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RESUMO 

 

 

Este trabalho parte do princípio de que propostas e práticas pedagógicas voltadas ao 
desenvolvimento de virtudes - atitudes firmes, guiadas por valores construídos ao 
longo da vida, conduzem os educandos a um sentido maior de identificação social e 
de cidadania. A pesquisa é de cunho qualitativo, e foi realizada com base em relatos 
de 09 jovens do Ensino Médio de uma Escola Pública de Ensino no estado de São 
Paulo, na qual a pesquisadora atua como professora de Filosofia. Os mesmos 
participaram, no período letivo de dois anos, de um Projeto de Trabalho Social nas 
instituições: APAE; Delegacia; Creche Municipal; e Lar dos Velhinhos. Os relatos, 
transcritos na íntegra, resultaram da aplicação de um Protocolo de duas partes - 
aplicado antes, e após a experiência - contendo questões abertas a respeito dos 
temas: Presente; Futuro; Valores Morais; e Projeto de Vida. Os dados constituem, 
ainda, relatórios e diários de campo produzidos pelos jovens; relatos dos responsáveis 
das instituições; e relatos das famílias dos jovens. A revisão bibliográfica, realizada 
em plataformas acadêmicas e bibliotecas abrange os temas: Educação em Valores; 
Juventude; Projeto de Vida; Virtudes; e Valores Morais. Objetivou-se verificar se a 
inserção dos jovens no trabalho social enseja a construção e/ou afirmação de valores 
morais, fortalecendo suas virtudes, ampliando suas Perspectivas. Os resultados 
obtidos indicam que a participação destes jovens no Projeto ampliou seu repertório de 
valores e sentimentos voltados, principalmente, à generosidade. 
 

Palavras-chave: Projeto de Vital; Educação em valores; Juventude; Virtudes.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This work is based on the principle that pedagogical proposals and practices aimed at 
the development of virtues - firm attitudes, guided by values built throughout life, lead 
students to a greater sense of social identification and citizenship. The research is of 
a qualitative nature, and was carried out based on the reports of 09 young people from 
high school at a public teaching school in the state of São Paulo, in which the 
researcher works as a professor of philosophy. They participated, in the two-year term, 
in a Social Work Project in the institutions: APAE; Police station; Municipal Nursery; 
and Lar dos Velhinhos. The reports, transcribed in full, resulted from the application of 
a two-part Protocol - applied before, and after the experience - containing open 
questions about the themes: Present; Future; Moral values; and Life Project. The data 
also constitute reports and field diaries produced by young people; reports by those 
responsible for the institutions; and reports from young people's families. The 
bibliographic review, carried out in academic platforms and libraries, covers the 
themes: Education in Values; Youth; Life Project; Virtues; and Moral Values. The 
objective was to verify if the insertion of young people in social work leads to the 
construction and / or affirmation of moral values, strengthening their virtues, expanding 
their perspectives. The results obtained indicate that the participation of these young 
people in the Project has broadened their repertoire of values and feelings aimed 
mainly at generosity. 
 
Keywords: Vital Project; Education in values; Youth; Virtues. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Numa reflexão sobre os possíveis caminhos para uma educação de qualidade, 

no horizonte de uma formação integral do Ser, e na abordagem da juventude em 

positivo, partimos do princípio de que propostas e práticas pedagógicas voltadas ao 

desenvolvimento de virtudes – atitudes firmes, guiadas por valores construídos ao 

longo da vida (ARANTES, 2002; 2016; PUIG, 1998; SPONVILLE, 2016) – conduzem 

os educandos a um sentido maior de identificação social e de cidadania. 

Demonstramos que, através da participação em trabalhos sociais, os jovens de 

Ensino Médio encontram possibilidades de reconhecerem suas virtudes subjacentes, 

construírem novas, e se vincularem à realidade social mais ampla, em um processo 

de significação de suas vidas. Nesse processo, adquire-se certo protagonismo, o que 

os impulsiona a olhar para o momento presente, para as suas potencialidades e para 

o futuro. A capacidade de projetar, de elaborar um projeto de vida, ou projeto vital 

(DAMON, 2009), está inscrita nesta ideia de abertura para o mundo, o que estimula a 

caminhada e funda um movimento na contramão da indolência (ELIAS, 1994). 

Neste trabalho, realizado junto a uma instituição escolar pública, objetivamos, 

de forma geral, articular as temáticas Educação, Juventude e Projeto de Vida, em 

defesa de uma formação educacional que seja capaz de impactar positivamente nas 

vidas dos estudantes e na comunidade em que se inserem.  

Mais especificamente, através de uma pesquisa de cunho qualitativo e caráter 

exploratório, investigamos os valores de jovens que realizaram trabalho social em 

caráter voluntário em instituições diversas a fim de observar o impacto gerado sobre 

suas perspectivas de presente e de futuro. 

A ideia central deste trabalho é a de que a inserção dos jovens no trabalho 

social enseja a construção e/ou afirmação de valores morais, fortalecendo as suas 

virtudes, transformando e ampliando suas perspectivas. Neste movimento – inserido 

no contexto teórico da Educação em Valores, ou Educação Moral; e da Educação 

voltada à cidadania, ou pró-social (KOLLER,1987; HOFFMAN,1982; EINSERBERG, 

1986), abrem-se perspectivas, e mundos são fundados. 

Marina (1995, apud Machado, 2016) postula que “[...] a riqueza dos valores 

propostos e dos projetos vigentes indica a saúde de uma cultura. Boa parte da 

juventude padece de indolência de projetar, que é mais um tipo de impotência 
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induzida” (p.192). Nesse sentido, ressaltamos a importância de projetos que 

proporcionem o reforço de valores que possam afirmar, junto à nossa juventude, as 

suas potencialidades internas e a importância da busca de um sentido de vida, de 

seus sonhos, e de projetar. 

O convite1 para realizar trabalho social em instituições do Município de Iguape-

S.P. foi estendido, em março de 2017, a todos os estudantes do período diurno do 2º 

ano do EM, junto à E.E. Cel. Jeremias Júnior, na qual atuo como professora de 

Filosofia. A ideia original da proposta, portanto, parte deste lugar de docência, e se 

estabelece em consonância e diálogo com os conteúdos teóricos trabalhados em sala 

de aula.  

A escola em pauta faz parte da Diretoria de Ensino da Região de Miracatu, 

localizada em Iguape, Vale do Ribeira. Com 481 anos de idade, a cidade é 

considerada como patrimônio histórico, tanto em relação à construção de casas, 

praças e igrejas, como do ponto de vista da história da fundação e da cultura. 

Localizada em meio à Mata Atlântica, área de reserva ambiental, possui fauna e flora 

características da região, com trilhas e cachoeiras bem conhecidas pela comunidade 

local.    

Estas particularidades, quando associadas ao fato de Iguape e Ilha Comprida 

(cidade vizinha) serem cidades litorâneas, fazem da região um local propício para o 

ecoturismo. Assim, a economia e as oportunidades de emprego estão relacionadas à 

subsistência, através da agricultura, do comércio, do artesanato e da pesca, além da 

demanda turística, que gera ofertas de emprego no ramo de hotelaria e restaurantes.   

Nesse sentido, a população está direta ou indiretamente relacionada ao 

ecoturismo. A necessidade da preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico 

e cultural, assim como a preparação de mão de obra um pouco mais especializada, e 

a conscientização do papel do cidadão dentro desse contexto, são fatores que indicam 

que essas ideias precisam ser mais trabalhadas, de forma a aumentar as 

possibilidades de melhoria na qualidade de vida. Sabe-se, em contrapartida, que no 

mundo contemporâneo, o papel do Ensino Médio na vida dos alunos torna-se cada 

vez mais decisivo, e a Escola Cel. Jeremias Júnior precisa dar condições para que 

eles possam enfrentar seus desafios, consolidando projetos, valores, atitudes, e 

                                                             
1 Realizados de acordo as normas para autorização de pesquisa. Apêndice 1. 
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definindo seus objetivos. Faz-se mister, portanto, que a escola proporcione o 

desenvolvimento de cada indivíduo.  

A clientela da escola é composta por alunos de ambos os sexos na faixa etária 

entre 14-18 anos, no ensino regular, e maiores de 18, na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Atualmente, são 630 alunos matriculados nos três períodos e nas duas 

modalidades. Cerca de 20% são oriundos da Zona Rural, os quais frequentam, 

principalmente, o período da manhã. A maior parte das famílias recebe entre 1 e 2 

salários mínimos, tendo como meios de subsistência a pesca, a construção, 

os serviços domésticos e a agricultura.  

Parte das diretrizes curriculares para Filosofia no segmento referido integra 

conteúdos como Felicidade; Liberdade; Emancipação; Autonomia; Desenvolvimento 

Moral; Natureza Humana; Projeto de Vida; Alienação; Alteridade. A ideia proposta pelo 

planejamento das aulas era a de, a partir das discussões sobre estes temas, apoiar o 

desenvolvimento de valores e atitudes estimulando a empatia; a percepção a 

realidade e a não aceitação da conformidade. 

Vale observar que, embora a escola oportunizasse projetos com vistas ao 

desenvolvimento integral do educando, voltados a uma educação em valores, ainda 

não havia sido desenvolvido um trabalho para além de ações pontuais como, por 

exemplo, arrecadação de produtos de higiene para instituições carentes. Do universo 

de 155 estudantes que receberam o convite, 52 aceitaram espontaneamente, sendo 

que 21 concluíram os 02 anos de trabalho social solidário propostos. O gênero não foi 

considerado para a escolha dos sujeitos, que se encontravam na faixa etária entre 15 

e17 anos, com perfil socioeconômico de classes baixa, e média baixa. 

