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INSTÂNCIAS DE EDUCAÇÃO DAS 
JUVENTUDES NA PÓS-MODERNIDADE 

Vitor Edezio Tittoni Borges1

_________________
   _________________

 Depois de breve caracterização da pós-modernidade e das juventudes (no plural) 
que nela vivem, menciona as instâncias educativas que afetam a juventude, deixando trans-
parecer as possibilidades e as fragilidades de cada instância.

: juventudes, família, Igreja, sociedade, trabalho, comunicação.
: Despues de breve caracterización de la postmodernidad y de las juventudes que en 

ella viven, el autor hace mención a las instancias educativas que afectan la juventud dejando 
transparecer las posibilidades y las fragilidades de cada instancia.

: juventedes, família, Iglesia, sociedad, trabajo, comunicación

1  Participante no Curso de Pós-graduação lato 
sensu sobre a Formação para a Vida Religiosa, ofe-
recido pela Estef em parceria com a CRB do RS. 
A matéria está relaciona com a disciplina Juventu-
de e Pós-modernidade, ministrada pelo professor 
Maurício Perondi.

INTRODUÇÃO

A juventude tem se tornado 
um intrigante tema de estudos desen-
volvido por iniciativa de governos, 
Igrejas, instituições específicas desta 
área e pelo meio acadêmico. Pesqui-
sas são realizadas continuamente para 

se conhecer melhor este seguimento 
social tão significativo para os tem-
pos de hoje e tão carente de atenção 
adequada e efetiva. No Curso de For-
mação para a Vida Religiosa (Estef, 
2009-2011), foi desenvolvido o estudo 
sobre Juventude e Pós-Modernidade, 
do qual destaca-se, aqui, a dimensão 
das Instâncias de Educação, como ca-
minho de reflexão e de síntese dentre 
muitos outros aspectos que poderiam 
ser proveitosamente aprofundados

Educação - Tomada em sen-
tido amplo, a educação abrange as 
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diversas instâncias que dão suporte à 
pessoa, no caso, ao adolescente e ao 
jovem, para relacionar-se adequada-
mente consigo mesma, com os outros 
e com o mundo circundante. A pessoa 
aprende e compreende pelo estudo e 
reflexão, pela observação e participa-
ção, pelo exercício orientado e repe-
tido. Em última análise, a educação 
busca oferecer ao jovem os recursos 
para assumir a vida com maturidade e 
autonomia, no empenho de realizar-se 
como pessoa humana e contribuir para 
o bem de todos.

Juventudes - Estudos sócio-
cul turais sobre os jovens constatam 
ampla diversidade de situações nas 
quais estão inseridos, tornando difí-
cil falar, por exemplo, de �juventude 
brasileira�, no singular. São em torno 
de 34 milhões de jovens brasileiros, 
entre 15 e 24 anos, que apresentam 
rostos diversificados, marcados por 
diversas experiências culturas e iden-
tidades, como também por diferentes 
classes econômico-sociais e dife-
rentes níveis de educação. Existem, 
portanto, várias juventudes, afetadas 
de modo diverso pelas tendências 
pós -modernas como o consumismo, 
a globalização, o individualismo e 
outras. 

Pós-modernidade - Alta 
modernidade, hiper-modernidade, 
pós-modernidade ou modernidade 
inacabada podem ser expressões al-

ternativas para identificar o momen-
to que estamos vivendo e que revela 
uma sensibilidade diferente, ainda 
em processo de gestação e, por isso, 
não plenamente definida. 

 Na relação com a cultura mo-
derna, a cultura pós-moderna apre-
senta distinções e acentos como se 
pode verificar nas colunas abaixo:

O absoluto O relativo
O objetivo O subjetivo
A unidade A diversidade
O esforço O prazer
A ética A estética
O forte O �light�
O sólido O líquido
A razão O sentimento
A sacralização A secularização
A formalidade A informalidade
O homem A mulher

