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Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais o tempo que passou 

Mas tenho muito tempo 
Temos todo o tempo do mundo 

 
Todos os dias antes de dormir 

Lembro e esqueço como foi o dia 
Sempre em frente 

Não temos tempo a perder 
 

Nosso suor sagrado 
É bem mais belo que esse sangue amargo 

E tão sério 
E selvagem 

Selvagem 
Selvagem 

 
Veja o sol dessa manhã tão cinza 

A tempestade que chega é da cor dos teus 
Olhos castanhos 

Então me abraça forte 
Me diz mais uma vez 

Que já estamos distantes de tudo 
Temos nosso próprio tempo 

 
Não tenho medo do escuro 

Mas deixe as luzes acesas agora 
O que foi escondido é o que se escondeu 
E o que foi prometido, ninguém prometeu 

 
Nem foi tempo perdido 

Somos tão jovens 
Tão jovens 
Tão jovens  

(Música: Tempo Perdido. Legião Urbana, 1986).  
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RESUMO 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem como título “Um sorriso, um olhar, uma escuta 
é apenas isso que preciso! Uma reflexão sobre os projetos de vida dos estudantes do 
9º ano do Ensino Fundamental”. O tema é a reflexão sobre os projetos de vida dos 
jovens estudantes do ensino fundamental. Teve como objetivo geral refletir como a 
escola pode contribuir com os jovens para a construção de seus projetos de vida, e 
como objetivos específicos, identificar as percepções que os jovens do 9º do Ensino 
Fundamental têm sobre seus projetos de vida. O referencial teórico foi ancorado em 
alguns autores que discutem a temática como DAYRELL e CARRANO entre outros. A 
metodologia utilizada foi de cunho bibliográfico com abordagem qualitativa, de caráter 
exploratório, explicativo e descritivo. Foram feitas coletas de dados através de rodas de 
conversa com alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Dr. Mário Vieira 
Marques – CIEP. As rodas de conversa foram gravadas, transcritas e depois separadas 
por categorias de análises. Com este trabalho consegui atingir os objetivos traçados, 
deixando novas indagações que poderão ser aprofundadas em estudos posteriores. 
Mas deixando pistas de que ouvir nossos jovens é um caminho para se trilhar com 
relação à educação.  
 

Palavras-chave: Juventudes. Projetos de Vida. Ensino Fundamental 



 

 

 

ABSTRACT 

This graduation paper is entitled "A smile, a look, a listening is just what I need! A 
reflection on the life projects of the 9th grade students". The theme is a reflection on the 
life projects of the young students in elementary school. The general objective was to 
reflect on how the school can contribute with young people to the construction of their 
life projects, and as specific objectives, to identify the perceptions that young people in 
the 9th grade have about their life projects. The theoretical reference was anchored in 
some authors who discuss the subject as DAYRELL and CARRANO among others. The 
methodology used was bibliographic with a qualitative approach, exploratory, 
explanatory and descriptive. Data were collected through conversation wheels with 
students from the 9th grade of the Escola Dr. Mário Vieira Marques - CIEP. The 
conversation wheels were recorded, transcribed and then separated by categories of 
analysis. With this work, I was able to achieve the goals I had set, leaving new questions 
that can be deepened in later studies. But leaving clues that listening to our young 
people is a path to follow in relation to education.  
 
Keywords: Youth. Life Projects. Elementary School 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 

A juventude é uma banda em uma propaganda de refrigerante 
(Engenheiros do Hawaii, Terra de Gigantes, 1987).  

 

O excerto da música “Terra de Gigantes” abre este capítulo porque retrata o que 

abordarei nas próximas linhas, que é, o quanto a juventude parece leve, 

despreocupada e legal, como uma banda em um comercial de refrigerantes, onde 

geralmente são todos lindos, jovens, felizes e despreocupados.  

Em todos os tempos os jovens sempre foram pauta de discussões, em geral por 

motivos polêmicos e muitas vezes estereotipados. Muitas vezes são tomados como 

‘rebeldes’, ‘insubordinados’, ‘displicentes’ ‘preguiçosos’, ‘dorminhocos’, ‘comilões’, 

enfim, quem nunca ouviu mães, pais, ou professoras narrarem os jovens com estas 

características. Quem nunca ouviu quando jovem as seguintes frases: “Está se 

tornando ‘aborrecente’”, ou ”quando você for adulto de verdade vai saber o que são 

problemas de verdade”, ou até “pare de agir feito criança, você agora é quase adulto”. 

Para esta etapa da vida tudo é muito complexo, todas as mudanças físicas e 

psicológicas são dolorosas e causam muitas dúvidas. É um período onde se está 

abandonando a infância e também preparando - se para a fase adulta. A sociedade 

como um todo deposita suas expectativas nos ombros desses jovens, e espera que 

suas atitudes sejam as melhores, mais nobres e principalmente que não haja erros e 

coloca nesses sujeitos a expectativa de construção de um pretenso “mundo melhor”. 

Os adultos descrevem saudosos os “seus tempos de juventude” denominando 

como um período de ‘liberdade’, ‘loucuras’ onde tudo era permitido e possível, onde não 

havia consequências. Mas quando se deparam com os jovens, os criticam pelo modo 

sonhador como encaram a vida e os empurram uma maturidade forçada. 

Com isso os jovens se veem obrigados a decidir - mesmo sem ter experiências 

suficientes – que carreiras seguir, que faculdades cursar, que escolhas fazer para o 

futuro. Alguns dirão que a responsabilidade é da família, mas muitos destes jovens vêm 

de famílias que são de origem humilde e não conhecem outro futuro se não aquele em 

que se trabalha muito, se ganha pouco e têm poucas expectativas de melhorar as 

condições de vida.  As famílias incentivam aquilo que foram incentivados a fazer, 
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trabalhar para ter um sustento, dignidade e quem sabe se aposentar para ter uma 

velhice mais segura. 

Então os jovens sonham e procuram alguém que não critique seus pensamentos, 

para compartilhá-los, o autor Dayrell (2017) nos mostra como é importante  essa 

relação com o outro para a construção dessa identidade:  

A construção da identidade é antes de tudo um processo relacional, ou seja, um 
indivíduo só toma consciência de si na relação com o Outro. É uma interação 
social, o que aponta para a importância do pertencimento grupal e das suas 
relações solidárias para o reforço e garantia da identidade individual. Fica 
evidente a importância do grupo de amigos, das esferas culturais, das 
atividades de lazer, da escola, entre outros, como espaços que podem 
contribuir na construção de identidades positivas.  
 

Os jovens se apoiam nos amigos que compactuam dos mesmos desejos e 

anseios, as relações de amizade são muito importantes, pois os amigos são objetos de 

escolha pessoal. Essa escolha eletiva pode nos trazer elementos acerca do meio social 

em que os jovens estão inseridos. Rezende (2002) conceitua a amizade como. 

 

Uma relação pessoal, privada, afetiva e voluntária pautada na sociabilidade, 
afinidade, confiança e abertura para compartilhar questões íntimas e pessoais, 
valores semelhantes, reciprocidade, apoio mútuo, sinceridade, diálogo e 
investimento de tempo (p. 69). 

 

Assim, os jovens conversam com seus amigos e trocam ideias sobre muitos 

temas, entre eles os seus projetos de vida para o futuro. É nessa direção que se 

constitui o meu tema de pesquisa refletir a cerca do que pensam os jovens acerca de 

futuro e como a escola pode contribuir nesse processo de construção de um projeto de 

vida futuro. Para poder delimitar meus objetivos para esta pesquisa parti do seguinte 

questionamento: Como a escola pode contribuir com os jovens para a construção de 

seus projetos de vida? 

Para buscar possíveis respostas para tal pergunta delimitei como objetivo central 

da pesquisa refletir como a escola pode contribuir com os jovens para a construção de 

seus projetos de vida e como objetivo específico busquei identificar as percepções que 

os jovens do 9º do Ensino Fundamental têm sobre seus projetos de vida. 

Assim, parto do pressuposto que a Base Nacional Comum Curricular (2017), 

após sua efetiva aplicação poderia contribuir nessa construção. A BNCC (2017) traz 
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como uma de suas competências uma que se refere à importância do protagonismo 

juvenil nos dias atuais, trabalhando com projetos de vida, trata-se da competência 6 

que seria ela: 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p.9) 
 

Pensar sobre o futuro e suas possibilidades é recorrente nos jovens estudantes, 

já passei por esta fase e precisei revisitar minhas memórias, lembrar como foi quando 

me vi diante da ideia de decidir meu futuro, diante da maternidade, precisei desistir dos 

meus sonhos, retomá-los e encarar a realidade, hoje dez anos depois de concluir o 

Ensino Médio, encontro nos jovens às mesmas duvidas que eu e meus amigos 

tínhamos e sinto que como docente posso contribuir de alguma forma para levar essa 

discussão até a escola.  

É uma triste realidade constatar que alguns jovens evadem da escola após 

concluir o 9º ano do Ensino Fundamental, pois a maioria deles, principalmente os 

oriundos das periferias, precisa ingressar no mercado de trabalho de forma precoce 

para auxiliar no sustento da família.  

Percebendo isso, entendemos o quanto é importante propor ações que 

possibilitem a estes jovens estudantes sentirem-se ouvidos e vistos, e que consigam 

construir perspectivas de futuro numa sociedade que tem poucas oportunidades 

principalmente para os de classes menos favorecidas, numa sociedade que quase 

inexistem políticas públicas voltadas para as juventudes e as possibilidades de 

emprego são sempre precarizadas e mal remuneradas. 

Este trabalho está divido em Introdução onde apresento a juventude e os 

estereótipos que lhe são atribuídos, falando um pouco sobre o saudosismo juvenil a 

maturidade forçada e amizades; após temos o Referencial Teórico trazendo as 

discussões sobre juventudes, apresentando o nono ano do ensino fundamental, falando 

também sobre a BNCC que institui a 6ª competência Projeto e vida como disciplina nas 

escolas. No terceiro capitulo trago a metodologia do trabalho e suas ferramentas; logo 

após as categorias de analises com todas as discussões a cerca da pesquisa, 
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interligando com os autores, e por fim as considerações finais, que apresentam uma 

retomada dos objetivos e da temática e as conclusões que a pesquisa trouxe. 
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CAPÍTULO II: REFERENCIAIS TEÓRICOS  

. 