Quanto aos procedimentos práticos, as instituições locais de interesse para o 

trabalho social foram contatadas, em nome da escola, para serem apresentadas à 

proposta da pesquisa, e todas se prontificaram a colaborar. Em seguida, foi 

organizada uma reunião (26/04/02017) junto aos responsáveis pelos jovens 

interessados, com a finalidade de apresentar a pesquisa tanto em termos 

pedagógicos, ressaltando a relevância para o desenvolvimento dos estudantes como 

para esclarecer detalhes e colher as assinaturas para o termo de autorização. 

Ao mesmo tempo, ainda entre março e abril de 2017, os 52 estudantes 

responderam a um questionário que compõe a Parte I de um Protocolo mais amplo, 

denominada “Projeto de Vida e Generosidade”. A atividade, que constituiu o primeiro 

momento desta pesquisa, foi elaborada com o objetivo, por um lado, de sensibilizar 
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os jovens acerca de suas vivências e relações interpessoais e, por outro, coletar dados 

preliminares a respeito de seus valores morais subjacentes e das suas perspectivas 

em relação a um projeto de vida.  

Uma segunda reunião (07/05/2017) foi realizada somente com os alunos com 

o objetivo de, em um primeiro momento, apresentar detalhadamente as instituições 

parceiras disponíveis – APAE; creches; delegacia; Lar dos Idosos e G.A.A.R.I. (Grupo 

de Ajuda aos Animais de Rua de Iguape) – e verificar em quais os mesmos gostariam 

de atuar, e se tinham propostas em relação a outros possíveis locais2.  

Em um segundo momento (09/05/2017), a partir das definições anteriores, os 

estudantes foram orientados a respeito das formas de atuação – o principal 

fundamento foi o de oferecer apoio necessário a cada contexto, sem alterar a rotina 

do local. Sugeriu-se que fossem organizados grupos de, no máximo, cinco pessoas e 

que cada grupo atuasse em uma determinada instituição. 

Após a reunião do dia 07/05/2017, na qual os estudantes responderam a uma 

enquete sobre onde gostariam de atuar dentre as instituições existentes, apresentei, 

primeiramente, o projeto para a Prefeitura Municipal e, após a sua autorização, me 

dirigi pessoalmente a cada instituição para reafirmar a proposta e iniciar os trabalhos. 

Acertamos todos os detalhes sobre a atuação dos estudantes em cada instituição e a 

respeito de como os responsáveis poderiam auxiliá-los e solicitar ajuda no que fosse 

da competência de ambas as partes. 

No primeiro dia de atividades acompanhei cada grupo em cada instituição a fim 

de apresentá-los e prestar esclarecimentos aos responsáveis das mesmas. Alguns 

acordos também foram esclarecidos: os jovens deveriam entrar nas instituições 

devidamente identificados por meio de um crachá, e registrar sistematicamente seus 

horários de entrada e de saída, mediante a assinatura do responsável pelo setor da 

instituição em caderno de campo, destinado a anotações e registros pertinentes 

referentes às suas observações e ações. Desta forma, o caderno de registros 

funcionou tanto para implementar maior seriedade e disciplina ao processo quanto 

para reunir registros pessoais para a validação do projeto. 

Em seguida, estabelecemos – pesquisadora e estudantes – reuniões de 

acompanhamento do projeto em caráter bimestral, na escola. As atividades nas 

instituições se iniciaram em 11/05/2017. A primeira reunião ocorreu com o objetivo de 

                                                             
2 No apêndice, a lista de presença e as respostas dos alunos. As reuniões foram devidamente 
solicitadas e comunicadas, com antecedência, à Direção da escola. 
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dar escuta aos jovens e possibilitar, se fosse o caso, trocas de local, caso não 

estivessem se adaptando.  

Na segunda reunião, os estudantes apresentaram relatórios sobre as 

atividades desenvolvidas e, em todos os encontros, os cadernos eram verificados pela 

pesquisadora - nesse sentido, o caderno de registros ancorava as práticas reflexivas 

de cada reunião enquanto, ao mesmo tempo, certificava a execução do trabalho 

voluntário. 

Enquanto professora e pesquisadora, nesta dupla e complementar atuação, me 

dirigia quinzenalmente às instituições, ou conversava pelo telefone com os 

responsáveis a fim de obter informações mais detalhadas a respeito dos estudantes 

quanto aos itens: comportamento; compromisso; responsabilidade; e colaboração. No 

decorrer de todo o processo de dois anos, não houve sequer um apontamento 

negativo a respeito da atuação dos estudantes, pelo contrário, os elogios indicavam 

satisfação e reconhecimento do trabalho oferecido. Estes contatos ou visitas 

ocorreram entre os meses letivos de maio de 2017 a novembro de 2018. 

De 21 estudantes que completaram os dois anos de atuação no projeto, 09 

realizaram devolutivas finais sobre o processo completo, com base em perguntas que 

compõe a Parte II do Protocolo referido anteriormente, composta pelas seguintes 

partes: A - Metas, Valores, Sentimentos; B- Ação Moral; C- Formação Ética-Moral e 

Influências; D- Projetos de Vida. Os depoimentos apresentados neste texto dialogam 

com as reflexões teóricas proposta e permanecem analisados detalhadamente, 

sustentando a hipótese desta pesquisa. 

Os estudantes realizaram atividades sociais, educativas e de lazer por 

aproximadamente duas horas semanais nos meses letivos dos anos de 2017 e 2018. 

Nas creches e escolas, junto à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental I, os jovens 

ofereceram: recreação; confecção de atividades pedagógicas de apoio; auxílio na 

parte da alimentação; e cuidados no parque infantil. No “Lar dos Velhinhos”, os jovens 

trabalharam com: oficinas de pinturas; jogos de tabuleiro; atividades com massa de 

modelar; e atividades físicas e dança, com o auxílio voluntário de um educador físico. 

Na Delegacia, o auxílio foi direcionado à parte burocrática – colocar papéis em ordem; 

atender ligações; e observar a rotina do delegado, dos policiais civis, e dos 

investigadores. Na APAE, foi oferecido apoio para os (as) professores (as); recreação 

na quadra; interação; e colaboração na hora do alimento. No G.A.A.R.I., o banho; o 
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alimento; o carinho, e a ajuda com a feira de doação foram oferecidos aos animais 

abandonados.  

No decorrer do percurso, houve casos de estudantes que optaram por mudar 

de instituição, porquanto esta opção foi estendida diante de fatores de identificação e 

interesse por obter mais de uma experiência. Houve casos, por exemplo, em que 

estudantes ficaram quatro meses na creche, e depois optaram por irem ao asilo; 

outros trocaram a creche pela delegacia, etc. No decorrer do processo, percebeu-se 

que a possibilidade de troca de lugares trouxe novos conhecimentos, habilidades e 

experiências que auxiliaram na elaboração dos projetos de vida dos participantes. 

É importante registrar que as dinâmicas dos estudantes estiveram 

constantemente ligadas às reflexões proporcionadas pelas suas experiências práticas 

nas instituições, pelas reuniões de acompanhamento, e pelas aulas no curso de 

Filosofia, orientadas pelo eixo temático Projeto de Vida. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: a segunda seção “A escola e 

o jovem” aponta para a necessidade de uma ressignificação do olhar sobre o jovem, 

e para a importância da elaboração do Projeto de Vida, dentro das perspectivas da 

educação em valores; sentido de vida; e protagonismo. A terceira seção “Cultura e 

Educação Moral” aborda as fronteiras da educação escolar no sentido de contemplar 

o desenvolvimento intelectual e os aspectos afetivo e moral presentes nos sujeitos. 

Por moral, entendemos o conjunto de regras estabelecidas por uma sociedade – em 

acordos coletivos rumo ao bem-estar comum – que direcionam as ações humanas.  

A quarta seção “Virtude e Valores” aborda os conceitos de cidadania e pró-

sociabilidade aplicados à educação, fundamentais para dar segmento à compreensão 

das definições de: solidariedade/generosidade; alteridade; empatia; e altruísmo, 

presentes nas falas dos jovens sujeitos desta pesquisa. A quinta e sexta seções 

tratam, respectivamente, dos aspectos metodológicos desta pesquisa e da 

apresentação dos sujeitos de pesquisa através de relatos escritos e orais e das 

análises à luz do aporte teórico proposto. Encerramos este trabalho com 

considerações finais, apontando os possíveis caminhos a serem trilhados. 

Ao longo das contextualizações apresentadas nos capítulos, optou-se por 

inserir alguns trechos das falas dos sujeitos, objetivando a afirmação da teoria com a 

prática.   
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2. O JOVEM E A ESCOLA: valores, engajamento, projeto de vida 

 

Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do voo. [...] Escolas que são asas não 
amam pássaros engaiolados. Existem para dar aos pássaros 
coragem para voar. (Rubem Alves) 

 

2.1 Juventude 

 

Inicialmente, devemos esclarecer que, neste trabalho, optamos pelo termo 

‘juventude’, ao invés de ‘adolescência’, pelo fato de que esta última expressão 

geralmente refere especificamente a um período da juventude mais caracterizado por 

alterações psicológicas e fisiológicas (referidas como ‘puberdade’, ou ‘início da 

adolescência’). A clara diferença entre os termos ‘adolescente’ e ‘jovem’, este passível 

de ser abordado de diversas perspectivas – biológicas; psicológicas; sociais; culturais; 

e históricas –, não invalida, no entanto, o fato de se tratar do mesmo sujeito abordado 

a partir da sua inserção em um contexto histórico específico. 