Instâncias - O jovem, nas 
suas variadas fases, demanda educa-
ção, preparo humano, intelectual e 
prático para os diversos desafios que 
a vida lhe contrapõe. Para suprir suas 
necessidades, entram em ação diversas 
instâncias de formação, dentre as quais 
sobressaem a família, a escola, a Igreja 
e a sociedade, sendo que, nesta, apare-
cem três fontes importantes: as relações 
sociais, o trabalho e os MCS e o Virtu-
al. Cada uma destas instâncias oferece 
contributos positivos, apresenta limites 
e pode mesmo influir negativamente na 
formação do jovem. 
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Família - Na família a criança 
e o jovem realizam as primeiras ex-
periências que servem de aprendiza-
gem para a vida. Inicia-se um proces-
so que vai se prolongar pela infância 
adolescência, juventude e, sem dúvi-
da, pela vida toda. Embora incapaz 
de assumir todas as dimensões da 
educação dos jovens, a família não 
deixa de ter funções insubstituíveis 
em certas áreas como: a sustentação 
física da criança, o equilíbrio afetivo-
emo cional, a auto-estima e o incenti-
vo para a autonomia do jovem e a sua 
busca de realização pessoal.
 Libânio (2004) aponta di-
versos aspectos da formação do jo-
vem, cuja fonte de aprendizado está 
na família. Assim, o respeito mútuo, 
que abre caminho para a vivência do 
amor e para as virtudes sociais como 
a polidez e urbanidade. Na família, 
cada pessoa aprende a ocupar o seu 
lugar e papel e a respeitar o lugar e o 
papel do outro. No confronto dos pa-
péis, através do diálogo, se aprende 
a democracia, especialmente quando 
os pais usam mais a persuasão que 
o autoritarismo. Por este caminho, o 
jovem vai construindo seus critérios 
de discernimento e fazendo suas es-
colhas com autonomia. Nestas condi-
ções ideais encontra-se grande parte 
das famílias brasileiras, das quais se 
pode dizer que cumprem adequada-
mente sua função educativa. 

Por outro lado, é inegável que 
as precárias condições sócio-econô-
micas impedem muitas famílias de 
assumirem como deveriam a educa-
ção dos filhos e sua preparação para 
a vida. Ainda, por outras formas, a 
família pode se tornar nociva para a 
educação dos filhos, no parecer de Li-
bânio.  Assim os pais que abandonam 
os filhos a seus próprios caprichos, 
sem contrapor-lhes limites e, no ou-
tro extremo, os pais superprotetores, 
têm influência desastrosa no proces-
so educativo. Os conflitos familiares, 
multiplicados nestes tempos de pós-
moder nidade, revelam uma grande 
crise institucional da família, cujas 
maiores vítimas são os filhos. Afetam 
as relações recíprocas de pai e mãe e 
de pais e filhos, gerando, para estes, 
uma experiência de incerteza, medo e 
desconfiança. Tais lacunas terão que 
ser supridas por outras instâncias de 
formação empenhadas na oferta de 
oportunidades para a realização ple-
na dos jovens.

Escola - A trajetória educa-
cional das juventudes passa neces-
sariamente pela escola e nela são in-
vestidos praticamente todos os belos 
anos da juventude. Tem-se solicita-
do da Escola um papel maior como 
cuidadora de crianças e adolescentes 
para preencher o vazio familiar. Au-
sentes por motivos profissionais, por 
conflitos e mesmo por descaso, mui-
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tos pais e mães passam a exigir da es-
cola atendimento em tempo integral. 
Cresce a responsabilidade da Escola, 
aguçam-se seus limites e, no caso das 
particulares, sua meta concentra-se 
mais na lucratividade do que na exce-
lência da educação. 
 Embora reconhecendo o alto 
nível de muitas escolas e seu esfor-
ço de adequação aos tempos atuais, 
Libânio acentua algumas dimensões 
negativas da escola, cujos aspectos 
são apresentados a seguir, em frases 
sintetizadoras: �É inegável a força 
coativa da escola. Exerce controle 
social pela obrigação da frequência�. 
�A escola garante a dependência, a 
marginalização e o controle social 
dos jovens, sobretudo porque os se-
para do mundo e da produção e pro-
longa a dependência dos pais.� �Os 
educandários tradicionais, ainda alta-
mente predominantes, abrem pouco 
espaço para a participação. Dispen-
sam ensino autoritário e bancário, 
na expressão de Paulo Freire. Assim, 
não favorecem o processo de maturi-
dade do jovem. Autoritarismo impe-
de o jovem de realizar muitas de suas 
necessidades e desejos, cerceando-
lh e  a iniciativa pessoal, a capacidade 
e a alegria de assumir responsabilida-
des�.
 Tais críticas à escola podem 
ser ampliadas com outras referentes a 
conteúdos desatualizados, professo-