2.1 JUVENTUDES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. 
(Charlie Brow Jr., Não é sério, 1997). 

 

O excerto da música “Não é sério”, da banda Charlie Brow Jr. abre este capítulo 

para iniciar a reflexão sobre o que se fala e como se vê a juventude nos dias atuais. 

Não conhecemos seus anseios, pensamentos e projetos. 

É necessário antes de tudo vale ressaltar que existem autores que pensam a 

juventude no plural, já que é inegável que existem vários “tipos” de juventude 

coexistindo na sociedade, ela não se constitui de forma homogênea, pois existem 

várias maneiras de se ser jovem atualmente, como diz Dayrell (2017) “Não existe uma 

juventude, mas sim juventudes, no plural, enfatizando, assim, a diversidade de modos 

de ser jovem na nossa sociedade”. 

Dayrell (2007) nos diz que, as juventudes se dão a partir da cultura, do tempo, do 

espaço, do gênero, de classe, da etnia, de símbolos e práticas que configuram uma 

situação particular a cada condição juvenil. Por isso neste trabalho utilizamos o termo 

juventudes no plural. 

 Continuando o pensamento do autor é necessário ressaltar que o lugar social 

que esses jovens ocupam, pode ser determinante para se compreender as 

possibilidades e limites que eles constroem a condição juvenil (Dayrell 2007). O que 

podemos constatar é que a condição social determina muito sobre a maneira de se 

comportar, planejar e criar projetos de vida.  

Jovens de classes populares enfrentam desafios diários que os fazem enxergar 

suas vidas de uma maneira bem diferente do que os jovens de classe social mais alta. 

Não é fácil para eles buscarem alternativas em longo prazo, pois o cotidiano difícil faz 

com que seus desejos de melhorar e se enquadrar nos padrões sociais impostos pela 

mídia e redes sociais, sejam conseguidos de modo imediato.   

Na Perspectiva de Dayrell (2007) no Brasil nossos jovens muitas vezes para 

conseguir vivenciar espaços como lazer, cultura, tecnologias, moda, namoro, precisam 
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trabalhar, pois as famílias ganham o suficiente para o sustento e pagar as condições 

básicas como luz, água e moradia, então os jovens iniciam sua vida no mercado de 

trabalho para poder acompanhar as tendências do momento. 

Os limites da condição social não são, porém, os definidores das emoções, os 

jovens são jovens, independente de sua classe social. As angústias, os amores, 

desejos, suas experiências de vida. A música, a dança, moda, redes sociais, 

influenciadores digitais são algumas das coisas que ligam os jovens de diferentes 

classes. É aí que eles se identificam, expõem suas ideias e buscam aprovações. Alguns 

deles acabam por tornarem-se os produtores culturais, agrupando-se para criar 

conteúdo e até movimentos sociais. Alguns desses jovens que não possuem muitas 

experiências sociais que os incentive ao protagonismo acabam por encontrar nesses 

grupos espaços para que construam suas identidades e autoestima. (Dayrell & Gomes, 

2002; 2003). 

Esses grupos podem influenciar de diversas formas, podem ser positivos ou 

negativos. Assim como alguns grupos propiciam possibilidade de criar, de participar de 

movimentos sociais, ações de solidariedade outros podem estimular a violência, 

intolerância, ou seja, não podemos classificar todos esses grupos de forma homogênea 

(Dayrell 2007).  

Eles gritam para ser ouvidos e nossas escolas os privam de expressar qualquer 

opinião. Decidem tudo, e apenas os avisam como abordam Dayrell e Carrano (2014, 

p.106) “É uma tendência da escola não considerar o jovem como interlocutor válido na 

hora da tomada de decisões importantes para a instituição.”. 

Com isso surge a indagação: alguém já parou para ouvi-los? Realmente ouvi-los, 

não influenciar ou direcionar a conversa, só ouvir, e tentar ajudar, mostrando que suas 

angústias são válidas. Freire (1996, p.61) nos diz como deveria ser essa escuta: 

“Escutar é obviamente algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. 

Escutar, no sentido aqui discutido, significa a disponibilidade permanente por parte do 

sujeito que escuta para a abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do 

outro”. 

Alguns pais e educadores consideram os jovens contemporâneos como uma 

geração perdida, sem autonomia, sem iniciativa, sem ambições, mas de quem é a 
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responsabilidade? As Juventudes só confiam em emojis, caracteres e status e em 

diálogos através de uma tela, e quando se percebem fora dela, não sabem como reagir, 

por isso voltam a ela. Para corroborar com tais argumentos cito DAYRELL e CARRANO 

(2014, p.107) “É preciso dizer que muitos dos problemas que consideramos próprios 

dessa fase, não foram produzidos por jovens. Esses já existiam antes mesmo de o 

indivíduo chegar à idade da juventude”. Porém, mesmo com tantas mudanças a escola 

não mudou seus projetos politico-pedagógicos (PPP), os currículos, as aulas para 

conseguir ajudar aos jovens e nem a criar um diálogo com os jovens e suas realidades. 

(Dayrell, 2007).  

Muitas vezes a escola continua vendo o jovem com desconfiança, com o rótulo 

de irresponsável e isso impossibilita que ela perceba o potencial, quem realmente são 

esses jovens, o que pensam e são capazes de fazer. Como nos diz Dayrell (2007, p. 

1117) “A escola tende a não reconhecer o “jovem” existente no “aluno”, muito menos 

compreender a diversidade, seja étnico, de gênero ou de orientação sexual, entre 

outras expressões, com a qual a condição juvenil se apresenta”. 

 O autor se refere ao fato de que a escola por um lado é uma Instituição, com 

regras, normas que tentam fazer com que as ações dos seus sujeitos sejam 

homogêneas e delimitadas, por outro, convive diariamente com relações sociais, entre 

alunos, professores, funcionários, pais, onde podem surgir conflitos, alianças, 

transgressões, acordos troca de saberes entre outras relações, e são elas que dão 

forma à vida escolar. 

Na escola ainda predomina uma determinada concepção de aluno gestada na 

sociedade moderna. Quando o jovem adentrava naquele espaço, deixava sua realidade 

nos seus portões, convertendo-se em aluno, devendo interiorizar uma disciplina escolar 

e investir em uma aprendizagem de conhecimentos. Essa homogeneização, dos jovens 

por muito tempo fez com que as diferenças percebidas fossem as cognitivas e de 

comportamento e assim o jovem era submisso às regras, ou seja, se igualava aos 

outros, ou abandonava a instituição, por não se sentir parte daquele meio.  

Porém os jovens conseguiram trazer um pouco de sua cultura para dentro da 

escola, com suas roupas, acessórios, celulares, e assim construindo relações de 

amizade, de amores, de preferências, fazendo com que se distingam por vários 
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motivos, ou seja, eles estão sendo protagonistas de suas histórias e buscando sentido 

e motivação para viverem a experiência escolar. 

 

2.2 A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  

 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com a inclusão da etapa do Ensino 

Médio foi criada com o objetivo de embasar toda a Educação Básica brasileira. Ela foi 

elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento e concluída após 

amplos debates com a sociedade e os educadores de todo o Brasil, ela é considerada 

um documento completo e contemporâneo, que corresponde às necessidades do 

estudante dos dias atuais, preparando-o para o futuro. (BRASIL 2017) 

Com a Base, busca-se garantir as aprendizagens essenciais aos estudantes 

brasileiros, focando no seu desenvolvimento integral por meio das dez competências 

gerais para a Educação Básica. Ela sozinha não vai realizar grandes mudanças no 

quadro de desigualdade ainda presente na Educação Básica brasileira, mas é essencial 

para que a mudança comece, pois ela irá influenciar os currículos, a formação inicial e 

continuada dos educadores, possibilitando a produção de materiais didáticos, 

modificando as matrizes de avaliações e os exames nacionais. 

O que se faz necessário explicar é que a BNCC não foi aceita por todos, existem 

vários pesquisadores que afirmam ser contra a Base. Durante a apresentação da 

proposta da terceira versão o Conselho Nacional de Educação (CNE) “promoveu uma 

audiência em cada uma das cinco regiões do Brasil de junho a setembro de 2017, da 

qual participaram entidades, professores e interessados”. (PERONI, CAETANO, 

ARELARO, 2019, p. 43).  

Peroni, Caetano, Arelaro (2019) afirmam que de setembro a dezembro de 2017, 

a BNCC tramitou no CNE de forma não muito transparente e desconsiderou as 

construções já produzidas pelas instituições comprometidas com a educação pública de 

qualidade, sendo aprovada, mesmo sob resistência de três conselheiras, 

representantes de entidades nacionais, que votaram contra a BNCC. Eles afirmam que: 

 A aprovação de uma política pública de forma antidemocrática, sem 
transparência e sem ampla discussão com a sociedade brasileira revela o 
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modus operandi dos sujeitos individuais e coletivos que fazem parte, tanto de 
instituições consideradas públicas, quanto privadas. (p.43). 
 

O que os autores buscam é alertar para o fato de a BNCC ser aprovada sem ter 

levado em consideração a opinião de quem realmente entende e pensa a educação 

apesar de afirmar no seu texto introdutório que foi motivo de amplas discussões  

Nesta direção Severo (2020) sugere que “a base indica um olhar parcial sobre as 

problemáticas das evasões e reprovações em escolas públicas que historicamente 

estiveram associadas a fatores sociais, econômicos e culturais”.  (p. 4). 

Mesmo com tantos pesquisadores contra no dia 22 de dezembro de 2017 foi 

publicada a Resolução CNE/CP nº 2, que institui e orienta a implantação da Base 

Nacional Comum Curricular a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e 

respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica e diz ter um documento 

relevante, pautado em altas expectativas de aprendizagem, que deve ser acompanhado 

pela sociedade para que, em regime de colaboração, faça o país avançar. 

