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Protagonista é...
Aquele ou aquela que 
protagoniza. A palavra 
protagonista vem do grego 
Protagonistés. A personagem 
principal de uma peça dramática, 
pessoa que desempenha ou 
ocupa o primeiro lugar em um 
acontecimento (Novo Dicionário 
Aurélio).

Do teatro – o principal ator. 
Aquele que determina o 
desenrolar da trama.

Prótos + agonistes = primeiro 
antagonista – primeiro lutador, o 
que combate na primeira fila.

Prótos + agonia = luta nos jogos 
públicos



Protagonista

• Na década de 80: Redemocratização –
participação ativa – cidadania

• A questão entra na legislação – Implantação de 
políticas públicas - ECA e Estatuto da Juventude, 
LDB..

Maria Izabel Kalil Stanato



Educação
• Jovens no centro do processo

• Produtores de conhecimento e 
participante do mundo do 
trabalho - LDB



Âmbito da sociedade 
civil

Protagonismo é a atuação de adolescentes 
e jovens, através de uma participação 
construtiva. Envolvendo se com as 
questões da própria 
adolescência/juventude, assim como, com 
as questões sociais do mundo, da 
comunidade... Pensando global (O planeta) 
e atuando localmente ( em casa, na escola, 
na comunidade...) o adolescente pode 
contribuir para a assegurar os seus direitos, 
para a resolução de problemas da sua 
comunidade, da sua escola...
http://institutopuruna.com.br/protagonismo-
juvenil/?gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtXOstS7w35ymT7ibuJ4dd
EJEVa5AvF1K1Uw1n1w4ShxW8kgK2QeYYRoCQWUQAvD_BwE



“Os jovens não devem ser 
considerados simplesmente 
como o objecto da solicitude 
pastoral da Igreja: são de facto 
e devem ser encorajados a ser 
sujeitos activos, protagonistas 
da evangelização e artífices da 
renovação social. A juventude é 
o tempo de uma descoberta 
particularmente intensa do 
próprio «eu» e do próprio 
«projecto de vida », é o tempo 
de um crescimento que deve 
realizar-se «em sabedoria, 
idade e graça diante de Deus e 
dos homens» (Lc 2, 52)” (CL 
46).



Documento 85 –
Evangelização da juventude

Há um aumento da 
motivação por parte dos 
jovens ao perceberem que 
fazem parte de um projeto 
mais amplo, em que as 
estruturas participativas 
promovem o seu 
protagonismo, aumentam a 
motivação e o compromisso. 
Participando na organização, 
o jovem se sente sujeito do 
processo da sua própria 
educação na fé. O jovem, 
então, se envolve para 
evangelizar outros jovens, 
pelo seu testemunho de vida 
e pelo anúncio explícito do 
Senhor Jesus (n. 190).



“A Igreja tem tantas coisas para dizer aos 
jovens, e os jovens tem tantas coisas a dizer 
à Igreja. Este diálogo recíproco, que deverá 
fazer-se com grande cordialidade, clareza e 
coragem, favorecerá o encontro e o 
intercâmbio das gerações, e será fonte de 
riqueza e de juventude para a Igreja e para a 
sociedade civil” (CL 46).



Desejo dos jovens
“Perante as contradições da sociedade, muitos jovens 
desejam fazer render os seus talentos, competências e 
criatividade, e estão dispostos a assumir 
responsabilidades. Entre os temas que eles consideram 
mais importantes, sobressaem a sustentabilidade 
social e ambiental, as discriminações e o racismo. O 
envolvimento dos jovens obedece muitas vezes a 
abordagens inéditas, explorando inclusive as 
potencialidades da comunicação digital em termos de 
mobilização e pressão política: propagação de estilos 
de vida e modelos de consumo e investimento críticos, 
solidários e atentos ao meio ambiente; novas formas 
de compromisso e de participação na sociedade e na 
política; renovadas modalidades de previdência social 
que beneficiem as pessoas mais vulneráveis” (DF 52).



Protagonista da própria história

“É necessário um renovado investimento em sua 
formação integral, para facilitar caminhos de 
redescoberta e reapropriação daquela que é uma 
autêntica vocação: são chamados não apenas a 
transmitir conteúdos, mas a serem testemunhas 
de uma maturidade humana, promovendo 
dinâmicas geradoras de paternidade ou 
maternidade espiritual capazes de tornar os 
jovens sujeitos e protagonistas de sua própria 
aventura” (Inst. Laboris 148).



“Os guias não deveriam levar os jovens a serem 
seguidores passivos, mas sim a caminhar ao seu lado, 
deixando-os ser os protagonistas do seu próprio 
caminho. Deveriam respeitar a liberdade do processo 
de discernimento de um jovem, fornecendo-lhe os 
instrumentos para realizar adequadamente este 
processo. Um guia deveria confiar sinceramente na 
capacidade que tem cada jovem de participar na vida 
da Igreja. Por isso, um guia deveria cultivar as 
sementes da fé nos jovens, sem pressa de ver os 
frutos do trabalho que vem do Espírito Santo” (ChV 
246).