Nesse sentido, para o que demonstramos em curso, utilizamos a perspectiva 

sociológica, compreendendo o termo ‘juventude’ como uma construção social e 

lançando, ao mesmo tempo, um olhar sobre o modo de vida do jovem como um estilo 

elaborado de forma subjetiva, num entrelaçamento de experiências e peculiaridades: 

“[...] o conceito de juventude nos faz pensar no sujeito como um ser constituído e 

atravessado por fluxos, devires3, multiplicidades e diferenças”. (COIMBRA, 2005, p. 

08) 

Nesse sentido, esta pesquisa segue na contramão acerca do atual contexto 

social brasileiro que conjuga com a tendência global de constante mercantilização, a 

qual, por sua vez, reforça a prática do consumo exagerado, reafirmando valores 

individualistas. Estes valores conduzem os jovens a situações de exclusão, na medida 

em que o mesmo não tem contato com outras perspectivas. O projeto em pauta está 

fundamentado, desta forma, em uma perspectiva de educação que acredita em uma 

juventude que almeja elevar-se rumo aos êxitos pessoal, familiar, profissional, ético. 

Quando nos referimos aos jovens apresentamos pensamentos e existências 

que estão no plano dos acontecimentos e se evidenciam nos movimentos que 

                                                             
3Segundo Zourabichvili (2004), “Devir é o conteúdo próprio do desejo (máquinas desejantes ou 
agenciamentos): desejar é passar por devires” (p.09). 
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possibilitam a inauguração de novas formas de vida. Desta perspectiva, é possível o 

contraponto, por exemplo, ao que a mídia veicula quando associa os jovens à violência 

e a futilidades (BIRMAN e MALAGUTTI, 2010). No decorrer da pesquisa, percebemos 

claramente, em suas narrativas acerca de valores e projeto de vida, que demonstram 

interesse pelo afeto, pelo respeito, e estão ligados à família, situando-se mais 

distantes de um mundo que os reprime e que os nega. 

Antes de adentrarmos mais especificamente nestas questões, é interessante 

uma breve revisão a respeito das considerações acerca do que se considera 

‘juventude’. Nesta, temos que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização das Nações Unidas (ONU), são considerados jovens sujeitos entre 15 e 

24 anos de idade que constituem uma população que participa da sociedade 

ativamente, e se insere neste mundo globalizado e digital. 

No Brasil, com a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Juventude 

(2005), e do Conselho Nacional de Juventude, definiu-se a faixa etária entre 15 e 29 

anos para a juventude – segundo Abramovay (2015), esta última definição se deve: à 

ampliação do tempo nas formações escolar e profissional; à permanência dos jovens 

nas residências dos genitores/responsáveis por maior tempo; e às dificuldades para 

conquistar o primeiro emprego. 

Segundo Mannheim (1982), diferentemente de classe social, a terminologia 

‘geração’ se dá pela existência de um grupo de pessoas com idades aproximadas que 

vivem “[...] uma situação comum no processo histórico e social” (p.72). Desta 

perspectiva, o autor considera que a juventude constitui a ‘reserva vital das 

sociedades modernas’, agente revitalizador, pelo fato de ainda não aceitar de forma 

natural a ordem social, em outras palavras “[...] não possuírem interesses adquiridos 

de ordem econômica ou espiritual” (PEREGRINO, 2011, p.277). 

Esta geração vem ganhando destaque nos últimos anos, passível de diversas 

análises e estudos que ultrapassam uma concepção puramente etária, passando pela 

trajetória histórica, e incorrendo em análises mais específicas a respeito das 

afetividades e da constituição da identidade. A respeito do processo identitário, 

Erikson (1976) afirma que o mesmo se inicia na primeira infância, sendo constante, 

inconsciente, perpassando toda a existência. 

Segundo o autor, quando a criança chega à adolescência, sua identidade é 

difusa, pois não se fixa compromisso firme de quaisquer esferas, e nem se vislumbra 

tal possibilidade. Os compromissos que podem ocorrer tendem a ser superficiais e 
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passageiros, e rapidamente substituídos por outros. O autor denomina este período 

da moratória psicossocial, descrito como “[...] um compasso de espera nos 

compromissos adultos” (ERIKSON,1976, p. 156).  

Nesta vertente, este período é necessário a muitos jovens que procuram 

diversas experimentações de papéis pois, as moratórias, além de serem 

caracterizadas pelas necessidades pessoais, são exigências socioculturais e 

institucionais, sendo que “[...] cada sociedade e cada cultura institucionaliza uma certa 

moratória para a maioria de seus jovens” (Idem, p.157). 

Ainda nesta esteira, a juventude pode ser compreendida como um momento 

crucial da vida, pois neste período os indivíduos adquirem “padrões 

inconscientemente condensados” que, futuramente, trarão a possibilidade de que se 

avaliem as experiências sociais (MANNHEIM apud GROPPO, 2015):  

 

A juventude é assim concebida como fase da vida em que há uma 
vinculação experimental com a realidade e os valores sociais, 
contrastando com a maturidade, quando o indivíduo julgará novas 
experiências sociais com base nestes padrões já sedimentados, de 
modo mais racional e reflexivo. É por isto que o adulto tende a ser mais 
resistente à mudança social, pois aceitá-la pode significar a 
contestação de seus próprios quadros arraigados de referência 
pessoal e coletiva. (p.05) 

 

Nesse sentido da construção da identidade, Abramo (1997) aponta para o fato 

de que há dificuldades em se considerar os jovens como sujeitos e ir além do estigma 

“problema social”, incorporando-os como sujeitos capazes, por exemplo, de formular 

questões significativas; de sustentar uma relação dialógica com outros atores; e de 

contribuir para a solução dos problemas sociais para além de simplesmente sofrê-los 

ou ignorá-los.  

A autora pontua, ainda, que a sociedade não enxerga, não entende o jovem 

que, por sua vez, acaba confinado em comportamentos de desregramento social, por 

um lado, ou hedonismo, por outro. Nesse sentido, uma parcela dos jovens é vítima de 

um processo de exclusão profunda que marca a nossa sociedade.  

Essa exclusão também está ligada ao ato de consumir:  

 

Para os consumidores excluídos, versão contemporânea dos que não 
têm, não comprar é o estigma desagradável e pustulento de uma vida 
sem realizações – de ser uma não entidade e de não servir para nada. 
Significa não somente a falta de prazer, mas a falta de dignidade 
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humana, de significado na vida. Em última instância, de humanidade 
e de quaisquer outras bases para o autorrespeito e para o respeito das 
pessoas à sua volta. (BAUMAN, 2013, p.83) 

 
Estariam os jovens demarcados como simples instrumentos de consumo e 

alienação para manter os privilégios de certos grupos? Se assim fosse, não estaria o 

futuro fadado ao fracasso? Para Mannheim (1982), o estranhamento do jovem em 

relação à sociedade ocorre devido à sua própria condição juvenil de energia vital. Já 

para Bourdieu, é efeito de sua inserção na escola, responsável por criar a juventude, 

ou criar condições para o exercício desta forma de transição (PEREGRINO, 2011). 

 

A ideia de juventude tem sido recorrentemente usada, e não apenas 
nos séculos mais recentes, para demarcar territórios que restringem o 
acesso a direitos ou privilégios. Tal ideia afirma que certos sujeitos, os 
“jovens”, são incapazes de exercer certas prerrogativas sociais. Esta 
demarcação mantém privilégios para certos grupos, por serem seus 
membros considerados como “maduros”. Também, a noção de 
juventude nega posições muito distintas na estrutura de classes, 
tentando escamotear a flagrante desigualdade entre jovens das 
classes médias e das classes trabalhadoras. (GROPPO, 2015, p.25) 

 

Há, nesse sentido, um fundamento concreto da juventude, a ‘base material’, 

fundamento pautado na cronologia (objetiva, pré-social, pré-biológica e física) 

investida pela sociedade. Propõe-se, portanto, a juventude como um período de vida 

em que se está de posse de um excedente temporal, denominado ‘moratória vital’ 

(MARGULLIS e URRESI apud GROPPO, 2015), termo muito semelhante à ideia de 

‘energia vital’ trazida por Mannheim (1982). Nesse sentido, é possível afirmar que a 

juventude, mais que uma palavra, é uma realidade social concreta de quem tem voz 

ativa e almeja seu espaço e sonha com um mundo melhor.  

Numa perspectiva histórica, segundo Spósito (2003), a expressão ‘juventude’ 

foi concebida após a II Guerra Mundial, com a finalidade de marcar a transição entre 

a infância e a vida adulta em decorrência de uma série de transformações sociais 

ocorridas na época, como: aumento do tempo escolar; mudanças no mercado de 

trabalho face a novas leis trabalhistas; maior tempo de permanência dos jovens na 

casa dos pais; e novas formações familiares. 

Numa outra obra, a respeito de aspectos relacionados às vivências do jovem, 

a mesma autora considera a juventude 
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[...] como um processo definido a partir de uma inegável singularidade: 
é a fase da vida em que se inicia a busca [de] autonomia, marcada 
tanto pela construção de elementos de identidades – pessoal e 
coletiva – como por uma atitude de experimentação. (SPOSITO, 2005, 
p.89)  

 

Nesse sentido percebemos, nos dados coletados, que através da 

experimentação/vivência, o jovem, aos poucos, constrói sua identidade num diálogo 

entre o individual e o social, o que não constitui uma tarefa fácil:  

 

[...] e com o passar dos anos veio o desenvolvimento, e agora eu tenho 
uma noção do que eu quero ainda muito longe desse objetivo, mas eu 
sei aonde eu quero chegar. E acredito que esse desenvolvimento 
pessoal não deve ser de uma forma artificial, forçada. Você tem que 
ser sincero consigo mesmo, persistir e se desenvolver, porém de 
forma natural, porque se você não for sincero consigo mesmo e só 
tentar evoluir de uma forma forçada, você chegará em um lugar onde 
não era o esperado. (Pedro)4 

 

Numa outra ponta, Mellucci (2007) aponta para o fato de o jovem se encontrar 

diante de inúmeras possibilidades gera, muitas vezes, confusão e indecisão; deste 

ponto de vista, suas vidas são marcadas por inconstâncias, flutuações, 

descontinuidades, reversibilidades e movimentos de idas e vindas. 