A BNCC mantém o Ensino Fundamental, com nove anos de duração, que é a 

etapa mais longa da Educação Básica, atendendo estudantes entre 6 e 14 anos, este 

ensino foi aprovado não faz tanto tempo assim, como vemos no excerto a seguir das 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 anos (BRASIL, 2013, p.103): 

 

Entre as mudanças recentes mais significativas, atenção especial passou a ser 
dada à ampliação do Ensino Fundamental para 9 (nove) anos de duração, 
mediante a matrícula obrigatória de crianças com 6 (seis) anos de idade, objeto 
da Lei nº 11.274/2006 [...] o CNE tem insistido que a implantação do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos de duração implica na elaboração de um novo 
currículo e de um novo projeto político-pedagógico. (BRASIL, p.103, 2013)  

 

Brasil (2007, p.5) traz a relevância dessa mudança fazendo uma analise da 

legislação educacional brasileira, onde vemos que a Lei nº 4.024/1961 estabeleceu 

quatro anos de escolaridade obrigatória e já a Lei nº 9.394/1996 sinalizou para um 

ensino obrigatório de nove anos de duração, esse deveria iniciar aos seis anos de 

idade, sendo assim, este se tornou meta da educação nacional pela Lei nº 10.172/2001, 

que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE), então em 6 de fevereiro de 2006, a 

Lei nº 11.274, institui o ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão 

das crianças de seis anos de idade no 1º ano do Ensino Fundamental. 
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O que o governo insiste é que com nove anos de ensino básico os alunos terão 

um tempo maior de convivo escolar, com maiores oportunidades de aprendizagem. 

Para que assim ingressem no Ensino Médio mais preparado para as escolhas que farão 

a seguir, como definir se entrarão em uma Universidade, qual o curso seguir e até que 

profissões escolher.  

Nessa direção, entra o papel da escola, de informar, tirar dúvidas, apoiar, 

mostrar, que é importante que estes jovens continuem, pois será um desafio, mas que 

eles poderão superar. A escola precisa trazer essas discussões para sala de aula, 

orientar, para que os alunos sintam-se acolhidos e não façam escolhas que os desviem 

do caminho da educação. 

Logo, é papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer 
como sujeitos, considerando suas potencialidades e a relevância dos modos de 
participação e intervenção social na concretização de seu projeto de vida. É, 
também, no ambiente escolar que os jovens podem experimentar, de forma 
mediada e intencional, as interações com o outro, com o mundo, e vislumbrar, 
na valorização da diversidade, oportunidades de crescimento para seu presente 
e futuro. (BRASIL, 2017, p. 473) 

 

A escola deve focar nesses jovens do 9º ano, pois é um período de transição e é 

onde as dúvidas ocorrem, e ela deve proporcionar a eles aulas e conteúdos que ajudem 

a tornarem-se protagonistas de sua própria história e é isso que se busca com essas 

mudanças de diretrizes.  

Quando iniciam o Ensino Fundamental – Anos Finais, os estudantes se deparam 

com desafios de maior complexidade, pois precisam se apropriar da lógica de 

organização do currículo que divide as disciplinas por áreas de conhecimento que são a 

área da linguagem, da matemática, das ciências da natureza e das ciências humanas, 

tornando assim o ensino que antes era único, mesmo tendo as áreas definidas no 

planejamento dos docentes, em um estudo que se subdivide em nove disciplinas.  

Quando lemos a BNCC (2017, p. 60) percebemos que nessa fase os jovens 

passam por mudanças que implicam a compreensão deles como sujeito em 

desenvolvimento, com singularidades e que estão formando suas identidades fazendo 

que isso demande práticas escolares diferenciadas, contemplem suas necessidades e 

diferentes modos de inserção social.  
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Nos dias de hoje a cultura digital, provocou mudanças muito significativas na 

sociedade, pois as facilidades de comunicação e o imediatismo que elas proporcionam, 

fizeram que houvesse uma mudança de hábitos e comportamentos, porque ela tornou-

se indispensável para podermos sobreviver e fazer parte da sociedade, não há 

possibilidade de se pertencer algum grupo, se não tiver acesso às tecnologias, 

principalmente as redes sociais. 

Já para os jovens não houve adequação, já nasceram inseridos nesse meio 

tecnológico, e isso faz parte do seu cotidiano, eles acabam por usar essa tecnologia 

para se afirmar perante a sociedade, mostrar suas opiniões e posicionamentos, 

buscando assim um protagonismo digital. Só que esse imediatismo da tecnologia acaba 

trazendo consigo um forte apelo emocional, onde acabam por deixar os sentimentos e 

pensamentos mais rasos, pois são tão imediatos que não conhecem nada a fundo e só 

superficialmente. 

Na escola essa tecnologia não avançou tanto, e força a ir mais devagar, pois lá é 

preciso se posicionar, argumentar “ao vivo” não atrás de filtros, e edições. É importante 

o papel da escola e também desafiador, pois precisa instigar nos jovens a necessidade 

de se aprofundar nas reflexões, análises e relações. O papel da mesma é estimular os 

jovens para que se tornem seres críticos, permitindo que a tecnologia seja mais uma 

ferramenta para o crescimento dos alunos. 

A tecnologia pode promover novos meios para a aprendizagem, e a interação 

entre professores/alunos e alunos/alunos já que muitas vezes esse convívio pode ser 

difícil no dia a dia da escola, o que pode causar o fracasso escolar de muitos desses 

jovens. A BNCC (2017) nos traz a importância de se compreender os estudantes como 

sujeitos, com histórias de vida, saberes construídos da sua convivência com a família e 

amigos e também dos saberes construídos através das culturas digital.  

E é nesse sentido que a escola pode auxiliar a delinear o projeto de vida desses 

jovens do Ensino Fundamental - Anos Finais, para que possam fazer uma relação de 

seus anseios e angústias para o futuro como também para que possam refletir sobre a 

continuidade dos seus estudos no Ensino Médio, todo esse processo pode ser mais 

uma forma de desenvolvimento pessoal e social desses jovens.   



20 

 

 

Como já mencionado anteriormente a Base Nacional Comum Curricular (2017, p. 

9) traz as dez competências gerais para a educação básica que são: 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 
mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade 
continua aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 
formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais 
às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção 
artístico-cultural. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 
que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 
socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, 
com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros 
e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em 
princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
 

 Todas essas competências devem ser trabalhadas nas três etapas da educação 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio), essas competências irão se 

articulando na construção de saberes, desenvolvimento de habilidades e no incentivo 

de atitudes e valores, dentro dos termos da Lei de Diretrizes e Bases (LDB). (BRASIL, 
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2017). No entanto, não aprofundarei todas as dez, e sim apenas a 6ª que propõe o 

trabalho com projetos de vida para o protagonismo juvenil.  

 

2.3 PROJETO DE VIDA – TEMÁTICA DA 6ª COMPETÊNCIA DA BNCC 

 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. (BRASIL, 2018, p.9) 

 

Abro está seção trazendo novamente a 6ª competência da BNCC, que nos fala 

sobre o projeto de vida e a importância do protagonismo juvenil. É algo novo que ainda 

está em processo. As escolas e professores estão aprendendo a trabalhar está 

competência como nova disciplina, buscando assim auxiliar os jovens em suas 

escolhas futuras. 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul tem disponível em seu site, o que 

deve ser trabalhado em sala de aula na disciplina de Projeto de Vida, a SEDUC 

(Secretária de Educação) também disponibilizou documento para os quatro últimos 

anos do Ensino Fundamental. Citaremos aqui os Eixos destinados ao 9º ano que são: 

Ação protagonista; Valores e atitudes; Conhecimento em prática e Mundo do trabalho.  

Dentro desses eixos as áreas de conhecimento que devem ser atingidas são: 

Dados relativos à história e vida pessoal; O contexto familiar, social e cultural; 

Características e qualidade do ser humano; Identidade e autonomia sociomoral; Tipos 

de trabalho; Convivência social; Concepções protagonistas e empreendedoras; 

Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais 

brasileiras; Produções de diferentes matrizes estéticas e culturais; Emoções próprias e 

interpessoais; Maturidade emocional; Gerenciamento de recursos; Idealização de 

projetos de vida; Sustentabilidade. 

Com todos esses conteúdos entende-se que os jovens conseguiram perceber a 

importância de compreender como o mundo funciona e saber se posicionar frente a 

isso. Ter voz e não se submeter a tudo que lhe é imposto, sendo assim aprendendo a 

ser um cidadão crítico e proativo. 
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Piaget (1999, p.64) nos mostra a importância desse trabalho de fazer os jovens 

criar seus projetos de vida, quando afirma que jovens entre 15 e 17 anos que nunca 

construiram esses projetos mesmo que em sonho, não são os que se tornam mais 

proativos, pois essas vivências e construções hipotéticas são preparativas para a 

criação pessoal. 

Criar um projeto de vida é algo que deve ser iniciado no 6º ano, e trabalhado com 

mais afinco no 9º ano, já pensando no ingresso desses jovens no Novo Ensino Médio. 

Mas o foco principal é tirar os olhos dos smartphones e internet e fazer com que eles 

enxerguem ao seu redor, buscando seu lugar, sua voz. BRASIL (2018) enfatiza a 

importância de se estimular e fortalecer a autonomia desses jovens, oferecendo-lhes as 

situações problemas e as ferramentas para interagir criticamente com diferentes 

cenários, conhecimentos e informação. 

Para Dayrell (2017) o projeto de vida pode ser percebido como a ação de 

escolhas, dentre os futuros possíveis, transformando os sonhos e desejos em objetivos 

possíveis de serem atingidos. Eles podem ser individuais e/ou coletivos; podem ser 

amplos ou restritos, de curto ou médio prazo e eles dependem do contexto sócio- 

econômico- cultural concreto no qual cada jovem se está inserido.  

O autor continua explicando que um projeto de vida se realiza na junção de duas 

variáveis. A primeira diz seria à identidade, ou seja, o quanto o jovem conhece a si 

mesmo e as suas capacidades, se tem a possibilidade de “se experimentar” a outra 

variável é o conhecimento da realidade, o quanto esse jovem conhece a realidade em 

que está inserido – “compreende o funcionamento da estrutura social com seus 

mecanismos de inclusão e exclusão e tem consciência dos limites e das possibilidades 

abertas pelo sistema” (DAYRELL, 2017, p. 2). Para que essas duas variáveis ocorram é 

necessário que haja espaço para que esses jovens experimentem essas vivências. 