Papel do Assessor Adulto
“O papel do Assessor tem diversas 
dimensões: consigo mesmo, que 
implica uma formação integral, 
gradual e permanente; com a 
pessoa do jovem: através dele, o 
jovem irá concretizando aquelas 
opções que vão configurar seu ser 
e seu agir; com o grupo: unido à 
participação dos jovens e à 
presença dinamizadora do Espírito 
do Senhor, faz dos grupos 
verdadeiros espaços de 
crescimento e de amadurecimento 
na fé; com os outros Assessores, 
em comunhão com eles, faz de seu 
serviço um ministério colegial; e 
com a comunidade, em dois 
aspectos: o eclesial e o social” 
(Civilização do Amor, 288).



Assessor adulto

Passar do organizar PARA para organizar COM

Evangelizar PARA para evangelizar COM

Promover PARA para promover COM

Planejar PARA para planejar COM



Assessor e protagonismo jovem

• Escutador

• Conselheiro

• Acompanhador

• Incentivador

• Caminhante



Perfil do Assessor adulto

• Motiva

• Intervém de forma 
a gerar reflexão e 
não a dar respostas

• Provoca para ação

• Respeita a 
criatividade, mas 
ajuda a ter bom 
senso



Discernimento
•Visão/escuta da realidade

•Profundo espírito de oração



Projeto de vida

“Projeto é a construção do jovem que busca realizar sua vida; para 
o jovem cristão, o ponto de partida e de chegada de seu projeto de 
vida é a pessoa de Jesus. Vocação é chamado gratuito de Deus a 
toda pessoa, consequentemente, ao jovem, para realizar seu 
projeto no e a partir do plano salvífico para ele” (CA 275).



Projeto de vida

“A Pastoral Juvenil ‘busca 
acompanhar os jovens em 
seu processo pessoal e 
grupal de crescimento, no 
descobrimento de sua 
vocação, no 
discernimento e na 
realização de seu projeto 
de vida e na concretização 
do seu compromisso 
militante” (CA 276).



Espírito Santo

“Ele é e está na energia dos jovens, 
em sua paixão pela vida, em sua 
alegria na amizade fraterna, em sua 
busca e construção do bem e da 
verdade. Nas juventudes, o Espírito 
manifesta-se de maneira particular” 
(Civilização do Amor, 358).



Riscos e desafios
• O discurso sobre 

protagonismo pode 
trazer uma 
subjetivação narcísica

• Instrumentalização do 
discurso

• O papel do assessor/a 
adulto/a



Promover o 
protagonismo -
CONSCIENTIZAR:  

• O jovem é Igreja

• A Igreja é a assembleia dos chamados

• Cada um tem algo a oferecer de si mesmo

• Que o meu protagonismo se dá de mãos dadas com outros 
atores do processo de construção do Reino.



Sb 9



– Deus de meus pais, Senhor bondoso e compassivo,* / vossa 
Palavra poderosa criou tudo, / – vosso saber o ser humano 
modelou * / para ser rei da criação que é vossa obra, / – reger 
o mundo com justiça, paz e ordem, * / e exercer com retidão seu 
julgamento:

– Dai-me vossa sabedoria, ó Senhor, * / sabedoria que partilha o 
vosso trono. / – Não me excluais de vossos filhos como indigno: * / 
sou vosso servo e minha mãe é vossa serva;

– sou homem fraco e de existência muito breve, * / incapaz de 
discernir o que é justo. / – Até mesmo o mais perfeito dentre os 
homens * / não é nada, se não tem vosso saber.

– Mas junto a vós, Senhor, está a sabedoria, * / que conhece as 
vossas obras desde sempre; / = convosco estava ao criardes o 
universo, † / ela sabe o que agrada a vossos olhos, * / o que é reto e 
conforme às vossas ordens.

– Enviai-a lá de cima, do alto céu, * / mandai-a vir de vosso trono 
glorioso, / – para que esteja junto a mim no meu trabalho * / e me 
ensine o que agrada a vossos olhos! / = Ela, que tudo compreende 
e tudo sabe, † / há de guiar meus passos todos com prudência, * / 
com seu poder há de guardar a minha vida.



Jovem protagonista • Capaz de 
discernir/escolher 
com liberdade

• Sabe servir na 
gratuidade

• Como Jesus ser re-
conciliador

• Alguém que acolheu 
a proposta do Reino 
e se compromete em 
realiza-la na própria, 
no seu entorno e na 
sociedade.



“Quero encorajar-te a assumir este compromisso, porque sei 
que «o teu coração, coração jovem, quer construir um 
mundo melhor. Acompanho as notícias do mundo e vejo que 
muitos jovens, em tantas partes do mundo, saíram para as 
ruas para expressar o desejo de uma civilização mais justa e 
fraterna. Os jovens nas ruas; são jovens que querem ser 
protagonistas da mudança. Por favor, não deixeis para outros 
o ser protagonista da mudança! Vós sois aqueles que detêm 
o futuro! Através de vós, entra o futuro no mundo. Também 
a vós, eu peço para serdes protagonistas desta mudança. 
Continuai a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às 
inquietações sociais e políticas que estão surgindo em várias 
partes do mundo. Peço-vos para serdes construtores do 
futuro, trabalhai por um mundo melhor. Queridos jovens, 
por favor, não “olheis da sacada” a vida, entrai nela. Jesus 
não ficou na sacada, mergulhou… Não olheis da sacada a 
vida, mergulhai nela, como fez Jesus».[92]Mas sobretudo, 
duma forma ou doutra, lutai pelo bem comum, sede 
servidores dos pobres, sede protagonistas da revolução da 
caridade e do serviço, capazes de resistir às patologias do 
individualismo consumista e superficial” (ChV 174).