res desinteressados e mal remunera-
dos, estrutura física deficiente, acesso 
difícil, e por aí segue-se a lista. Soció-
logos também afirmam que a escola 
reproduz o sistema sócio-econömico 
dominante, a tal ponto que as mudan-
ças estruturais necessárias somente 
acontecerão se atingirem simultanea-
mente a escola e a sociedade.
 Apesar de todos os seus limi-
tes, a escola continua desempenhan-
do função de socialização do jovem, 
preparando-o para o mundo do tra-
balho e passando informações essen-
ciais para situar-se no contexto atual. 
Libânio propõe que se lute por uma 
escola que ofereça oportunidades 
iguais para todos os jovens, escola 
que ensine a pensar, que privilegie a 
participação do jovem e que propo-
nha o debate sobre valores, verdades, 
regras e normas sociais e humaniza-
doras. Enfim, que a Escola busque a 
formação integral do jovem, a fim de 
que ele possa tirar o máximo provei-
to do tempo de estudante para o seu 
aperfeiçoamento e qualificação, em 
vista do mais eficiente serviço para o 
bem de todos.

Igreja - A Igreja aparece 
como uma instância alternativa de 
educação da juventude através de seu 
empenho na catequese, na pastoral da 
juventude e nos movimentos e con-
gregações voltados para os jovens. 
O Documento 85 da CNBB, sobre a 
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Evangelização da Juventude, afirma, 
na apresentação, que a evangelização 
da juventude interessa muito à Igreja 
e a seus pastores.  Confirma um sé-
rio compromisso com a formação das 
novas gerações muito necessitadas, 
hoje, �de discernimento, coragem, de 
verdadeiros caminhos e, principal-
mente, de presença amiga.� No in-
tuito de conhecer os jovens, primeiro 
passo para chegar a sua evangeliza-
ção, o Documento faz amplo estu-
do da complexa realidade atual e de 
suas incidências sobre as juventudes 
e conclui dizendo que a Igreja tem 
longa experiência de trabalho com 
jovens e está habilitada para dar-lhes 
acompanhamento. Segue buscando 
no Evangelho, em Jesus Cristo e na 
própria eclesiologia os fundamentos 
de sua ação pastoral com os jovens, 
a quem os pastores da Igreja tem di-
rigido constantes palavras de convo-
cação e encorajamento, como estas 
de Bento XVI: �Vós, jovens, não sois 
apenas o futuro da Igreja e da huma-
nidade, como uma espécie de fuga do 
presente. Pelo contrário: vós sois o 
presente jovem de Igreja e da huma-
nidade. Sois seu rosto jovem...� 
 É conhecida a dificuldade da 
Pastoral da Juventude atual de atrair 
verdadeiramente os jovens e man-
tê -los  ligados, pois são muito diver-
sificados os atrativos que a socieda-
de propõe para ocupar o seu tempo 

disponível. Nem sempre, também, os 
ambientes eclesiais, particularmente 
as paróquias, dão apoio a esta pasto-
ral. Contudo, Libânio reconhece que 
os grupos de jovens, nos seus mais 
variados tipos, ainda são um instru-
mento privilegiado para reunir os 
jovens e motivá-los em torno de ati-
vidades, reflexões e celebrações que 
dêem sentido de maior inserção so-
cial de sua vida. Num mundo extre-
mamente individualista, os grupos e 
movimentos de jovens proporcionam 
espaço de socialização, partilha, in-
tegração, convivência, bem como de 
esclarecimento e de experiência da 
vida de fé. Sempre aprendendo dos 
próprios jovens e, por isso, disponí-
vel para ouvi-los e dar-lhes espaço, 
a Igreja, através das diversas formas 
de pastoral da juventude, segue sen-
do instância especial de formação e 
de acompanhamento das juventudes 
em seu itinerário para a conquista da 
liberdade, maturidade e responsabili-
dade.