Numa perspectiva política, pensando nas diversidades – raça, gênero, classe 

social – Abramovay (2015) refere o termo “juventudes”, no sentido do reconhecimento 

das diferenças e desigualdades e afirma que essa ‘fase da vida’ é modelada na 

medida em que os jovens compartilham experiências, pertencimentos e cultura – 

desta forma, o processo de construção das identidades acontece no decorrer das 

vivências e das experiências sociais. 

Nos relatos a seguir, podemos perceber claramente que a experiência/atuação 

possibilitada pelo trabalho solidário proporcionou uma ampliação da visão de mundo: 

 

[...] nunca fui de demonstrar sentimento e demonstro para pessoas 
que eu realmente considero importantes para mim. Confesso que sou 
daquelas um pouco mimadas, que não podem ouvir não como 
resposta, mas conforme vai passando o tempo, eu creio que eu estou 
melhorando, e o projeto me ajudou bastante nisso, a parar de pensar 
só em mim mesma, nas coisas que eu quero, enfim. (Karen) 

                                                             
4 Os relatos presentes no corpo do texto constituem as respostas dos jovens à Segunda Parte do 
Protocolo mencionado, e datam de dezembro de 2018. Os nomes dos sujeitos são fictícios, e foram 
sugeridos pelos mesmos. 
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[...] mudou muito meu modo de agir, de pensar, eu amadureci, passei 
a tentar compreender o próximo antes de julgar, deixar de previamente 
limitar a minha visão, de... perante diversas situações eu era uma 
pessoa que me preocupava só com quem estava dentro do meu muro, 
digamos assim, e o que acontecia fora eu relevava, ou muitas vezes, 
forçava uma cegueira em relação a estas situações. E foi algo muito 
bom essa busca por entendimento que levou a muitas outras buscas, 
consequentemente. (Pedro) 

 

Desta forma, pode-se pensar que as participações social e política dos jovens 

estão atreladas a oportunidades de desenvolvimento nesse sentido. No entanto, em 

geral, os temas referentes à juventude se constituem socialmente ‘de fora para 

dentro’, dificilmente partem dos jovens, que se tornam sujeitos, muitas vezes, 

excluídos do sistema. Desta forma, o termo juventude ganha espaço quando o 

assunto é objeto de falha, anomia no processo de integração social, ou tema de risco 

direcionado para a questão moral, e é difícil haver uma relação de troca, de diálogo, 

de intercâmbio.  

Uma pesquisa recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE 

2019) revelou dados que apontaram para a existência de uma “geração nem-nem”: 

nem trabalha, e nem estuda – são quase 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que 

não estão ocupados no mercado de trabalho e nem estudando ou se qualificando, de 

acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018. São cerca de 23% da 

população; um ligeiro aumento em relação a 2017, quando apontou 21,7%, e em 

relação a 2016 quando foi registrado o percentual de 20,5. 

Na Itália, a cada ano, 120 mil jovens na faixa dos quinze aos dezenove anos 

aumentam as fileiras de “neets” (“não em educação, emprego ou treinamento”) - 

atualmente somam mais de 2 milhões pessoas (DAMON,2009).  

Priscila Cruz (2016), presidente executiva do Instituto Todos pela Educação, 

com base na pesquisa “Repensar o Ensino Médio” sobre a percepção do jovem de 

Ensino Médio sobre a escola em que estuda, refere o baixo patamar da qualidade da 

educação no Brasil e a disparidade da estrutura em relação às perspectivas dos 

jovens. Os dados mostram que existe capacidade de atendimento escolar, ao 

indicarem o aumento de concluintes nos anos anteriores, mas também apontam que 

o insucesso e as altas taxas de evasão permanecem.  

Destaca-se, a seguir, outros dados desta pesquisa, importantes para alargar o 

âmbito das discussões que estamos tecendo no presente trabalho: 
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- Os atributos mais relevantes para os estudantes são elementos básicos que 

deveriam ser universais: segurança, atenção às pessoas com deficiência, professores 

presentes e boa infraestrutura; 

- Os cinco atributos da escola do Ensino Médio que, na opinião dos estudantes, 

são mais relevantes e menos satisfatórios são: segurança, atenção às pessoas com 

deficiência, infraestrutura, professores presentes e comprometimento dos alunos; 

- Para 70% dos jovens de 15 a 19 anos, a principal motivação para cursar o 

Ensino Médio é se preparar para entrar na faculdade (vestibular); 

- Para 42% dos jovens, a maior dificuldade para continuar os estudos é 

financeira; a dificuldade para seguir adiante é fator apontado por 86% dos 

entrevistados; 

A respeito do Ensino de nível Técnico, os dados são reveladores, e podem 

auxiliar na reflexão acerca do projeto vital: 

- Para 87% dos jovens, matérias dirigidas às formações profissional, técnica e 

aconselhamento são muito importantes; 

- Metade dos estudantes do Ensino Médio Regular ou EJA não conhece 

nenhuma modalidade de Ensino Técnico; 

- O que mais desestimula o estudante do Ensino Médio Regular ou EJA pelo 

Ensino Médio Técnico são: a dificuldade do processo seletivo; a limitação de áreas de 

conhecimento; a inacessibilidade geográfica; e a baixa valorização do diploma; 

- 76% dos estudantes do Ensino Médio estariam dispostos a trocar um terço 

das disciplinas comuns por disciplinas técnicas. A aceitação da proposta é maior na 

região Nordeste e entre os estudantes das classes menos favorecidas.  

Sobre seu protagonismo social e participação cidadã: 

- A taxa de participação dos jovens em movimentos sociais no último ano foi de 

43%, sendo que 8% deles participaram de três ou mais tipos de movimentos sociais; 

-Há um total de 14,3% que se dedicaram ao voluntariado, sendo esta 

participação maior na classe A, e menor na classe C. Este grupo de jovens 

mobilizados foi indagado sobre quais os atributos mais importantes da escola: em 

primeiro lugar, veio a atenção às pessoas com deficiência; seguido por ensino de 

linguagem inglesa de qualidade; segurança escolar; formação profissional; e ‘ser 

ouvido’ pela direção.  

A respeito da importância da profissão docente:  
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- Cerca de 25% dos jovens já pensaram em ser professores, mas desistiram. 

Não há muita distinção no recorte para quem ainda está estudando no Ensino Médio. 

Os principais motivos associados à rejeição da carreira docente são: pouco respeito 

dos alunos, baixo salário inicial e pouco reconhecimento da sociedade.  

Adianta-se que os professores são fonte de legitimidade e influência em 

projetos de vida dos jovens, em suas trajetórias e escolhas, o que não 

necessariamente reverbera em auto reconhecimento por parte do professor, da sua 

importância. O acento em relações sociais, clima escolar, projetos e sentidos de vida 

e da educação, expressos por alunos em diferentes modalidades de ensino, sugere 

que a escola tem potencial, ainda que não absoluto, para que outras respostas sejam 

dadas aos porquês de os alunos permanecerem nela, ou a abandonarem. 

(ABRAMOVAY, 2015) 

Com base nestas informações e nos relatos produzidos pelos sujeitos desta 

pesquisa, é possível verificar que o jovem tem um projeto de vida no âmbito 

profissional – quer continuar os estudos, tem interesse na sua formação profissional 

–, mas há a necessidade de informar e orientar melhor suas escolhas. É fato que a 

educação precisa ser repensada: é fundamental perceber o jovem como autor da sua 

própria vida e criar espaços escolares abertos ao diálogo (a exemplo das assembleias 

escolares), e trabalhar a cultura escolar no sentido de pensar a educação voltada para 

os valores. 

A seguir, no âmbito da produção de cultura juvenil, apresentamos duas 

composições – a primeira, autoral, do grupo “Projetamente”; a segunda, produzida 

pelos Institutos Vivo, LIDE e Ayrton Senna – que indicam e sugerem que o jovem 

deseja e deve transformar a sua realidade, exercer o protagonismo, ser alguém que 

‘inter-age’, que não é problema, é solução:  
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Ultrapasse, ultrapasse, ultra, ultra. 
Ultrapasse todos os limites, desafiando todos os convites 
É preciso derrubar o obstáculo, 
Antes que alguém venha e acabe com o espetáculo 
É inevitável, problemas todos têm 
Só basta decidir, quer enfrentar ou ser refém? 
Para os que disseram que você não ia ser ninguém 
Agora rezam pedindo pra ser igual também 
Felicidade me dizia, um golpe a mais, um golpe a menos 
Eu te trombo qualquer dia 
Autoestima é acreditar que você chega 
A chance é uma só por menor que ela seja 
Se resistirem é que pensam em lutar 
Se insistirem é que vão continuar 
Se desistirem é que deixaram de sonhar 
Mas se persistirem é que aprenderam a... 
Superar, Superar, Superar. (8X) 
Sempre quebre todas as barreiras 
Ser humilhado, nem de brincadeira 
Talvez contraditório dizer nesse momento 
Não tenha tanta pressa, não perca tanto tempo 
Sonhos vão (vão), como chuvas de verão 
Ilusão é o homem em decomposição 
Levante e siga adiante 
Você pode conquistar até o que está fora do alcance 
Que nada abale o teu espírito 
Nem o fracasso nem o cansaço nem o passo mais difícil 
Ei guerreiro, como está a preparação? 
As ruas vão escolher só os melhores pra missão 
Se resistirem é que pensam em lutar 
Se insistirem é que vão continuar 
Se desistirem é que deixaram de sonhar 
Mas se persistirem é que aprenderam5.  
 
