectual. 

Ainda sobre as questões de praticidade, é importante destacar as propostas 

emergidas no diálogo com a juventude, tais como: manifestações artísticas de dança, 

música, comédia, teatro, poesia; debates sobre sexualidade, gênero, racismo, 

desigualdades, identidade, escolha profissional; e, finalmente, valorização de projetos 

sociais nos quais os/as jovens sejam protagonistas e não apenas coadjuvantes. 

Tais elementos apresentados revelam a importância que a Pastoral tem tanto na 

formação dos sujeitos quanto na estrutura e organização da escola. Há muitos desafios 

para serem enfrentados em suas ações e emerge a necessidade de uma aproximação com 

as ferramentas ofertadas pelo pensamento complexo como suporte para lidar com os 

imperativos da ciência dura marcada na vida da juventude e nas práticas educacionais 

das disciplinas que são, permanentemente cobradas pela sociedade, escola e famílias, a 

dar conta de um punhado enorme de conhecimentos extremamente específicos cuja 

funcionalidade primordial é garantir o ingresso do/a jovem em um curso superior, o 

qual muitas vezes ele/a mesmo/a ainda não se decidiu, em uma universidade de ponta, 

algo que também não lhe foi perguntado/a sobre seu interesse. Ao passo que isso 

acontece, os anos vão se passando e as potencialidades não se convertem em ações e 

realizações, outrora são sufocadas pelo enquadramento sistêmico e, nesse sentido, é 

tarefa da Pastoral Escolar se posicionar diante dessas questões para mostra 

possibilidades plurais de vida, ser um espaço de cuidado e de deslumbre sobre a beleza 

existente em se reconhecer completamente humano numa relação com o transcendente. 
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Essa pesquisa teve por objetivo analisar as falas estudantis de jovens no Ensino 

Médio sobre suas necessidades, dilemas e formas como lidam com seus problemas, bem 

como as ações da Pastoral Escolar junto desse grupo. Para isso, o recorte estabelecido 

foi a juventude do Colégio Boni Consilii que foi convidada a responder questões 

vinculadas aos temas dessa pesquisa. Para interpretar tanto as ações da Pastoral Escolar 

quanto as falas juvenis, foram compreendidas as contribuições da Teoria da 

Complexidade. 

Além da opção do pesquisador pelo viés da Teoria da Complexidade, também há 

de se destacar a escolha pelas propostas da Teologia da Libertação que ecoou durante o 

texto, numa proposta e perspectiva de dar voz aos/às que não têm voz, sempre pensando 

as relações entre religião e dinâmicas sociais. 

Contudo, o tema não foi esgotado nessa dissertação e caminhos para pesquisas 

futuras ainda precisam ser desbravados: familiares, agentes da Pastoral Escolar, 

funcionários/as da escola e docentes são grupos importantíssimos na formação do/a 

jovem durante o período do Ensino Médio e trazem contribuições específicas para as 

ações da Pastoral Escolar, sendo, portanto, extremamente necessário prosseguir com 

estudos compreendendo as posições desses grupos. 

Além disso, não foi possível pensar na construção de um modelo de ação para a 

Pastoral Escolar tendo como suporte os elementos do pensamento complexo, sendo 

apresentado nesse texto apenas os elementos contributivos da complexidade para as 

ações da Pastoral Escolar com jovens no Ensino Médio. 

Outro desdobramento possível para a pesquisa, diz respeito às relações da Pastoral 

Escolar através de suas ações com a juventude do Ensino Médio nos movimentos 

sociais e nas possíveis aproximações com o ensino laico, ou seja, discutir aspectos 

vinculados a presença da Pastoral Escolar no espaço público. 

Ciente desses aspectos, essa pesquisa pretendeu contribuir com as discussões 

acadêmicas sobre educação e religião, numa aproximação com a realidade da Escola 

Católica e, mais precisamente, das ações que a Pastoral Escolar tem com os/as jovens no 

período do Ensino Médio fazendo uso dos elementos do pensamento complexo. 
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Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Apêndice 1 – Roteiro dos Grupos Focais 

1. Os grandes dilemas enfrentados pela juventude hoje. 

2. Como os jovens lidam com seus problemas. 

3. Quais ações a Pastoral Escolar pode ter para ajudar a enfrentar os problemas 

da juventude? 