Sociedade - Propor a socie-
dade como instância de formação se 
torna uma indicação um tanto temerá-
ria, dada a amplitude do conceito de 
sociedade. Contudo, limitamos aqui 
a compreensão de sociedade ao es-
paço mais amplo que o jovem preci-
sa enfrentar ao superar os limites da 
família e da escola e aventurar-se à 
experiência de relações mais abertas 
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no convívio social, no trabalho e na 
constituição de sua própria família. A 
formação que vai trazer da família, da 
escola e da convivência com outros 
jovens, será ampliada e consolidada 
na sua participação social, na decisão 
de assumir responsabilidades pro-
fissionais e familiares e nas relações 
as mais diversas que a sociedade lhe 
favorece estabelecer. Uma autono-
mia solidamente construída nas fases 
anteriores será a garantia de atitudes 
equilibradas, corretas e coerentes do 
jovem no seu engajamento social. Por 
outro lado, lacunas de formação nas 
etapas anteriores irão tornar a inserção 
social mais difícil e talvez frustrada e 
exigirão empenho e continuidade es-
pecífica no processo formativo do jo-
vem, para preencher a lacuna.
 O trabalho, na vida do jovem, 
segundo a afirmação de Libânio, tem 
uma face positiva e uma face alienan-
te. Como dimensão positiva, a expe-
riência do trabalho ajuda a construir 
a identidade pessoal e social, dá um 
status socioeconômico, insere o jovem 
em sua classe social e oferece-lhe pos-
sibilidades concretas de existência e de 
desenvolvimento. Mostra-lhe o lado 
concreto da vida e ajuda a desenvol-
ver suas habilidades e conhecimentos, 
exerce função de controle social pela 
exigência de horário e ajuda-o a orga-
nizar e administrar o tempo. Porém, em 
sua face alienante, o trabalho explora 

o jovem, como todo o trabalhador, por 
um salário injusto e por impedir uma 
tomada de consciência do jogo sócio-
eco nômico  em que está envolvido. 
Pesa muito sobre o jovem a exigência 
de sobrevivência e a dificuldade de in-
gressar no mundo do trabalho, por falta 
de oportunidade, bem como a ameaça 
do desemprego. Torna-se, assim, uma 
questão vital para o jovem, especial-
mente das classes mais pobres, a pre-
paração para o mundo do trabalho e a 
oportunidade de poder ingressar nele 
para dar continuidade a seu processo 
de personalização e inserção produtiva 
no mundo adulto.
 Comunicação - Por fim, o 
universo das comunicações, tanto 
dos meios de comunicação de mas-
sa, como os meios de comunicação 
virtual, com suas novas tecnologias, 
apresentam-se, hoje, como instância 
de formação dos jovens, com incidên-
cia ora positiva e ora negativa.  Se-
gundo Margarita Gomez, do Instituto 
Paulo Freire, SP, �linguagem, comu-
nicação e elementos comunicacionais 
formam um dos eixos fundamentais 
da proposta educativa para ajudar as 
pessoas a libertarem-se da manipula-
ção e domesticação, desenvolvendo 
sua capacidade crítico-reflexiva�. As 
novas tecnologias da informação e da 
comunicação podem ser voltadas para 
propostas de opressão ou de libertação 
em seus próprios direitos e em seus 
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próprios papéis como tecnologias edu-
cacionais ou de aprendizagem. Mais 
do que simples instrumentos, as novas 
tecnologias, especialmente o compu-
tador e a internet, são uma mensagem 
de poder de comunicação instantânea 
e sem limite, aberta a todos os espaços 
e conteúdos.
 A influência da comunicação 
virtual na vida do jovem é inegá-
vel e pode ser vista até com alguma 
preocupação. Libânio comenta que, 
devido ao fascínio da tecnologia da 
informática, �cresce o número de jo-
vens que diminuem as relações reais 
em prol das virtuais. Substituem o 
face-a-face pelo encontro na tela do 
computador.� Trata-se de um encon-
tro inusitado, supreendente, com o 
desconhecido que, porém, não gera 
compromisso nem estabelece a ver-
dadeira relação interpessoal necessá-
ria à humanização e integração social. 
Nasce, assim, um novo tipo de jovem, 
moldado pela psicologia virtual, diz 
Libânio. Sobre este jovem vai pesar 
a influência de uma comunicação ili-
mitada, muitas vezes desorganizada 
e sem finalidade, bem como um as-
sédio de publicidade intensa, visando 
estimular seu potencial consumidor. 
Torna-se cada dia mais acessível e, ao 
mesmo tempo, preocupante esta ins-
tância de formação do jovem, indis-
pensável à inserção no mundo novo 
que se descortina para as novas gera-

ções. Seus verdadeiros efeitos ainda 
não são de todo conhecidos e adequa-
damente administrados pela geração 
formadora atual.

CONCLUSÃO

São várias as instituições que 
enfrentam o desafio da educação das 
juventudes. Se atuassem em sintonia, 
poderiam alcançar melhor resultado, 
traçando objetivos mais definidos, dis-
tribuindo recursos e buscando soluções 
conjuntas para diversas situações difí-
ceis, especialmente dos jovens menos 
favorecidos. A educação deverá buscar, 
acima de tudo, criar condições para a 
formação integral do jovem, ajudan do-
o  a vencer o risco de exclusão e margi-
nalização do processo social.
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