Precisamos possibilitar aos jovens a aprendizagem das escolhas e a aceitar e se 

responsabilizar pelas consequências que elas trazem, essa é a melhor forma de 

aprender, fazendo, errando e aprendendo com os erros, tornando os jovens sujeitos 

autônomos, protagonistas de suas histórias. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGIA 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Para alcançar os objetivos traçados ancoro-me na pesquisa qualitativa de cunho 

exploratório, explicativo e descritivo. A pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar ao pesquisador maior familiaridade com o problema, tentando torná-lo 

mais explícito e até a constituir hipóteses. Elas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Na maioria das vezes, elas 

envolvem: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos (GIL 2002).  

A maioria das pesquisas acadêmicas é de cunho exploratório, pois num primeiro 

momento é bem improvável que o pesquisador já tenha uma definição clara do que irá 

investigar. O seu propósito é proporcionar maior familiaridade com o problema com o 

intuito de construir hipóteses. Esse tipo de pesquisa tende a ser mais flexível, pois 

considera os mais variados fatos do fenômeno estudado. Como nos explica Gil (2010, 

p.27): 

Em virtude dessa flexibilidade, torna-se difícil, na maioria dos casos, “rotular” os 
estudos exploratórios, mas é possível identificar pesquisas bibliográficas e 
estudos de caso e mesmo levantamentos de campo que podem ser 

considerados estudos exploratórios. 
 
Gil (2002) explica que as pesquisas descritivas, podem ser aquelas que têm por 

objetivo estudar as características de um grupo: sua distribuição por idade, sexo, nível 

de escolaridade, entre outros. Algumas delas vão além da simples identificação da 

existência de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa 

relação quando isso ocorre, ela se aproxima da explicativa. Existem também, as 

pesquisas descritivas com base em seus objetivos, o que as aproxima das pesquisas 

exploratórias. As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática 

elas são as mais solicitadas por organizações como instituições educacionais, 

empresas comerciais entre outras. 
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Já para o autor a pesquisa explicativa tem como principal preocupação identificar 

os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência de determinados 

fenômenos, ela é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, 

porque explica a razão das coisas, por isso, é o tipo mais difícil e delicado, porque o 

risco de cometer erros aumenta grandemente. 

 

3.2 FERRAMENTAS METODOLÓGICAS 

 

As Rodas de Conversa são uma forma de se trabalhar incentivando a 

participação e a reflexão buscando construir as condições para um diálogo entre os 

participantes por meio de uma postura de escuta e circulação da palavra com o uso de 

técnicas de dinamização de grupo. Elas constituem uma metodologia participativa que 

pode ser utilizada em diversos contextos, tais como escolas, postos de saúde, 

associações comunitárias, e outros sendo assim os grupos conversam sobre aquilo que 

eles mesmos pensam, conhecem novos pontos de vista, questionam a sua prática e a 

sua experiência (AFONSO; ABADE 2008). 

Afonso; Abade (2008) nos diz que com as Rodas de Conversa parte-se de 

conhecimentos já construídos para motivar um processo de compreensão e criação, 

sendo assim ao discutir um tema, é importante alimentar a roda com novas 

informações, sendo assim uma nova compreensão vai utilizar essas informações em 

um contexto de reflexão para ir além dela e conseguir produzir algo novo diante das 

questões que o grupo trouxe para roda. O coordenador na Roda de Conversa não é do 

detentor da verdade, sua postura deve ser democrática, e possibilitar que todos falem, 

fazendo as opiniões fluírem por meio do diálogo. Sendo assim realizei Roda de 

Conversa utilizando a gravação como meio de registrar esses diálogos e depois fiz a 

transcrição dos mesmos, para conseguir melhor analisá-los.  

Também utilizei a pesquisa bibliográfica para conseguir maior embasamento 

teórico para meu trabalho, pois ela é elaborada com base em material já publicado e 

normalmente inclui material impresso, porém com os novos formatos de divulgar 
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informação, também se inclui CDs, e materiais disponíveis na internet e é utilizada em 

toda pesquisa acadêmica, mesmo que seja para usar como fundamentação teórica. 

 A principal vantagem de realizar este tipo de pesquisa está no fato de se ter, 

uma ampla gama de informações, de modo mais rápido e seguro. Pois seria impossível, 

por exemplo, visitar e percorrer todos os locais onde determinada informação poderia 

estar então assim analisa-se os dados bibliográficos já pesquisados por outras fontes, 

tornando assim o trabalho mais correto e com menos chances de dados inconclusivos 

ou errados. Porém as fontes pelas quais foram realizadas as pesquisas deve ser 

confiável, é necessário que o pesquisador as analise profundamente e faça 

comparações com mais de uma fonte para que os resultados sejam os mais precisos 

(GIL, 2010).  

 

3.3 A ESCOLA LÓCUS DA PESQUISA 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental DR. Mário Vieira Marques, tem como 

Instituição concedente a Secretária do Estado do Rio Grande do Sul, foi criada em 

28/01/1993. Atende atualmente 144 alunos de 6 a 16 anos. Atende alunos do 1º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. Possui 25 professores e 12 funcionários.  

Localiza-se na travessa Sete de Setembro, S/N – Bairro Floresta, conta com uma 

clientela dos bairros Floresta, Itapevi, Boa Esperança e Loureiro. Os educandos na sua 

maioria são oriundos de famílias cuja renda nem sempre possibilita aos responsáveis 

oferecer as crianças atendimento de suas necessidades básicas, já que os pais na sua 

maioria são operários, diaristas ou desempregados.  

O nível de escolaridade predominante nas famílias é o Ensino Fundamental 

Incompleto, sendo que muitos ainda são analfabetos. Alguns alunos ainda sofrem com 

a vulnerabilidade social, da crise de valores e dos problemas socioeconômicos o que a 

escola procura compensar dando às crianças condições para a aprendizagem, bem 

como primando pelo resgate da autoestima e da afetividade. 

A metodologia escolhida pela Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Mário 

Vieira Marques – CIEP é a metodologia de projetos para o desenvolvimento das 

atividades pedagógicas na busca incessante da formação integral do aluno. Acredita-se 
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que a metodologia de projetos está conectada com esse aluno atual e com o olhar que 

devemos ter para a educação escolar formal, ampliando as oportunidades de 

aprendizagens com vistas à aquisição de conhecimentos por meio de experiências 

construídas e vivenciadas pelos alunos que a escola integral pode e deve proporcionar.  

Além disso, remete à ressignificação dos espaços e tempos escolares nas 

escolas de tempo integral, compreendendo que a escola não é o único espaço 

educador da cidade. Portanto, a metodologia de projetos, a partir do Projeto Político-

Pedagógico da Escola e considerando as necessidades sociais de cada comunidade 

escolar, reflete a importância e a complementariedade dos saberes acadêmicos, e 

comunitários, possibilitando o desenvolvimento do ser humano em todas as suas 

dimensões: intelectual, afetiva, social e física. 

 

3.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA  

Os sujeitos convidados a participar dessa pesquisa foram cinco alunos/as da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Mário Vieira Marques – CIEP. Sendo 

quatro meninas e um menino. Todos com idade entre 14 e 15 anos, cursando o 9º ano 

do Ensino Fundamental. Todos moram em São Luiz Gonzaga e residem nos bairros 

próximos a Escola CIEP. 

Como citado acima foram convidados cinco alunos/as marcamos a reunião para 

as 14h da tarde de sábado (21/11) via Google Meet, porque foi um horário que todos 

concordaram ser possível. 

As 14h do dia 21 entraram na reunião eu e duas alunas os demais não entraram 

e não responderam a mensagens e ligações. Por um problema no meu computador não 

consegui gravar e então eu e as meninas concordamos em realizar a reunião às 20h do 

mesmo dia, e também para que talvez alguém mais participasse. 

As 20h do dia 21, somente eu e as mesmas duas alunas entramos na reunião. 

Aguardamos até 20h15min e então por consideração as duas que se dispuseram a 

participar eu dei inicio a reunião. Utilizarei nomes fictícios1 no decorrer das análises.  

                                                 
1
 Os nomes foram escolhidos aleatoriamente, com o intuito de preservar a imagem dos entrevistados. 
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As duas alunas são a Carol e a Luiza elas têm 15 anos. A Carol estuda no CIEP 

desde o 1º ano do Ensino Fundamental e a Luiza desde o 3º ano.  Iniciei a conversa 

explicando que precisaria gravar a reunião e após o consentimento delas iniciei a 

gravação. 

Expliquei que a pesquisa era para um trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

falei o que é um TCC, e qual foi à motivação para pesquisar esse tema. Disse o título 

do trabalho e o objetivo geral. Também expliquei de forma bem singela o que consta na 

Base Comum Curricular (BNCC) sobre a disciplina Projeto de Vida e iniciei a roda de 

conversa. Algumas das perguntas motivadoras que fui trazendo para a roda de 

conversa foram: 

O que é projeto de vida para vocês? Nessa disciplina, vocês criaram algum 

projeto durante esse ano? Vocês já decidiram para qual escola vocês vão depois de 

concluir o 9º ano? Vocês acham que o fato estudar em uma escola de periferia pode 

prejudicar vocês de alguma forma quando iniciarem o Ensino Médio em outra escola? E 

no CIEP eles (professores) pedem a participação de vocês, a opinião ou perguntam se 

vocês estão entendendo as aulas, se precisa ou não mudar alguma coisa? E entre 

vocês alunos, colegas vocês conversam, se incentivam? Como vocês se imaginam 

quando estiverem com seus 25, 26 anos? Como vocês acham que estarão? 

As categorias de análises que surgiram com a roda de conversa foram: 

Projeto de vida no 9º do Ensino Fundamental; As condições sociais como 

influenciadora na educação; Protagonismo Juvenil como meio facilitador para o futuro; 

Um sorriso, um olhar, uma escuta é apenas isso que preciso.  

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISES  

Somos tão Jovens 
Tão jovens 

Tão Jovens 
(Música: Tempo Perdido. Legião Urbana, 1986). 

 
Este excerto da música da banda Legião Urbana sempre foi uma das minhas 

preferidas, por isso ela abre este capítulo, que é onde irei apresentar meu diálogo com 
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os jovens sujeitos de minha pesquisa dentro das categorias, um momento que era 

muito aguardado. 

 
PROJETO DE VIDA NO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Essa categoria surgiu, pois logo no início da roda de conversa, já partimos para o 

questionamento do que seria um projeto de vida no entendimento das entrevistadas, 

buscando compreender se havia sido explicado o motivo de elas já estarem cursando 

essa disciplina.   