Esse é pra quem é do Game 
Salve sangue bom 
Se liga nesse lance, acredite nesta fita 
Qual teu projeto pra uma história de conquista? 
A luz no fim do túnel tá brilhando… Olha a dica: 
Da tua vida… Seja protagonista! 
Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão: 
O jovem não é problema, o jovem é solução! 
A vida “taímeu irmão”, vai ver passar?! 
Vem interagir, vem discutir, vem planejar! 
Motivação, dedicação, superar limites com determinação 
Isso é maneiro… É perfeição… 
Esse é o game Superação! 
Potencialidade, desafio, competência 
Trabalho em equipe, atitude… resiliência 
O sonho é possível, o que falta é persistência… 
Acredito em mim 
Não sou perfeito…. Mas tenho essência 

                                                             
5“Superação”. Anderson Xavier. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/projetamente/superacao/> 
Acesso em 12 jan. 2019. 

https://www.letras.mus.br/projetamente/superacao/
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Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão: 
O jovem não é problema, o jovem é solução!(bis) 
Educação, dignidade, vamos melhorar a nossa comunidade 
Somos parceiros, essa é a verdade juntos construímos uma nova 
identidade 
Um mutirão… Constelação…. Tudo de bom! 
Venha brilhar no game Superação! 
Vem interagir, vem discutir, vem planejar! 
Motivação, dedicação, superar limites com determinação 
Isso é maneiro… É perfeição… 
Esse é o game Superação! 
Pra mudar o mundo, aprenda esse refrão: 
O jovem não é problema, o jovem é solução!(bis)6 

 

É fato que, pelas composições e ritmos, os jovens encontram um caminho para 

expressarem o que os incomoda. Observa-se, aqui, que as letras se referem a um grito de 

superação, de determinação, de não desistência, de possibilidade em alcançar os sonhos, da 

importância da motivação e da dedicação. Os jovens sabem da capacidade que possuem, 

afirmando-se como solução, não como problema. As composições em pauta foram 

selecionadas por retratarem o perfil do jovem que afirmamos neste trabalho – que têm 

vontade, determinação, que “vão à luta”, e que precisam de uma sociedade que os ouça e os 

incentive. 

Ainda neste sentido, Costa (2000) apoia esta percepção: 

 

Não nos tornamos “delinquentes” “antissociais”, “narcisistas”, 
deprimidos, obcecados pela domesticação do corpo e por sensações 
corporais extáticas apenas porque queremos devorar tudo e todos, 
segundo a lei do consumo. Tornamo-nos cronicamente insatisfeitos, 
infelizes, abatidos, ansiosos, impiedosos, truculentos, apáticos ou 
“resignados” porque nos fazem ver, sentir e pensar que nada do que 
somos ou temos desperta o menor “interesse”, “admiração”, “cuidado” 
ou amor do outro” (p.12) 

 

Nesta pesquisa faremos notar a importância das vias educacionais voltadas ao 

desenvolvimento de ações que apoiem a elaboração de valores no sentido de que a 

juventude possa exercer o olhar além de si e sentir parte integrante de uma sociedade 

que a respeite, a ouça, e à qual se conecte para exercer o protagonismo, sem medo 

de errar, elaborando seu projeto de vida. 

Quem sou eu? O que eu posso ser? O que fazer para ser o que eu quero? O 

que eu quero para o meu futuro? Como posso me preparar para realizar meu projeto 

                                                             
6Rap SuperAção Jovem. Institutos Vivo, LIDE e Airton Senna. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=FiNSth95cH4> Acesso em: 12 jan. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=FiNSth95cH4
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de vida? Consideramos que a escola – enquanto geradora de questionamentos, 

pensamentos, sentimentos e ações – tem o papel de apoiar o jovem nessas questões, 

incentivando-o e dando possibilidades para que busque suas próprias respostas. 

Como uma obra em construção, a adolescência acontece no indivíduo 

principalmente no espaço escolar, onde o jovem passa boa parte de seu dia. Há quem 

compare o processo individual àquele que se dá na coletividade contemporânea: o 

adolescente passa por uma redefinição da imagem corporal, está se individualizando, 

rompendo vínculos e buscando autonomia7.  

O jovem também está na fase de comparar valores para estabelecer seu 

próprio código de ética, enquanto a humanidade coloca o foco nos códigos 

internacionais para nortear a vida no planeta e os direitos individuais e coletivos. E os 

garotos e garotas criticam as crenças dos pais, enquanto as comunidades modernas 

questionam ideologias e dogmas da velha ordem mundial.  

Nesse sentido, afirmamos a importância da escola em construir e possibilitar 

novas formas de fazer. Acreditamos que a reflexão sobre a escola inclua a 

necessidade de gerar condições para que os jovens possam demonstrar as suas 

culturas e vivenciar experiências significativas e de transformação que contemplem a 

multiplicidade da vida; e que haja, enfim, o “[...] reencantamento dos jovens com a 

escola e a educação” (ABRAMOVAY, 2015, p.28).  

Segundo a autora, tanto em níveis locais como globais, a disparidade entre a 

cultura escolar, que tem permanecido praticamente a mesma, e a cultura juvenil, que 

mudou muito ao longo das dinâmicas sociais gera, nos espaços intraescolares, sérios 

conflitos nas relações interpessoais entre professor-aluno, aluno-aluno, aluno-direção. 

As linguagens corporal e oral, as formas de expressão, as opções sexuais/afetivas, 

os temas são, muitas vezes, incompreendidos. Trata-se de perceber que a escola, 

além de ser um espaço de aprendizagem formal, é um espaço de convivência no qual 

ocorrem diversas e múltiplas experiências e expressões.  

Cria-se, desta forma, um abismo entre escola-aluno-família que possibilita, 

dentre outras coisas, a incidência de atos violentos. Destas discussões surgem muitas 

ideias e indagações que, num exercício de reflexão, podem gerar novas ações. Para 

tanto, acreditamos que precise haver mais sensibilidade com as aspirações dos 

jovens, pois o modelo vigente na grande maioria das escolas públicas é um modelo 

                                                             
7 Disponível em <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/o-que-significa-a-escola-na-vida-do-
adolescente,3608ef80d96ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html> Acesso em 05 jun. 2019. 

https://www.terra.com.br/noticias/educacao/o-que-significa-a-escola-na-vida-do-adolescente,3608ef80d96ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/o-que-significa-a-escola-na-vida-do-adolescente,3608ef80d96ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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de autoritarismo, de ‘educação bancária’, de um saber universal (FREIRE, 1996) que 

já não cabe mais – há um saber individualizado que precisa ser levado em conta.  

 

[...] a escola se erige como fiscal, juiz e jurado, mas dificilmente se 
assume como parte da problemática das culturas juvenis, e menos 
ainda como propiciadora dessa problemática [...]. A dimensão 
expressiva das culturas juvenis se reduz a um comportamento 
tresloucado de ‘não crianças’, ‘não adultos’, e suas práticas e leituras 
do mundo nos dão pistas-chaves para decifrar possíveis 
configurações que assumem a sociedade (REGUILLO apud 

ABRAMOVAY, 2015, p.62. Tradução própria).  

 

Ainda segundo a autora, a cultura juvenil, em muitos casos, não deixa de ser 

uma cultura violenta, e tem havido mudanças radicais em seus estilos. As questões 

culturais e as abordagens das crises da violência são urgentes na 

contemporaneidade: não é mais possível olhar o jovem enquanto objeto da política, é 

necessário apoiá-lo como seu partícipe, como protagonista de mudanças.  

Nesse sentido, é importante pensar no que a escola tem dado para os alunos 

desenvolverem essas capacidades – Escola da democracia? Cidadãos competentes? 

Trazer a cidadania para dentro da escola é uma possível construção coletiva a partir 

do dia a dia, quando se considera as características pessoais e de grupos, numa 

aprendizagem mútua.  

Diante do exposto, ressaltamos a importância de compreender o jovem como 

protagonista de mudança e autor de sua existência, e de clamar por uma escola que 

proporcione a devida abertura a essa atuação. Podemos, portanto, pensar a escola 

como organizadora da cultura em constante transformação e que há diversas formas 

de fazer ciência que ultrapassam o raciocínio cartesiano. Reconhecer isso, no entanto, 

extrapola ações isoladas de educadores bem-intencionados, depende do exercício do 

poder, uma vez que políticas públicas são de extrema importância para o debate 

escolar, e essa é outra questão. 

Desta perspectiva, há muito o que avançar e refletir: planejamento participativo 

dos jovens, no qual tenham voz; currículo mais integrado que responda às 

necessidades locais dos sujeitos; mudança da política para com a família; 

compreender que a política permeia o cotidiano; olhar para o racismo, a homofobia, 

as diferenças de classe social; compreender que muitos querem chegar à 

universidade; que a escola precisa se preocupar e se relacionar com os jovens; que a 

escola não deve ser adultocêntrica de base iluminista, mas um lugar de aprendizagem 
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e, ao mesmo tempo, de ampliação de olhares para a realidade externa ao contexto 

escolar. 

Em termos mais amplos, é nesta via de reflexão, no sentido de repensar o 

modelo escolar vigente, que esta pesquisa se articula. Não pretendemos abordar 

todas as questões referidas, mas temos a possibilidade de realizar esta reflexão sobre 

o jovem e a escola no sentido de indicar possibilidades de novas orientações 

pedagógicas que, por sua vez, operem ações positivas e gerem mudanças. 

