
Sociabilidades   Performatividades   Valores 

 

Se não conhecemos a realidade cultural dos jovens que acolhemos, acompanhamos e 

servimos, como poderemos ir ao encontro do seu mundo, das questões que os habitam, 

dos sonhos que os movem, dos medos que os atormentam?  

A partir da experiência escutista e das organizações de pastoral juvenil, dos milhares de 

rostos e nomes que enchem o nosso quotidiano, sentimos a necessidade daquele olhar 

que o estudo e a reflexão permitem para perscrutar esses movimentos sociais e culturais 

que marcam e, de certo modo, definem a vida dos jovens que servimos. 

Conjugando sempre no plural as questões que nos movem – mostra evidente da 

pluralidade das biografias, horizontes epistemológicos e existenciais – queremos pôr-nos à 

escuta para conhecer! 

O impulso dado pelo Pontifício Conselho para a Cultura na sua Assembleia plenária de 

2013 dedicado ao tema “Culturas Juvenis Imergentes”, leva-nos a este desafio de olhar 

mais de perto a realidade portuguesa, pondo em conjunto o Corpo Nacional de Escutas 

e o labor académico da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.  

Um espaço de reflexão aberto a quantos, de longe ou de perto, têm no 

acompanhamento dos jovens o centro da sua ação! 

 

Parceria: Corpo Nacional de Escutas / Faculdade de Teologia da Universidade 

Católica Portuguesa 

Data: 22 de Outubro de 2016 

Local: Pavilhão do Conhecimento, Parque das Nações 

 

  



Programa do Seminário 

10h00 Conferência Inaugural 

Educar num Mundo Incerto | Joaquim Azevedo 

11h30 1º Bloco – Sociabilidades 

Como estão os jovens a construir as relações entre si; como se vinculam; 

temporalidades juvenis; sexualidade e género, sociabilização política. 

Conferência |  José Machado Pais | Sociabilidades juvenis 

Painel | Teresa Ribeiro | Dinâmicas de entrada nos percursos de 

conjugalidade 

Cristina Sá Carvalho | Participação cívica e política 

Testemunho | Margarida Sá 

14h30 2º Bloco – Performatividades 

A avidez da expressão e da criatividade; O escapismo/dissidência/práticas 

alternativas; A indiferença e o compromisso; a performatividade estética 

(música/festivais). 

Conferência |  Ricardo Roque Martins | Culturas juvenis e identidades 

performativas 

Painel | Cristina Afonso| Estética, desporto e culturas juvenis 

(a confirmar) | Expressividades juvenis e trânsitos mundiais 

Testemunho | Júlio Martin da Fonseca 

16h30 3º Bloco – Valores 

Ecologia; Religião; Interculturalidade (tolerância à diferença), tribalismo juvenil 

(construção da diferença) 

Conferência |  José Luís Gonçalves | É possível/necessário, hoje, construir um 

sentido para a vida? 

Painel | Tatiana Ferreira | Identidades Juvenis e diásporas 

Pe. Rui Alberto | Crenças e pertenças religiosas dos jovens 

Testemunho | Pedro Carneiro 

18h00 Conferência Final 

Educar: Como e Para Quê? | João Costa 

 