A entrevistada Carol ao ouvir a pergunta falou aquilo que é trabalhado na 

disciplina e não seu entendimento ao ouvir as palavras Projeto de Vida: 

2
Baseado nos conteúdos que estamos tendo, não é uma preparação ou um 

projeto que a gente tem para o futuro, mas sim mais uma reflexão sobre a vida, 
entende? Perguntas às vezes sociais ou reflexivas mesmo. (Carol, 2020) 

E a Luiza falou não compreender o que seria Projeto de vida, dizendo que sua 

colega seria mais esperta e por isso ela que deveria responder: 

Ah, eu não sei! Eu não entendo nada desse projeto de vida, porque ninguém 
explica nada, então pra mim, eu não sei nada. A Carol é bem mais esperta que 
eu, deixo para ela essa pergunta. (Luiza, 2020) 
 

O que se percebe nesse diálogo é que mais uma vez houve mudanças na 

educação, mas não houve a participação dos jovens os principais atingidos por tais 

decisões. É o que nos afirma Severo (2020): 

Pressupõe-se que as reformas curriculares no Brasil e em outros países 
deveriam partir de mudanças construídas no diálogo com a sociedade, incluindo 
gestores, especialistas, professores e, fundamentalmente, os jovens 
estudantes. A lei 13.415/2017

3
 que teve origem da medida provisória (MP) 

746/2016 não se alimentou do debate educacional, ao contrário, foi parcial em 
seus diagnósticos e perspectivas silenciando e negando mobilizações de 
estudante e professores para uma discussão mais profunda (SEVERO, 2020, 
p.2). 
 

                                                 
2
 Decidi não fazer muitas correções nas falas das participantes, para que pudesse se manter a identidade juvenil no modo de se 

expressar, nos vícios de linguagens e gírias, fazendo com que o leitor consiga perceber essa juventude em sua leitura. 
3 Altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 

de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, e o Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de 

Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. 
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O que a autora diz é que nossos representantes continuam decidindo o que é 

melhor para a educação, sem procurar saber se aqueles que vivenciam a educação 

diariamente (pais, alunos e professores) pensam sobre suas decisões. O excerto acima 

fala sobre a implementação do Ensino Médio em tempo Integral, mas faz-se uso dessa 

fala, pois apesar de aqui discutirmos o Ensino Fundamental, estamos falando também 

de juventudes e seu protagonismo. 

Continuando a conversa sobre o que é Projeto de Vida instigo a Luiza a me dizer 

qual a compreensão dela sobre tais termos: 

Projeto de vida tem que ser alguma coisa pra vida. É né mãe? (Luiza, 2020) 

Então percebo que ela está na sala de sua casa e sua mãe está ouvindo toda 

nossa reunião, ela fala algo, mas não é possível ouvir, pois está longe do microfone. 

Então a Luiza continua: 

Projeto de vida, eu não entendo nada desse projeto de vida. (Luiza, 2020) 
 

Então consigo ouvir sua mãe ao fundo novamente falando que “projeto de vida é 

ter possibilidade de crescimento no trabalho em que se escolheu.” Essa fala me 

chamou muito a atenção, pois, é algo muito arraigado em nossa cultura pensar que 

projetos futuros precisam estar vinculados ao trabalho. 

É o que lemos no excerto a seguir: 

Trabalhar passa a ser uma experiência comum, natural na vida dos filhos das 
famílias mais empobrecidas. O problema é que, muitas vezes, essa primeira 
socialização no trabalho pode se tornar o destino de muitos jovens que não 
contam com melhores oportunidades de inserção e formação profissional. 
(LEÃO; NONATO, 2014, p.19). 
 

Os pais incentivam os filhos ao trabalho, para que assim eles consigam melhores 

condições, e também para que mantenham algumas coisas que são mais supérfluas, 

mas que tem muita importância para os jovens, como roupas, eletrônicos, festas entre 

outros. Às vezes esse trabalho acaba se tornando mais importante, do que continuar 

estudando, fazendo que esses jovens não busquem maior formação, muitas vezes nem 

concluindo o ensino básico. 

Ao continuar o diálogo sobre o que seria projeto de vida, indago para saber se 

em algum momento durante a disciplina foi criado um projeto. A primeira a responder é 

a Carol que diz: 
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Teve um trabalho que eu fiz que perguntava o que a gente queria para o futuro, 

sabe? Mas não foi nada muito aprofundado. (Carol, 2020) 

 

E complementa dizendo: 

 

Pra falar bem a verdade eles nem trabalham muito isso. Eles focam mais no 
conteúdo que eles têm pra dar agora no fundamental e ainda assim é fraco. E 
eles focam até o terceiro ano, tipo vocês vão usar tal coisa no Ensino Médio, 
tem que estudar tal coisa pra não sei o que no Ensino Médio. Entende? (Carol, 
2020) 
 

O que é realmente muito intrigante é o fato de que, antes os professores não 

entravam muito, nessa questão de futuro, expectativas dos alunos, por não haver 

tempo, pois havia muito conteúdo que era exigido que os jovens soubessem ao 

ingressar no Ensino Médio (EM), mas hoje temos uma disciplina especificamente para 

isso, e mesmo assim não ouvimos a nossa juventude. Na BNCC consta a importância 

da escola não focar somente no conteúdo, quando lemos que: 

 

Nessa direção, no Ensino Fundamental – Anos Finais, a escola pode contribuir 
para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma 
articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu 
futuro, como também com a continuidade dos estudos no Ensino Médio. Esse 
processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro, e de 
planejamento de ações para construir esse futuro, pode representar mais uma 
possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. (BRASIL, 2017, 62). 
 

O que percebemos é que mais uma vez, o que é dito nos documentos oficiais 

está longe de ser aplicado dentro da sala de aula. Os jovens estão apenas 

reproduzindo o que lhes é pedido, para não reprovar, mas sem realmente compreender 

o porquê daquilo. Por lei existe uma disciplina que auxiliaria sua transição para o EM, 

mas ela está sendo aplicada somente no papel, e a juventude continua sentindo-se sem 

voz. 

Além dessa falta de diálogo a escola acaba por não despertar tanto o interesse 

dos alunos, tratando os conteúdos de forma mecânica, sem apresentar o motivo de eles 

(alunos) precisarem estudar, determinado tema. Pais (2017) nos atenta para isso ao 

falar que: 
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[...] há que mostrar aos alunos a importância que tais matérias podem ter na 
formação humana e no alargamento dos horizontes de conhecimento. De um 
conhecimento que será tanto mais apetecível quanto mais interesse despertar. 
No caso da Matemática, por exemplo, não é passando exercícios para se 
realizarem como um castigo que se desperta o interesse de aprendizagem. Há 
que mostrar a beleza da matemática nas suas relações com a filosofia; a sua 
ludicidade quando, por exemplo, se projeta na composição musical; a sua 
instrumentalidade quando é chamada a resolver problemas concretos do dia a 
dia ou a antecipar soluções que facilitem a vida. (p. 303) 
 

O exemplo da matemática usado pelo autor é muito relevante, pois essa 

disciplina costuma ser de difícil compreensão pelos alunos. Talvez apresentando a 

utilidade que a matemática tem no dia a dia, ela se tornasse mais interessante. Claro 

que isso, deve ser aplicado em todas as disciplinas e não somente nas exatas. 

Outro ponto que é algo também muito importante é o uso de situações 

problemas que exijam que os alunos criem cenários fictícios, mas que podem ocorrer 

na vida real, e busquem soluções para as mesmas, permitindo assim que os alunos 

experimentem essa liberdade de escolhas e tomadas de decisões. (BRASIL, 2017).   

 

AS CONDIÇÕES SOCIAIS COMO INFLUENCIADORAS NA EDUCAÇÃO 

 

Ao entrevistar alunas de uma escola de periferia, busquei compreender a 

percepção que elas tinham do ensino, e da bagagem que seria levada com elas para o 

EM, então quando questionei sobre o ensino, e como sairiam dali para uma escola de 

nível médio ouvi as seguintes respostas: 

 

Ali ensinam coisas muito fáceis, muito de criança, tipo assim, vamos dar o 
exemplo, coisas que o 9º ano do São Luiz

4
 estuda a gente não estuda. Ali as 

coisas são muito fáceis.  É assim quem sai prejudicado é a gente né, porque sai 
de uma escola fácil assim e vai para uma difícil e roda, roda, roda... É isso que 
acontece. (Luiza, 2020) 
 

Já a Carol chama a atenção para o preconceito de ser oriunda de uma escola de 

periferia: 

Porque além de sofrer com o ensino, a gente do CIEP, a maioria das pessoas 
também sofre o preconceito né? Já por vim do CIEP. (Carol, 2020) 

 

                                                 
4
 A Escola Estadual de Ensino Médio São Luiz, localiza-se no Bairro da Gruta em São Luiz Gonzaga/RS e por ser próximo ao 

bairro Floresta alguns alunos preferem cursar o fundamental lá, pois depois não precisam trocar de escola para iniciar o Ensino 

Médio. 
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É o que nos confirma Dayrell em sua fala: 
 

Se essa é uma realidade comum à juventude, no caso dos jovens pobres os 
desafios são ainda maiores, uma vez que contam com menos recursos e 
margens de escolhas, imersos que estão em constrangimentos estruturais. 
(DAYRELL, 2007, p.1114) 
 

Não há como negar que as condições sociais interferem sim, na vida desses 

jovens, é como se carregassem uma plaquinha dizendo, “venho da periferia, sou 

pobre.” Mesmo que alguns não sejam. Nos dias atuais é muito comum no município de 

São Luiz Gonzaga RS, algumas pessoas de classe média, a classe média a alta, 

escolherem bairros mais afastados do centro para viverem, por ser mais calmo, ou por 

terem nascido e crescido ali. Por mais que o aluno oriundo da escola CIEP tenha as 

mesmas condições financeiras que um aluno de uma escola do centro, ele poderá 

sofrer preconceito e ser estereotipado, pelo simples fato de residir em uma “vila”. 

São constrangimentos que eles podem passar, assim como tem aqueles que 

realmente vivem em uma situação de vulnerabilidade, e para esses acaba sendo mais 

difícil a aceitação em meio aos demais, pois os recursos financeiros que poderiam 

deixá-lo mais próximo daqueles que possuem condições mais favoráveis, não existem, 

então acabam precisando conviver com o preconceito. 