Mais especificamente, este trabalho aborda os sonhos e projeções futuras dos 

jovens referidos, percebendo seus olhares estendidos, seus ouvidos almejando 

escuta e reconhecimento, e sua vontade de ocupar seus espaços na sociedade como 

cidadãos éticos e solidários. Aborda-se, portanto, a importância de projetar o futuro e 

os caminhos que podem ser oportunizados aos jovens nesta direção, perpassando as 

ideias de cidadania; educação em valores ou educação moral; e educação pró-social, 

ou seja, o que compreendemos como os melhores ingredientes para elaborar boas 

reflexões a produzirem, a seu tempo, novos direcionamentos. 

 

2.2 Espaço escolar e Educação: possibilidades 

 

A educação [...] não pode fundar-se na compreensão dos 
homens como seres vazios a quem o mundo encha de 
conteúdo [...], mas nos homens como corpos conscientes, 
e na consciência como consciência intencionada ao 
mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a 
da problematização dos homens em sua relação com o 
mundo. (Paulo Freire) 

 

Qual a função da Escola? Como se dá a relação entre escola e sociedade? 

Basicamente, a educação escolar possui duas dimensões –uma cognitiva, cuja função 

é transmitir conhecimentos acumulados historicamente, e outra social, que permite a 

interação do sujeito com os seus pares. Apesar de terem coexistido ao longo do 

tempo, estas duas dimensões vieram sofrendo mudanças significativas exigindo 

novas atuações. No entanto, poucas alterações foram realizadas no que refere à 

organização e à estrutura curricular.  

O modelo vigente na grande maioria das escolas públicas é um modelo que já 

não cabe mais, um modelo excludente e elitista, voltado para fins propedêuticos 

(KLEIN e PÁTARO, 2008). No que se refere à sua relação com a sociedade, é possível 

notar que escola passou de elitizada para democratizada quanto ao acesso.  
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Araújo (2011) expõe, numa brevíssima perspectiva histórica sobre a educação 

no Ocidente, que uma primeira ‘revolução’ (séc. XVI) cria a escola como instituição 

voltada somente ao ensino – eram poucas escolas, destinadas somente à elite 

sacerdotal, ou aos que tinham certo privilégio social. O objetivo maior era aprender a 

escrever. No séc. XVIII, apesar das necessidades serem cada vez mais urgentes, e a 

escola conquistar um espaço maior, ainda continua sendo privilégio de poucos. 

Introduz-se o Ensino Fundamental, priorizando os cálculos, leitura e escrita, porém, 

devido à escassez de vagas, somente os melhores obtinham acesso à formação.  

Uma próxima revolução se dá a partir da década de 1950, quando a educação 

escolar passa a ser um direito de todos:  

 

Dentre as consequências deste processo de democratização 
podemos destacar a consideração da diversidade, a busca pela 
superação da pedagogia da exclusão, o deslocamento do foco do 
ensino para a aprendizagem, a importância que passa a ser conferida 
à educação pré-escolar, o rompimento da associação entre graus 
educacionais e status social e econômico. (KLEIN e PÁTARO, 2008, 
p.02) 

 

Nas linhas abaixo, elencamos o que diz a lei sobre a educação no Brasil, na 

década de 1990: 

 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. [...] Art. 9º A 
União incumbir-se-á de: [...] IV - estabelecer, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a 
assegurar formação básica comum; [...] Art. 22º. A educação básica 
tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores. [...] Art. 27º. Os conteúdos curriculares da educação 
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes: I - a difusão de 
valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos 
cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. 
(BRASIL, 1996) 

 

Segundo Araújo (2011), ocorre a quarta revolução, quando em surge uma 

preocupação com as éticas pessoal e profissional, essenciais “[...] para o convívio com 

as diferenças nas salas de aula e na sociedade” (p. 04). O autor ainda apresenta as 
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metas estabelecidas para o ensino universitário nos EUA, criadas em 2007 pela 

Association of American Colleges and Universities (AAC&U): 

 

1) Conhecimento das culturas humanas e sobre os mundos físico e 
natural. 2) Habilidades intelectuais e práticas. 3) Aprendizagem 
integrada que sintetize estudos gerais e especializados. 4) 
Responsabilidade pessoal e social, que inclua conhecimento e 
engajamento cívico em nível local e global, conhecimento e 
competência intercultural, pensamentos e ações éticas, e habilidades 
para a aprendizagem por toda a vida. (p.11.) 

 

Nesta via do desenvolvimento da cidadania e da ética percebemos, no decorrer 

desta pesquisa, que trabalhar a educação para os valores possibilita ao jovem ampliar 

as formas de expressão da sua subjetividade. Este movimento incorre no 

desenvolvimento da sua autoestima, e favorece a constituição de significados e de 

uma consciência crítica, o que fortalece a ampliação de horizontes e, por fim, a 

capacidade de projetar a vida. 

Acreditamos, ademais, que haja um saber individualizado que precisa ser 

levado em conta, a exemplo das questões culturais, abordagens das crises da 

violência, e de projetos de vida. Não podemos mais olhar o jovem enquanto objeto da 

política, mas como partícipe: 

 

A aventura do conhecimento pressupõe dar voz e espaço de ação aos 
estudantes, promove a aprendizagem coletiva e cooperativa, incita-
lhes a curiosidade e o questionamento da vida cotidiana e dos 
conhecimentos científicos e, acima de tudo, dá-lhes condições para 
que encontrem as respostas para suas próprias perguntas e as da 
sociedade em que vivem. (ARAÚJO, 2011, p. 15) 

 

Abramovay (2015) comenta que “[...] as relações sociais nas escolas é tema 

sublinhado em pesquisas atuais sobre o ambiente escolar” (p.19), ou seja, procura-se 

perceber como ocorrem as interações entre alunos, professores e equipe gestora no 

imaginário dos jovens, ao narrarem suas percepções sobre os professores, as 

disciplinas preferidas, ou sobre a importância destas relações. 

Paulo Freire (1995) destaca como fundamental a reflexão sobre as relações 

sociais na escola: 

 

[...] as escolas não são espaços exclusivos para o puro aprender e 
para o puro ensinar. São locais nos quais se estabelecem vínculos e 
se criam expectativas e sentimentos. Ou seja, ensinar não pode ser 
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constituído por um simples repassar ou transmitir conhecimentos. O 
próprio processo de conhecer exige a percepção das relações – com 
os objetos e com as pessoas. (p.13) 

 

Nesse sentido, o espaço escolar ultrapassa questões curriculares, se 

estabelecendo como espaço de possibilidades de interações e aprendizagens 

múltiplas. O depoimento a seguir, indica a importância e o valor da escola: 

 
A escola não ensina só a gente ler e a escrever, mas também ensina 
a gente a respeitar o nosso próximo, ensina a gente a ter ética, ensina 
a gente a ter moral, faz com que a gente seja uma pessoa de 
educação. Educação a gente aprende em casa, mas muita das vezes 
a gente aprende mesmo é na escola, e sim, a escola na qual estudei 
foi uma das escolas que mais me influenciou a isso porque sempre 
fazia projetos voluntários, sempre teve arrecadação de roupas de frio, 
sempre teve arrecadação de alimentos, sabe, sempre teve não, mas 
nos anos que eu estudei lá sim, sempre, a escola sempre foi uma 
influência muito grande. (Abe) 

 

O espaço escolar é permeado de discussões sobre as culturas escolar e juvenil, 

no sentido da elaboração cotidiana de uma cultura na qual as normas e os valores 

estabelecidos possam abarcar a todos. Escolas que desenvolvem culturas positivas 

procuram práticas que sejam inclusivas, pelo menos, é o que se pretende. 

Mas como estas culturas se entrelaçam? Ou temos somente a cultura escolar 

imposta de forma verticalizada onde não se considera as culturas que os jovens 

trazem? Infelizmente, presenciamos escolas onde há uma contradição, nas quais os 

alunos são inseridos numa cultura escolar permeada por regras, normas, projetos 

pedagógicos, metodologias próprias, currículo já pronto e acabado, que não se 

alinham às culturas juvenis. 

 

A escola apresenta comportamentos contraditórios: pode-se entrar em 
uma sala de aula e lembrar a escola dos anos 1950, com silêncio e 
ordem, enquanto, em algum corredor, acontece algum episódio de 
violência A manifestação da cultura juvenil no espaço escolar é um 
ponto de tensão na relação entre alunos e docentes. Muitos adultos 
ainda veem os jovens como atores sociais sem identidade própria, não 
consideram a sua diversidade e pensam a juventude por um dualismo 
“adultocrata” e maniqueísta. Assim, a escola tende a uma cultura 
adultocrata. O adultocentrismo, segundo Krauskopf (2002), é uma 
categoria que se embasa, na sociedade, por relação assimétrica e de 
tensão entre adultos e jovens. A representação dos adultos aparece, 
nessa concepção, como um modelo acabado e está baseada em um 
universo simbólico e de valores característicos da sociedade 
patriarcal. Para Fanfani (2000), as novas gerações são portadoras de 
diferentes culturas, mais fragmentadas, abertas, flexíveis e instáveis, 
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onde o quadro negro e o giz passam a não ter sentido e se contrapõem 
à agilidade dos estímulos juvenis. A escola tende a considerar a 
juventude como um grupo homogêneo, socialmente vulnerável, 
desprotegido, sem oportunidades, desinteressado e apático. 
Desconsidera-se o que é “ser jovem”, inviabilizando a noção do 
sujeito, perdendo a dimensão do que é a identidade juvenil, a sua 
diversidade e as diversas desigualdades sociais. (ABRAMOVAY; 
CASTRO, 2006, p.32). 