4. É possível construir um ambiente no qual a verdade ensinada pela religião 

ande em conjunto com as descobertas científicas? 
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Apêndice 2 – Roteiro das Entrevistas 

1. Qual o seu nome, sua idade e o ano que você está? 

2. A sua família é religiosa? Qual a importância da religião na sua casa? 

3. Qual das opções abaixo melhor se encaixa na sua opção religiosa? Caso você 

não se identifique com nenhuma dessas opções, poderia definir qual a sua 

escolha? 

a. Sou católico/a apostólico/a romano/a praticante. 

b. Sou católico/a e às vezes frequento as reuniões da minha comunidade. 

c. Sou evangélico/a praticante. 

d. Sou evangélico e às vezes frequento as reuniões da minha comunidade. 

e. Sou espírita praticante. 

f. Tenho afinidade com as doutrinas do espiritismo. 

g. Sou praticante do candomblé. 

h. Identifico-me com o candomblé. 

i. Creio na existência de um ser superior, mas não tenho uma religião 

definida. 

j. Não acredito na existência de nenhuma divindade. 

4. Na sua opinião, a religião interfere no comportamento dos jovens na nossa 

sociedade hoje? Explique. 

5. A religião tem influência sobre a sexualidade dos/das jovens hoje? Abaixo, há 

algumas sugestões, mas você pode expor outra ideia. 

a. Sim. A juventude dá muito valor para como a religião ensina o 

comportamento sexual. 

b. Não. A maior parte dos/das jovens não se deixa influenciar pelos 

ensinamentos religiosos. 

6. Existe alguma importância na religião mobilizar a juventude pelas causas 

sociais? 

7. Na sua opinião a tarefa da religião praticada por jovens hoje deveria ser um 

discurso sobre o comportamento moral, sobre a espiritualidade ou sobre ações 

sociais com as pessoas menos favorecidas? Você também pode sugerir outra 

proposta ou falar mais de uma. 

8. A escola oferece um trabalho de Pastoral Escolar para seus/suas estudantes. 

Você já se envolveu com algum dos projetos desenvolvidos por ela? Poderia 

descrever sua experiência? 
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9. Na sua opinião, quais dos elementos abaixo deveriam fazer parte das ações da 

Pastoral Escolar? 

a. Levar o jovem a refletir sobre a sua própria vida e a relação com a 

comunidade. 

b. Criar um espaço para que os jovens da escola possam fortalecer seus laços 

de amizade através de gincanas, retiros, passeios, viagens. 

c. Formar no jovem uma leitura sobre a religião cristã. 

d. Envolver o jovem numa discussão sobre os problemas sociais da 

comunidade e promover espaços para a criação de projetos capazes de agir 

nesses problemas. 

e. Ter um espaço em que a religião e a ciência sejam discutidas pensando em 

promover o bem-estar do ser humano. 

f. Promover encontros nos quais a espiritualidade seja vivenciada através de 

orações, leituras bíblicas e troca de experiências sobre a religiosidade do 

grupo. 

10. A lista abaixo apresenta algumas possibilidades sobre problemas e angústias 

dos jovens. Escolha com quais assuntos você se identifica. Se nada se encaixar 

ao seu perfil, por favor explique qual seu dilema. 

a. Problemas com a família. 

b. Dificuldades nos relacionamentos com os/as amigos/as. 

c. Envolvimento e relações sexuais. 

d. Crise de identidade. 

e. Escolha da carreira e da profissão. 

f. Insegurança e aceitação. 

11. A partir da sua resposta anterior, você se sente amparado pelas ações da 

Pastoral Escolar no sentido de te ajudar a resolver seu problema? Por favor, 

explique sua resposta. 

12. Quais ações você propõe que a Pastoral Escolar passe a ter para te ajudar a 

enfrentar seus problemas e suas angústias? 

13. Para você, seria importante ter um ambiente onde as relações entre a religião e 

a ciência não fossem vistas como adversárias e você pudesse compartilhar 

com seus/suas amigos/amigas as diversas verdades existentes sobre o mundo e 

sobre a vida? 