Pais (2017) nos atenta também para o fato de que essas condições sociais 

fazem com que os jovens busquem seu primeiro emprego mais cedo, tarefa que não é 

fácil como pode perceber na fala do autor “Não podemos menosprezar as condições 

sociais que criam ou bloqueiam as estruturas de oportunidade para a criação de 

emprego e sobre as quais as políticas públicas não podem deixar de atuar. ” (p.304). 

Mais uma vez as políticas públicas entram em pauta, afinal, muito se espera 

delas, pois é de clara percepção que se elas fossem bem aplicadas, alguns problemas 

de nosso país (Brasil) seriam facilmente resolvidos. Continuando com a roda de 

conversa percebi nas falas das meninas que elas percebem certa displicência de seus 

colegas com relação ao futuro, parecendo estar mais preocupados com o hoje, quando 

falam que: 

 

O 9º ano é uma coisa muito difícil, ninguém quer participar de nada. (Luiza, 

2020). 
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E a Carol afirma dizendo: 

 

Ninguém faz nada, e ninguém quer nada.  Pra eles tá bom do jeito que tá 
porque, total é fácil mesmo. Eles não se importam tipo se realmente estão 
aprendendo e sim se é fácil ou não pra não ter que fazer nada. (Carol, 2020) 
 

E a Luiza conclui ao dizer: 
 
Eles preferem se livrar do colégio, de estudar, do que pra aprender né? Porque 
a pessoa tem que... O estudo é essencial para vida né? Para o resto da vida. 
(Luiza, 2020). 
 

De encontro com a fala da Luiza trago a reflexão de Pais (2017) que nos fala, 

sobre a necessidade dos jovens de se preocupar somente com o hoje e não no futuro: 

 
Que implicações sociais pode ter essa 

5
presentificação, tão presente nas 

culturas juvenis contemporâneas? Possivelmente a perda de vista dos 
horizontes do futuro e das memórias sociais do passado. Essa é uma, entre 
muitas outras temáticas, que merece ser aprofundada. (p. 306) 
 

É uma ótima reflexão, como essa presentificação pode prejudicar esses jovens a 

enxergar novas possibilidades, o autor mesmo não aprofunda sua fala, mas ressalta 

como é relevante investigar essa temática, já que alguns jovens não parecem 

preocupados, por exemplo, com a qualidade da educação hoje, sem se dar por conta 

que isso pode prejudicá-los futuramente. Quem sabe se eles tivessem essa percepção 

que o mundo não é só o hoje e que as escolhas feitas no presente podem interferir no 

futuro, eles conseguissem parar e repensar algumas atitudes. 

 

Porém, o objetivo aqui não é acusar, achar culpados pelo desinteresse desses 

jovens. E sim refletir essas relações buscando entender as possibilidades existentes 

para melhorar essa condição. É o que Dayrell nos atenta ao dizer: 

Trata-se de compreender suas práticas e símbolos como a manifestação de um 
novo modo de ser jovem, expressão das mutações ocorridas nos processos de 
socialização, que coloca em questão o sistema educativo, suas ofertas e as 
posturas pedagógicas que lhes informam. Propomos, assim, uma mudança do 
eixo da reflexão, passando das instituições educativas para os sujeitos jovens, 

                                                 
5
 Fazer com que algo ou alguém se torne presente; tornar real: presentificar suas opiniões com atitudes; seus atos se 

presentificaram em obras de. Dicionário de Português Online. Link nas referências. 
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onde é a escola que tem de ser repensada para responder aos desafios que a 
juventude nos coloca. (DAYRELL, 2007, p.1107). 
 

Talvez fosse um processo facilitador o que o autor nos diz, repensar a escola, ao 

invés de tentar colocar nossa juventude em formas. Nenhum ser humano é igual ao 

outro, nem gêmeos possuem personalidades iguais, por que a educação precisa ser 

padronizada? Ou desinteressante? Será que esses jovens realmente estão 

despreocupados com o futuro? Ou simplesmente não estão encontrando um espaço 

para falar sobre suas dúvidas e anseios?  

Dayrell (2007) nos traz como hipótese que essa relação juventude/escola acaba 

sendo fruto das mudanças que vem ocorrendo na sociedade, e elas afetam tanto as 

instituições quanto os indivíduos e os tempos e espaços que ocupam, então é preciso 

problematizar as condições juvenis nos dias atuais, sua cultura, e necessidades. Com 

esse pensamento questionei se elas tinham planos de quais carreiras seguir, a Luiza 

respondeu: 

 
Eu quero ser da Força Aérea. É né mãe? Depende da minha mãe. 
Porque precisa de dinheiro. (Luiza, 2020). 

 
Questionei se ela já havia falado isso para algum professor ou colega e a resposta foi: 
 

Não. Ali não dá pra falar o que a pessoa quer ser quando crescer, quer dizer 
qual futuro quer, porque se não tu vai faz uma coisa de errado vão te julgar: “aí 
tu quer ser desse jeito, mas olha tu nunca vai ser tal coisa por causa das tuas 
maneiras.” Então não adianta falar se vão te criticar depois. Eu quando 
perguntam o que eu quero ser, eu nem falo né porque ali o que mais fazem é 
julgar. (Luiza, 2020). 
 

Como afirmado antes é necessário repensar a escola, não é possível continuar a 

tentar que os alunos sigam padrões escolares, que já estão ultrapassados. Mais uma 

vez Dayrell contribui com essa reflexão quando afirma que: 

 
Quando o ser humano passa a se colocar novas interrogações, a pedagogia e a 
escola também têm de se interrogar de forma diferente. Nesse sentido, cabe 
questionar em que medida a escola “faz” a juventude, privilegiando a reflexão 
sobre as tensões e ambiguidades vivenciadas pelo jovem, ao se constituir como 
aluno num cotidiano escolar que não leva em conta a sua condição juvenil. 
(DAYRELL, 2007, 1107) 
 

Se a juventude mudou seus anseios e pensamentos, como a escola fica 

estagnada? Os jovens, independente da idade mudaram, e a escola precisa repensar 
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suas práticas para poder cumprir seu papel na educação desses indivíduos. Eles 

continuam sonhando, querendo melhorar, e ter um futuro, como vemos na fala da 

Carol: 

 

Eu penso em viajar, ficar rica. Ah eu penso em fazer sei lá, um curso para 
aprender outra língua (pausa) outras línguas né? (Carol, 2020) 
 

Esses pensamentos são para um futuro, porque como diz a Luiza: 

 

Eu também acho que não estou planejando nada pra agora. Primeiramente tem 
que estudar fazer um curso, trabalhar pra depois tentar em algum lugar. Eu 
penso assim trabalhar agora enquanto sou nova pra fazer um curso, a gente até 
estava pensando né mãe? Nós estávamos pensando em pagar um curso. 
(Luiza, 2020) 
 

Sempre buscando a aprovação e o apoio da família, a Luiza nos remete a muitos 

jovens de periferia que querem sonhar, mas até para isso, precisam primeiro trabalhar. 

E a Carol confirma este pensamento ao afirmar que: 

 
Eu também penso assim. Enquanto eu não acho o que eu quero, a porta que se 
abrir eu entro. E vou fazendo o que me der oportunidade pra chegar onde eu 
quero. (Carol, 2020) 
 

Correa; Alves; Maia (2014) nos afirmam que essa condição não é exclusividade 

dessas meninas ao dizer que: 

 

O trabalho é uma experiência marcante na vida dos jovens brasileiros, pois 
envolve suas perspectivas de vida, no presente e no futuro. Para muitos, as 
primeiras experiências já ocorrem no início da adolescência. Para outros, 
mesmo que ainda não estejam inseridos no mercado de trabalho, o desejo de 
trabalhar e a preocupação em relação ao futuro profissional já se manifestam 

de uma maneira muito forte. (LEÃO; NONATO, 2014, p. 11). 

 

Foi muito presente na fala da Luiza e da Carol durante a roda de conversa, a 

necessidade de elas conseguirem um emprego para que consigam atingir seus 

objetivos futuros de estudo e até mesmo de seguir carreiras especificas. Engana-se 

quem pensa que por estarem apenas no 9º ano do EF, os jovens não pensem em 

trabalho e futuro. Por isso a próxima categoria tem grande relevância. 

 

 



36 

 

 

 

PROTAGONISMO JUVENIL COMO MEIO FACILITADOR PARA O FUTURO. 

 

Com tantas discussões sobre trabalho, expectativas e futuro, essa categoria 

surgiu para que possamos refletir sobre esse protagonismo juvenil, tão falado na BNCC 

e na 6ª competência, então a pergunta gatilho foi: E no CIEP eles (professores) pedem 

a participação de vocês, a opinião ou perguntam se vocês estão entendendo as aulas, 

se precisa ou não mudar alguma coisa? A primeira resposta foi: 

 

Eles até pedem assim oh, não que levem em consideração muitas vezes, mas 
às vezes eles pedem sim nossa opinião sobre determinada coisa ou assunto. 
(Carol, 2020) 
 

Então a Luiza falou: 

 

Muitos professores pedem opinião, mas outros não. (Luiza, 2020) 
 

Após refletir um pouco a Carol completou dizendo: 

 
O pior é quando a gente tenta explicar para o professor e ele não aceita a 

opinião. (Carol, 2020) 
 

E então parei para refletir, será que pedimos a opinião para depois ignorá-la? O 

que adianta dizer que não impôs qualquer decisão que for se na verdade o que os 

jovens falaram não foi nem sequer pensado? O que Dayrell nos diz é que os jovens: 

 

Demandam dos seus professores uma postura de escuta – que se tornem seus 
interlocutores diante de suas crises, dúvidas e perplexidades geradas, ao 
trilharem os labirintos e encruzilhadas que constituem sua trajetória de vida. 
(p.1125) 
 

Talvez ao ouvi-los realmente conseguiremos que essa relação de certo, e seja 

benéfica tanto para os jovens e seus familiares, quanto para os professores e gestão 

escolar. Afinal a escola que impõe e cobra resultados já foi posta em prática e continua 

sem obter bons resultados, porque não tentar essa postura de escuta mencionada pelo 

autor, talvez os resultados em longo prazo fossem mais positivos, quem sabe assim a 

fala da Carol não seja mais tão comum assim: 
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Dá pra contar nos dedos quantas pessoas querem fazer uma faculdade lá na 
sala de aula. (Carol, 2020) 

 
É uma pena que o Ensino Superior ainda seja algo distante para a maioria dos 

jovens. O primeiro pensamento é buscar um trabalho, até porque mesmo com as 

universidades públicas o custo com material, roupa, alimentação e transporte, acabam 

por fazer entrar para uma faculdade, caro e difícil para a maioria. Com o pouco 

incentivo, e às vezes sentindo-se inferiores, os jovens acabam decidindo concluir o 

Ensino Médio e encerrar suas vidas acadêmicas, afinal já conquistaram pelo menos um 

salário. 