 

Através destes apontamentos, notamos a importância de refletir sobre o que é 

ser jovem, de pensar um espaço escolar que valide suas formas e manifestações. 

Faz-se necessário ver o jovem como portador de sua identidade, de uma cultura 

própria, e portador de uma voz que pode contribuir para mudanças significativas a 

partir de outras perspectivas. O relato a seguir reitera essas reflexões: 

 

Acho que entre os principais estão o movimento hip hop, que foi uma 
ferramenta essencial para a minha transformação como jovem, de 
abrir os meus olhos, de buscar conhecer, sempre contestar. E uma 
das principais ferramentas que me moldou e vem moldando a cada dia 
sem dúvida é o Hip-Hop. Então não só como arte, mas como 
realmente uma ferramenta de transformação, a parte da arte também 
é algo que me fascina bastante, a poesia, a realidade de cada artista. 
É algo que me cativa bastante e me influencia a cada dia. (Pedro) 

 

Além de considerar a importância dessas culturas, é importante falar sobre 

planejamento participativo dos jovens e política para com a família e a comunidade. 

As articulações entre o trabalho desenvolvido na sala de aula e os problemas da 

comunidade possibilitam uma compreensão mais ampla do papel da educação por 

parte de crianças e jovens, favorecendo uma educação voltada para a formação ética. 

Além disso, os jovens se tornam capazes de construir relações sociais mais justas e 

solidárias.  

Freire (1996) nos dá a segurança de estarmos no caminho certo ao 

procurarmos desenvolver em nossos jovens a consciência dos problemas da 

comunidade, associando os conteúdos escolares às realidades sociais: 

 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em 
áreas da cidade descuidadas pelo poder público para discutir, por 
exemplo, a poluição dos riachos e dos córregos e os baixos níveis de 
bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem à saúde 
das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros ricos e 
mesmo puramente remediados dos centros urbanos? É pergunta de 
subversivo, dizem certos defensores da democracia. Por que não 
discutir com os alunos a realidade concreta que se deva associar a 
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disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a 
violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior 
com a morte do que com a vida? Por que não estabelecer uma 
“intimidade” entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e 
a experiência social que eles têm como indivíduos? (p.33-34) 

 

A articulação entre a escola e a comunidade favorece um modelo de educação 

que, de fato, busca a formação para a cidadania ao desenvolver nos jovens uma 

conscientização de seu papel na sociedade, possibilitando seu engajamento. Desta 

forma, consideramos que: 

 

A comunidade-escola não pode ficar reduzida a uma instituição 
reprodutora de conhecimentos e capacidades. Deve ser entendida 
como um lugar em que são trabalhados modelos culturais, valores, 
normas e formas de conviver e de relacionar-se. É um lugar no qual 
convivem gerações diversas, em que encontramos continuidade de 
tradições e culturas, mas também é um espaço para mudança. A 
comunidade-escola e a comunidade local devem ser entendidas, 
acreditamos, como âmbitos de interdependência e de influência 
recíprocas, pois [...] indivíduos, grupos e redes presentes na escola 
também estarão presentes na comunidade local, e uma não pode ser 
entendida sem a outra. (SUBIRATS, 2003, p.76) 

 

É interessante observar que nessas relações, reguladas pelo próprio ‘laço 

comunitário’, segundo Godbout (1992) “Somos todos semelhantes, todos podemos 

compreender os problemas daqueles que vêm ter conosco, somos como eles” (p.94). 

Nesse sentido, a união entre a instrução e a formação desenvolve a construção de 

valores democráticos para uma sociedade mais justa.  

Estas ideias não são tão inovadoras. Vimos em Anísio Teixeira (1900-1971) a 

defesa de uma escola orientada para práticas e valores democráticos. O autor já 

concebia a escola tradicional como inadequada às novas exigências da sociedade. 

Defendia uma educação voltada para a formação integral em detrimento da simples 

transmissão dos conteúdos (fato somente contemplado na BNCC 2017): “A escola 

meramente informativa não é suficiente para aparelhar seus alunos e alunas para a 

atitude crítica de inteligência, para julgar, discernir, ser consciente do que acontece 

sem perder sua individualidade”. (KLEIN e PÁTARO, 2008, p.10) 

Tendo em vista estas considerações destacamos, a seguir, como um projeto 

sob a perspectiva da educação em valores ou educação moral pode contribuir para a 

ampliação das perspectivas do jovem, para a sua percepção de cidadania a partir da 

interação social, levando-o a ter consciência de si e a projetar seu futuro. 
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2.2.1 Educação em Valores e Projeto de Vida 

 

Trazemos, aqui, a ideia de projeto como algo que pertence somente aos seres 

humanos, e ressaltamos que, embora alguns animais cumpram o que lhes é 

determinado no DNA, nós temos a capacidade de criar em nossas mentes, antes de 

projetar. Nosso ponto é ressaltar a ideia de que poder criar, imaginar, construir, 

projetar é o que nos faz livres, seres dotados de inúmeras possibilidades; é o que nos 

dá o sentido de vida, o sentido humano. 

Outro ponto sob o qual está fundamentada esta pesquisa é a percepção de que 

os âmbitos individual e coletivo se entrelaçam e aí reside a possibilidade da formação 

do laço social, da rede, na superação da ideia de individualismo:  

 

Esse “eu”, essa “essência” pessoal forma-se num entrelaçamento 
contínuo de necessidades, num desejo e realização constantes, numa 
alternância de dar e receber. É a ordem desse entrelaçamento 
incessante e sem começo que determina a natureza e a forma de sua 
solidão, até o que ele sente como sua “vida íntima” traz a marca da 
história de seus relacionamentos, da estrutura da rede humana em 
que, como um de seus pontos nodais, ele se desenvolve e vive como 
indivíduo. (ELIAS, 1994, p.36) 

 

Machado (2016) relaciona este sentido de rede com a ideia de cidadania. Se 

pensarmos a rede como um tecido social, e a cidadania como a participação ativa do 

indivíduo na sociedade, inseridas as responsabilidades, “[...] educar para a cidadania 

significa prover os indivíduos de instrumentos para a plena realização desta 

participação motivada e competente, desta simbiose entre interesses pessoais e 

sociais, desta disposição para sentir em si as dores do mundo”. (p.22) 

Sendo assim, é fundamental apontar a intrínseca relação entre educação em 

valores e cidadania, voltada mais especificamente para os valores universalmente 

acordados, no respeito às culturas, direcionados para o desenvolvimento das virtudes, 

compreendidas como posturas e ações objetivas. 

A cultura, por sua vez, está implicitamente relacionada à educação e aos 

projetos, pois se educação é transformação que ocorre num espaço entre presente e 

futuro, a cultura nada mais é que este espaço entre o passado e o presente. A 

etimologia da palavra se encontra no latim: colo, cultus, cultum, nos sentidos de 

cultuar, cultivar, conservar na memória. Machado (2016) afirma que não existe vida 

em sentido humano sem memória; não há presente sem futuro e não há presente sem 
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passado. Vemos, assim, a intrínseca relação entre cultura e projeto, pois sem cultura 

não há como se lançar. 

A fim de que os projetos possam obter êxito, a presença de valores e virtudes 

como tolerância; integridade; equilíbrio; profissionalismo; e pessoalidade se faz 

necessária. É preciso desenvolvê-los em nossas crianças e adolescentes através da 

educação, a fim de lhes proporcionar bons alicerces para poderem projetar e edificar 

seus sonhos individuais e coletivos. 

Desta forma, acreditamos que o trabalho voltado à participação social (ou à 

cidadania) nas escolas favorece a ampliação de projetos pessoais rumo ao coletivo. 

Desta forma, o jovem obterá um olhar diferenciado para as necessidades sociais e 

poderá, aos poucos, desenvolver a virtude generosidade, item presente na BNCC 

(2017). A fala a seguir ilustra esta afirmação: A escola é uma escola muito boa e que 

ela desenvolve muito conhecimento ético-moral lá, ela fez com que os adolescentes 

vejam o mundo de outra forma. (Luma) 

Machado (2016) postula a importância dos valores inseridos nos projetos e 

destaca alguns, começando pelo profissionalismo: imaginemos uma situação 

professor-aluno – sabe-se perfeitamente que o aluno aprende mais pelas ações e 

condutas do que por outras vias e que poderá, futuramente, exercer o valor 

profissionalismo que teve como modelo. Segundo o autor, o profissionalismo é o 

comprometimento com a causa que, por sua vez, demonstra sua competência e age 

em função dela; o mesmo é regulado por valores permanentes e está comprometido 

com o bem comum. 

Outro valor a ser considerado neste contexto é a tolerância, fundada na ideia 

do reconhecimento da existência do outro, que é portador de direitos e deveres, e 

diferente de mim; implica na capacidade de se colocar no lugar do outro, pressupondo 

o respeito. Neste ponto refletimos que se, na maioria das vezes, as disciplinas são 

trabalhadas de forma isolada e independente, corrobora-se a intolerância, uma vez 

que não se favorece a percepção de integração por parte dos alunos. 

A ideia de integridade, aqui, remete à relação entre discurso e ação: não é 

possível construir valores nos alunos se as ações dos responsáveis não condizerem 

com os seus discursos. Perde-se facilmente a autoridade. Presenciamos, no cotidiano 

escolar, alunos submetidos a práticas opressivas – tanto nos processos avaliativos 

quanto nas formas de tratamento –, enquanto ouvem discursos elaborados sobre 
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tolerância. A possibilidade do diálogo aberto favorece a constante vigília da 

integridade. 

