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As considerações aqui apresentadas fazem parte de um trabalho mais amplo 

denominado “A Importância da Pastoral da Juventude na Fomentação do 

Protagonismo Juvenil e Formação de Lideranças Sócio-Políticas”, realizado para a 

conclusão de curso, na faculdade de Serviço Social. Este trabalho teve como 

objetivo conhecer a participação/ militância de jovens nos espaços sócio-políticos e 

em movimentos sociais e que estão (ou já estiveram) inseridos na Pastoral da 

Juventude (PJ). Para tal, foram entrevistados jovens nas idades entre 15 e 29 anos, 

de ambos os gêneros, buscando entender como o protagonismo juvenil foi se 

construindo nas suas vidas. Desse modo, foi de suma importância compreender se a 

participação dos jovens na PJ foi determinante para despertar os seus interesses 

pela atuação nesses outros espaços sócio-políticos. Propôs-se ainda analisar a 

visão que os jovens detêm enquanto protagonistas das suas histórias. Nesta 

perspectiva, realizou-se uma contextualização sobre os conceitos de juventudes, 

buscando conhecer os principais fatores que afetam a vida dos jovens como: 

educação, trabalho, violência e questões relacionadas à vida familiar, bem como, 

discutir se a PJ contribui para o protagonismo juvenil, onde foi necessário realizar 

uma contextualização histórica da PJ e do termo protagonismo juvenil. Engendrou-

se, por outro lado, uma discussão que versa sobre o Serviço Social dialogando com 

a categoria juventude e, para finalizar, a partir dos resultados obtidos na pesquisa e 

dos procedimentos metodológicos utilizados com concomitante análise dos 

resultados, estabelecendo uma conexão com o referencial teórico. A pesquisa foi na 

perspectiva qualitativa cujo método eleito foi o Grupo Focal, pelo fato de 

proporcionar uma estreita relação entre os sujeitos e um ambiente favorável para a 

partilha de idéias. Foi realizada a análise dos resultados obtidos que confirmaram a 

questão norteadora deste trabalho, levando-nos ao alcance dos objetivos que foram 



 
 

delineados, ou seja, a PJ se coloca como agente de transformações na vida dos 

jovens que buscam nela o despertar para o protagonismo. 
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