É o que vemos no excerto a seguir: 

 

Ou seja, nem sempre trabalhamos porque gostamos ou porque sentimos prazer 
com a atividade que exercemos, mas sim em razão das nossas necessidades e 
das oportunidades que surgem para nós, oportunidades essas muitas vezes 

marcadas por condições precárias. (LEÃO; NONATO, 2014, p.14). 

 

O trabalho é importante sim, e quando conseguimos trabalhar naquilo que 

gostamos torna-se motivo de prazer, o problema é que alguns jovens estão 

conseguindo trabalhos às vezes com condições bem precárias e tornando-se assim, 

adultos frustrados e sem perspectivas de melhoras. Como diz Correa; Alves; Maia, 

(2014, p.13): “Nas sociedades capitalistas, o trabalho é reduzido dimensão instrumental 

e esvaziado de sentido”. 

Quando perguntado se esse incentivo existe nas relações de amizade as duas 

divergem, Carol afirma que: 

 
Assim, a gente conversa sim e se incentiva sabe, tipo no circulo de amizade 
incentivam, tipo as gurias ali, é as gurias mais. (Carol, 2020) 
 

Já a Luiza reclama da falta de incentivo principalmente dos meninos: 

Não. Só ficam colocando pra baixo. São poucos (que incentivam), porque falar 
com os guri de dentro da sala é muito difícil porque são tudo ignorante. Tu vai 
dar uma ajuda eles já vêm com ignorância (risos) já vem te tratando mal, por 
causa de uma opinião. (Luiza, 2020) 
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Mas no fim acabam concordando quando a Carol afirma que, talvez uns cinco 

meninos desistam antes de concluir o EM e que é possível que somente três ingressem 

no Ensino Superior: 

 
Sim. A maioria. Não, não digo a maioria, mas uns cinco sim. Porque lá na sala 
eu não sei se têm uns três guris que querem fazer faculdade. (Carol, 2020) 
 

O que é algo bem preocupante na fala das meninas é o fato de os meninos 

parecerem não estar tão preocupados, assim com seu futuro acadêmico. Nossa 

sociedade continua transmitindo aos nossos meninos que sua obrigação como homens 

é trazer o sustento para suas famílias, é conseguir um trabalho digno e isso basta. O 

que nos afirma o quanto nossos jovens são expostos a esses estereótipos é o excerto a 

seguir:  

 
Da mesma maneira, os meninos são cotidianamente interpelados por 
mensagens que apresentam uma única forma de constituição da masculinidade 
associada à virilidade, ao consumo de álcool e ao exercício irresponsável da 
sexualidade. (NOGUEIRA; D’ANDREA, 2014, p. 32). 

 

A escola pode e deve trabalhar essas temáticas de gênero, sexualidade, 

trazendo os jovens para que entendam e se conheçam, para que aprendam a respeitar 

essas diferenças e que aprendam sobre seus direitos de escolhas. Nogueira; D’Andrea 

(2014) incentivam um exercício fácil de realizar para perceber como a escola está 

trabalhando todas essas questões. O exercício é olhar ao redor e perceber todas as 

situações, diálogos e situações que ocorrem essa dimensão de gênero: 

 

Bem, veja novamente e tente identificar os espaços da escola que possuem 
dimensões de gênero e que indicam formas, valores, comportamentos acerca 
do que meninos e meninas devem fazer ou como agir em certas situações. (p. 
36). 
 

Não é tarefa fácil, mas essencial dentro da escola, ensinar que todos têm direitos 

independente de suas escolhas. A escola pode ser uma porta para se quebrar tabus, 

mas primeiro precisa estar disposta a conhecer seus alunos, a vê-los, escutá-los. É o 

que nos ressalta Pais (2017): 

É importante que os estudos da juventude possam ser apoiados e 
disseminados, inspirando políticas criativas que tomem os jovens como agentes 
de inovação e mudança social, políticas que não se limitem a ficar amarradas 
ao que se projeta fazer e não é feito (p.312). 
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Repensar essas atitudes e mudar o discurso do que se poderia fazer, para 

atitudes concretas. O que está ruim e precisa ser feito está em evidência, agora como 

diz o autor é parar de focar no que precisar, mas não é realizado, para focar nas 

atitudes que levarão essas reflexões para a prática.  

 
UM SORRISO, UM OLHAR, UMA ESCUTA É APENAS ISSO QUE PRECISO. 
 

Esta categoria apresenta a fala das jovens sobre a transição da infância para a 

adolescência, e seus planos para o futuro. A Carol confirmou em sua fala, algumas das 

perguntas que eu me fiz ao iniciar essa pesquisa, quando ela diz que: 

 

Eu acho que os professores de hoje em dia em relação ao adolescente, que é 
uma fase difícil né? Que os sentimentos estão à flor da pele, hã, ninguém 
vamos dizer, ninguém, não é que não se importa, mas também não se importa 
entende? (Carol, 2020) 
 

E após reflexão conclui que: 

 
É porque é transição. Mas ninguém foca na transição que é tipo da criança para 
o adolescente. É que agora a pessoa começa a ter mais consciência das coisas 
do governo, da educação, começa ter mais consciência realmente da vida sabe. 
E algumas pessoas esquecem de fortalecer esse momento para as coisas 
boas, é por isso que tem tantos adultos perdidos. Porque eles não fortalecem a 
parte da transição que é onde realmente precisa de uma base. (Carol, 2020) 
 

O que essas jovens estão afirmando é que apesar da rebeldia juvenil, de suas 

falas e constante afirmação de sua independência, eles ainda precisam ser vistos e 

ouvidos, e sentem a necessidade de falar sobre seus sentimentos e pensamentos, 

sobre seu futuro e suas possibilidades e a escola muitas vezes é o espaço que eles têm 

para fazer isso. Como nos afirma Dayrell (2007): 

 

Implica estabelecer cada vez mais relações entre sua condição juvenil e o 
estatuto de aluno, tendo de definir a utilidade social dos seus estudos, o sentido 
das aprendizagens e, principalmente, seu projeto de futuro. Enfim, os jovens 
devem construir sua integração em uma ordem escolar, achando em si mesmos 
os princípios da motivação e os sentidos atribuídos à experiência escolar. (p. 
1120) 

 
Isso claro não é tarefa fácil, afinal os jovens vivenciam uma apreensão na forma 

como eles se constituem como alunos, e esse processo é muito complexo, pois envolve 
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os fatores externos a escola com sua condição social, relações familiares entre outros e 

os espaços internos da escola, sua infraestrutura o currículo aplicado, o PPP e assim 

por diante. Não é algo fácil de realizar e se torna mais um desafio ao ato de ser 

professor nos dias atuais. 

Para encerrar a roda de conversa pedi que elas se imaginassem daqui há uns 

dez anos, e as respostas foram: 

 
Eu pretendo estar com uma faculdade, falando umas duas ou três línguas já, 
quem sabe dando inicio a uma pós-graduação ou mestrado, empregada, com 
uma renda mensal boa, eu acho que é isso. Na verdade eu nunca pensei assim 
daqui a dez anos, o que eu quero e como eu quero estar. Às vezes a gente 
conversa assim, mas eu nunca tinha parado para pensar realmente o que eu 
quero pra daqui a dez anos. (Carol, 2020) 
 

A Luiza disse que: 
 
Eu me imagino, provavelmente com um emprego bom, com uma casa boa né? 
Grande.  Com um serviço bom, com um carro e continuando meus estudos pra 
ver se eu vou ser o que eu quero né? Porque o que eu quero ser, eu sei desde 
os meus 12 anos, o que eu quero ser. E daí tem que correr atrás do que eu 
quero ser. Então se eu conseguir, eu vou tentar né? Ou se não vou fazer um 
curso para ser Técnica de Enfermagem, que é igual minha tia né? Vou tentar, 
não custa nada tentar. (Luiza, 2020) 
 
 
 

Como citado nas categorias anteriores o trabalho ainda está muito presente nos 

desejos futuros, mas percebi que pelo menos na fala das duas ele está ligado ao 

estudo. Apesar das dificuldades financeiras, dessa fase de transição que é complexa e 

às vezes determinante para que decisões erradas sejam tomadas, essas duas jovens 

nos mostram que a busca por um futuro bom, um diploma e uma vida confortável é 

pensamento constante em suas vidas. Outro ponto é o ressaltado no excerto a seguir: 

 

O que acontece é que alguns dos jovens encontram-se encalacrados entre 
futuros herdados, onde pesa a tradição e a pobreza, e futuros desejados nem 
sempre de fácil concretização. Os primeiros encontram-se estruturalmente 
enraizados; os segundos são guiados por experiências reflexivas, socialmente 
partilhadas, em cenários de incerteza que, apesar de tudo, não deixam de 
alimentar a esperança. Escapar aos futuros herdados, que já não são futuro, 
acalenta os sonhos (PAIS, 2017, p. 309). 
 

O desejo de não viver a mesma realidade que seus pais é constante nos jovens, 

independente das condições financeiras, a busca por coisas novas, experiências 
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diferentes é algo mais atrativo, do que a realidade já costumeira. Porém os jovens de 

classes mais populares querem fugir desse “futuro herdado”, porque buscam melhores 

condições, principalmente financeiras, para que possam desfrutar de alguns confortos 

que muitas vezes seus pais não podem oferecer.  

É preciso que eles compreendam que suas escolhas, o tempo dedicado aos 

estudos e seus planejamentos para vida, podem ajudá-los a conquistar essas 

melhorias, mas que sem algum esforço e dedicação, não tem como obter essas 

conquistas, não de forma honesta, pelo menos.  

Nesse sentido encerro está categoria com uma fala de Dayrell (2007): 

Implica reconhecer que a dimensão educativa não se reduz à escola, nem que 
as propostas educativas para os jovens tenham de acontecer dominadas pela 
lógica escolar. Implica investir em políticas que considerem a cidade na sua 
dimensão educativa, garantindo o direito de ir-e-vir, até mesmo nas noites dos 
finais de semana, o acesso a equipamentos de cultura e de lazer, mas, 
principalmente, transformando o espaço público em espaços de encontro, de 
estímulo e de ampliação das potencialidades humanas dos jovens, e 
possibilitando, de fato, uma cidadania juvenil. (p.1125) 
 

O que o autor nos atenta é para o fato de que a juventude não é “problema” só 

da escola e nem só dá família, ela é responsabilidade de todos, principalmente de 

nossos governantes que devem proporcionar a esses jovens, segurança, estimulo a 

cultura, e liberdade para que eles possam viver sua juventude e crescer como adultos 

saudáveis e conscientes, e longe de serem os adultos frustrados citados na fala da 

Carol, porque se as políticas públicas mudassem essa base na transição ocorreria de 

maneira natural. 
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CAPÍTULO V: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Está pesquisa foi realizada em uma época difícil para toda a humanidade, pois 

vivenciamos uma pandemia causada pelo vírus 6COVID – 19. Portanto os planos para 

este ano de 2020 precisaram ser mudados, pois a consequência dessa pandemia foi o 

Isolamento Social.  

Com o fechamento das escolas, os professores precisaram repensar a forma de 

dar aulas, o melhor meio encontrado foi às atividades remotas e encontros online. 

Sendo assim é obvio que o plano de fazer rodas de conversa com toda a turma do 9º 

ano, foi deixado de lado, por isso, como já citado convidei apenas cinco alunos. 

Essa foi uma das coisas que me fizeram pensar, já que de cinco, consegui a 

participação de apenas duas alunas. O que propus foi ouvir os jovens, e quando abri 

está oportunidade para eles houve uma recusa grande, então será que eles querem ser 

ouvidos? Respondo essa indagação com uma citação de Teixeira (2014, p.14) “Ainda 

que a palavra não possa faltar ao docente, ela também não pode faltar ao discente, 

pois somos ambos, educadores e educandos, sujeitos de cultura.”. 

Por isso acredito que sim, eles querem ser ouvidos, penso que eles não têm o 

hábito de serem ouvidos, não sabem que podem ser protagonistas de sua juventude, 

que podem e devem expressar suas opiniões. Percebe-se isso na fala das 

entrevistadas, algumas hesitações ao responder, porque o medo de responder errado 

está arraigado nos alunos. Lemos no excerto a seguir a necessidade (do professor) da 

fala e a dificuldade da escuta: 

Portanto, vejam se estou certa, pois acho que aqui temos um problema central: 
é compreensível que gostemos, necessitemos e usemos as palavras para nos 
fazer compreender e para ensinar, talvez. Mas e a escuta? E a palavra deles, 
dos discentes? Como fica? Como anda? Por onde anda? Será que é escutada? 
Será que existe na escola? Onde buscá-la, como abrir nossos ouvidos sem 
restrição ao que eles têm a dizer? (TEIXEIRA, 2014, p.15) 
 

O que a autora traz são indagações sobre a maneira que os professores utilizam 

essa escuta. O medo de responder errado acaba causando o silêncio, e os professores 
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se acostumam com o isso e após algum tempo param de ouvir, o que alguns jovens 

ainda tentam dizer. 

Nesse sentido Teixeira (2014) afirma que: 

Como sabemos, existem jovens e jovens, juventude e juventude, há juventudes, 
pois esses meninos e meninas têm vários pertencimentos e posicionamentos 
sociais, como apontamos acima. Inclusive, muitos deles, já têm experiência de 
trabalho, importantes aspecto a ser considerado por suas implicações objetivas, 
subjetivas identitárias. Será que sabemos reconhecer essas diferenças? E 
mais, será que estamos abertos a aprender a lidar com essas diferenças? 
(p.20) 

 

Essas diferenças sempre existiram, é por isso que nos referimos a juventudes no 

plural, porque são várias, e cada uma com sua bagagem, opinião, angústias, enfim, 

com suas diferenças e modos de falar, o que precisamos é apurar os ouvidos para 

compreendê-los, assim quem sabe, eles percam o receio de expressar suas opiniões e 

aceitam com mais facilidade, quando forem solicitados a falar de si mesmos e de suas 

juventudes. 

Encerro está pesquisa com muita felicidade, acredito que consegui atingir o meu 

objetivo principal que era refletir como a escola pode contribuir com os jovens para a 

construção de seus projetos de vida, indo também de encontro com minha temática que 

era refletir sobre os projetos de vida dos jovens estudantes do ensino fundamental. 

Aconteceram muitas reflexões durante a pesquisa, principalmente na roda de conversa. 

E como dizem Dayrell e Carrano (2014, p. 103): “É a realização de um preceito básico 

da antropologia: se queremos compreender, é necessário conhecer. E, da mesma 

forma, reconhecer experiências, saberes e identidades culturais é condição para o 

relacionamento e o diálogo”. 

Com essa pesquisa compreendi o que os autores querem dizer, pois para 

compreender um pouco, tudo o que foi colocado, precisei conhecer (mesmo que 

superficialmente) sobre essas duas jovens que participaram da pesquisa, assim 

algumas ideias foram descartadas, outras confirmadas e algumas novas surgiram.  

Também obtive a certeza de que independe de qual área eu for atuar o diálogo, 

a escuta e a busca pela participação dos meus alunos será constante. Aprendi com 

                                                                                                                                                              
6
 Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi 

identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a 

pessoa, presenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. 
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minha orientadora que a melhor forma de avaliar se o nosso trabalho como educadoras 

está dando resultado é sentar no fim do dia com a turma e perguntar: ‘Como foi à aula 

hoje?’ ‘Vocês conseguiram entender?’ ‘O que podemos melhorar amanhã?’ É esse tipo 

de professora que quero ser, como nos diz Pais (2017, p. 307) “Daí a minha proposta 

de uma metodologia de questionamento do social que toma como relevante o 

aparentemente irrelevante.” O que pode parecer sem importância, no pensamento de 

nossos alunos, pode ser a chave para que a relação de fala e escuta comece e se torne 

um hábito entre alunos e professores/as.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A: MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidada a participar, como voluntário, da pesquisa de Graduação em 
Educação intitulada “UM SORRISO, UM OLHAR, UMA ESCUTA É APENAS ISSO QUE 
PRECISO! Uma reflexão sobre os projetos de vida dos estudantes do 9º ano do Ensino 
Fundamental”, que pode ser contatada no telefone (xxxxxx), no endereço _________________ 
– São Luiz Gonzaga RS, e-mail (xxxxxx). 

Será realizada roda de conversa, tendo como objetivo central da pesquisa refletir como a 

escola pode contribuir com os jovens para a construção de seus projetos de vida e objetivo 

específico identificar as percepções que os jovens do 9º do Ensino Fundamental têm sobre 

seus projetos de vida, tendo como questão norteadora o seguinte problema de pesquisa: Como 

a escola pode contribuir com os jovens para a construção de seus projetos de vida? Poderão 

ser previamente agendados a data e horário para a referida roda de conversa.  Esse 

procedimento ocorrerá na escola__________________. Não é obrigatório responder a todas as 

perguntas. 

As pessoas que estarão acompanhando o procedimento da entrevista serão apenas a 

pesquisadora estudante de graduação Lúcia Nunes de Campos Buffleben e sua orientadora 

Rita Cristine Basso Soares Severo. 

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de despesa e 

constrangimento.  

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade será mantida 

através da não identificação do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro 

de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é feito em 02 

(duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da 

pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com a 

orientadora dessa pesquisa a Prof.ª Dr.ª Rita Cristine Basso Soares Severo, no e-mail: (xxxxxx) 

 

Nome do participante: 

 

________________________________  _________________________ 

 Assinatura da participante da pesquisa         Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO B: MODELO DE TERMO DE COMROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE DADOS 
 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) 

 

Eu, Lúcia Nunes de Campos Buffleben, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul, do curso de Pedagogia, do departamento de Ciências Humanas da 

Unidade de São Luiz Gonzaga, no âmbito do projeto de pesquisa intitulado“UM 

SORRISO, UM OLHAR, UMA ESCUTA É APENAS ISSO QUE PRECISO! Uma 

reflexão sobre os projetos de vida dos estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental.”, comprometo-me com a utilização dos dados contidos nos meus 

registros de pesquisa. Esclareço que os dados a serem coletados se referem à roda de 

conversa no período de 21/11/2020. 

Declaro entender que é minha à responsabilidade de cuidar da integridade das 

informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos indivíduos 

que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o 

banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, a pessoas não envolvidas na equipe da 

pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações 

apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa. Quaisquer outras 

pesquisas em que eu precise coletar informações serão submetidas à apreciação do 

CEP/UERGS (Campus Central. Prédio 11 - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro 

Agronomia, Porto Alegre/RS CEP 91540-000, Fone: (51) 3318-5148 E-mail). 

 

São Luiz Gonzaga, _____________de 2020. 

 

________________________________ 

Lúcia Nunes de Campos Buffleben 

Pesquisadora Responsável 
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ANEXO C: MODELO DA DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 
 
 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 
 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “UM SORRISO, UM OLHAR, UMA ESCUTA É APENAS 

ISSO QUE PRECISO! Uma reflexão sobre os projetos de vida dos estudantes do 9º ano 

do Ensino Fundamental” de autoria da pesquisadora Lúcia Nunes de Campos 

Buffleben a ser desenvolvido em nossa instituição. Informamos que conhecemos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de 

pesquisa participantes da _____________________________________________. 

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 466/2012 

e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada sempre que 

necessário, fornecendo informações.  

Sabemos que a __________________________________________poderá a 

qualquer fase desta pesquisa retirar esse consentimento e neste caso, informaremos a 

pesquisadora acima mencionada. Além disto, concordamos que os resultados deste 

estudo poderão ser apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas 

científicas, garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 
 
Atenciosamente, 
 
 

Local e Data: São Luiz Gonzaga, ____________de 2020. 
 
_________________________________ 
Diretora: 
 

Escola: 

CNPJ: 
 