Segundo, ainda, Machado (2016), a transformação na educação é necessária, 

no entanto é preciso ater-se a certas ‘conservações’ necessárias para os avanços 

educacionais. Desta forma, o professor precisa confiar no que existe para transformar, 

ou seja, precisa confiar nas palavras, mais que na força bruta e deve discernir o que 

será preservado e o que será transformado. Trata-se de favorecer uma educação 

integral, voltada para o desenvolvimento do aluno enquanto um Ser portador de 

subjetividades, afetos, emoções e cognição.  

Nesse sentido, a organização escolar deve sair da automatização das relações 

impessoais geradas pela mera transmissão dos conhecimentos para conceber um 

vasto campo repleto de pessoas prontas a descobrirem seus reais valores. A ideia é 

não atrofiar os interesses pessoais e coletivos por meio da fragmentação curricular 

voltada unicamente para as demandas do mercado de trabalho. Esta pessoalidade 

implica na possibilidade de convivência interpessoal; na confiança na capacidade de 

argumentação; e no cultivo permanente de relações de solidariedade, respeito mútuo, 

e proximidade. 

Neste ponto, compreendemos que uma das formas de desenvolver estes 

aspectos e direcionar a educação escolar no sentido proposto é o incentivo à 

elaboração do Projeto de Vida. Damon (2009) desenvolve inúmeras pesquisas nos 

EUA sobre purpose, termo traduzido como ‘projeto vital’. Trata-se de uma intenção 

estável e generalizada de alcançar algo que é, ao mesmo tempo, significativo para o 

eu e que gera consequências no mundo ‘além do eu’. Por ‘intenção estável’, o autor 

refere uma meta de longo prazo, que vai além de objetivos simples como “passar 

numa prova” ou “comprar um carro”, enquanto ‘além do eu’, envolve a dimensão de 

fazer alguma diferença no mundo. 

O autor afirma, ainda, que a associação desses dois elementos pode impactar 

na sociedade, abrindo perspectivas para o desenvolvimento, por exemplo, da 

generosidade. Desta forma, a educação em valores passa a ser o centro da questão 

e coloca a possibilidade da ultrapassagem do individualismo, do fortalecimento do laço 

rumo ao sentido de vida e da conexão entre conhecimento e realidade. Sabemos que 

os alunos apresentam um potencial criativo, um desejo tácito de fazerem a diferença, 

no entanto, faltam oportunidades, falta quem os leve a compreender que é possível. 

Nesse sentido, afirmamos que o espaço escolar pode, de fato, contribuir para isto. 
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Ainda segundo o autor, ter um projeto vital é desafiador, instiga a criatividade e 

gera comprometimento na medida que quem contribui de forma positiva para o mundo 

se sente motivado e inserido – a sensação de ‘fazer a diferença no mundo’ é essencial 

para a formação de adultos mais envolvidos com a sociedade. 

Podemos definir um projeto vital (purpose) como um conjunto de metas ou 

objetivos que originam ações presentes e futuras – os mesmos constituem elementos 

significativos para o sujeito e, por este motivo, trazem implicações mais amplas, no 

sentido de transcender o próprio self8. Ao mencionar os projetos vitais nobres, o autor 

se refere aos princípios éticos ligados à preocupação com o mundo para além de si 

mesmo e destaca que se trata mais do sentido de direção, de uma meta a ser atingida, 

a exemplo do que se explicita na fala a seguir: 

 

Eu sempre tive vontade de criar uma ONG, estou com uns projetos 
junto com o meu companheiro de nós entregarmos café da manhã 
para os moradores de rua e as pessoas necessitadas, né, família, que 
nós só temos 18 anos, e já estamos pensando nisso para este projeto 
ainda este ano. Lógico que nós precisamos de colaboradores, 
pessoas que possam nos ajudar e nós esperamos concretizar isso 
ainda este ano porque nós somos pessoas do bem, eu sou uma 
pessoa do bem, gosto de ajudar o próximo e principalmente de deixar 
marca na vida das pessoas, e eu espero que eu deixe marcas do bem, 
do amor, da caridade, e da compaixão. (Luma) 

 

Damon (2009) reforça, ainda, que o projeto vital é assumido e internalizado pelo 

indivíduo, tornando-se o centro da sua identidade. Em outra publicação (DAMON apud 

KLEIN, 2011), o autor ainda cita os seguintes nove princípios que podem facilitar a 

elaboração de projetos vitais: 

a) Etário: não há limites ligados à idade; não há caminhos, nem certo errado, 

mas princípios éticos e morais a serem respeitados na sociedade; 

b) Familiaridade: os projetos se encontram geralmente em locais considerados 

mais familiares, ou aqueles em que percebem que poderão exercer 

considerável contribuição. 

c) Realidade: trabalhar com exemplos concretos, reais e inspiradores; 

d) Apoio: encontrar pessoas que apoiem, que dêem feedback e que motivem o 

trabalho é muito importante; 

                                                             
8Termo da língua inglesa que se refere ao que é próprio do sujeito, dotado de suas características 
individuais, personalidade e interesses; consiste na essência do sujeito. 
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e) Enfrentamento de dificuldades: as expectativas devem ser ajustadas de 

acordo com a realidade –projetos muito grandiosos podem causar frustrações; 

f) Humildade: elemento essencial para que um projeto siga adiante, pois o 

orgulho pode macular o verdadeiro sentido do trabalho; 

g) Princípios morais: implica na forma como o indivíduo vai realizar as suas 

ações, mantendo um compromisso com os meios e fins morais; 

h) Gratidão: esta virtude favorece o sucesso das metas alcançadas, bem como 

a inclinação em ajudar as pessoas; 

i) Transmissão do projeto vital aos outros: incentivar as relações de 

aprendizagem, inspiração, modelo positivo, continuidade, possibilitando a 

ampliação e melhoria dos projetos.  

Afirmamos, desta forma, a relevância deste tema, referindo Arantes e Klein 

(2016), ao discorrerem sobre a importância de os educadores contribuírem para a 

identificação e consecução de projetos vitais, tendo em vista que não são dados pela 

natureza, mas devem ser construídos socialmente, especialmente na juventude, uma 

fase de vida extremamente importante, e pouco compreendida. 

Parra (2018) demonstra que os estudantes podem se beneficiar de diversos 

engajamentos, sejam sociais, políticos, religiosos, estudantis. Este favorecimento 

contribui para o despertar dos estudantes ao engajamento ético, o que, por sua vez, 

promove o diálogo respeitoso, o debate de ideias, a tolerância etc.  

O relato a seguir indica o quanto a participação no projeto social favoreceu a 

construção de um projeto vital: 

 

Gostaria de deixar para as pessoas a ideia de que, fazer o bem é algo 
muito importante para nós mesmos e nos permite absorver muitos 
conhecimentos que só passamos a conhecer quando nós 
disponibilizamos a fazer a diferença na sociedade. Gostaria de deixar 
como legado a mensagem de quão bom é aprender a servir e de que 
só aprendemos quando passamos a servir; não se espera algo em 
troca de uma boa ação, mas você acaba recebendo muitas coisas 
boas através de cada ação, pois a gratidão, amor, carinho, afeto e 
abraços recebidos são coisas muitos difíceis de serem conquistadas, 
mais acredite, no trabalho voluntário e para um coração solidário tudo 
é possível. (Maria Fernanda) 

 

O próximo capítulo discute a importância de uma reflexão acerca das 

possibilidades da educação para além do desenvolvimento técnico que contemple, 

mais especificamente, os âmbitos afetivo, moral e ético.  
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3. EDUCAÇÃO, CULTURA MORAL E CIDADANIA 
 

O valor de um ser humano reside na capacidade de ir além dele 
próprio, de sair de dentro de si próprio, de existir dentro de si próprio 
e para as outras pessoas. (Milan Kundera) 

 

 

Diante de mudanças significativas que ocorrem em nossa sociedade, 

decorrentes de fatores como a globalização, ou a tecnologia digital, os valores acabam 

por serem relativizados, acarretando em problemas éticos e morais (BAUMAN, 2005). 

O que anteriormente se constituía como uma vida organizada pela tradição, o autor 

vai chamar de ‘vida líquida’, em referência à solidez que se desfez, levando a 

“condições de incerteza constante”. 

Se pensarmos na educação das novas gerações, responsáveis pelas 

mudanças futuras, e na renovação de valores, quais valores seriam estes? Qual a real 

importância da educação para a formação de valores? Partindo do conceito de que 

educar é transmitir valores, temos um desafio posto. A família, há tempos vem 

ocupando o papel central no que se refere à construção de valores. No entanto, numa 

época na qual as mudanças são repentinas e constantes, as famílias acabam 

perdidas, sem parâmetros, e são desafiadas constantemente por valores e modelos 

que se transformam a cada dia. 

De acordo com as novas alterações da BNCC (2017), a educação 

contemporânea deve voltar seus olhares para uma formação que incentive o 

desenvolvimento da consciência de si e do outro, de um jovem que busca, analisa, 

compara e reflete sobre as constantes informações e transformações da sociedade 

em que está inserido. Neste relato, Pedro refere, a respeito de sua experiência no 

tocante ao desenvolvimento das relações sociais: “[...] eu gosto de conhecer o ponto 

de vista de outras pessoas, conhecer os sentimentos de outras pessoas eu acho que 

isso é essencial para que haja desenvolvimento”. (Pedro) 

À educação, portanto, cabe os aspectos afetivo e moral presentes nos sujeitos. 

Por moral, entende-se o conjunto de regras estabelecidas por uma sociedade – em 

acordos coletivos rumo ao bem-estar comum – que direcionam as ações humanas. 

Os estudos da Psicologia sobre o desenvolvimento humano trazem contribuições que 

nos permitem relacionar o conhecimento moral aos sentimentos e às ações. 
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Mas quais seriam os caminhos para a efetivação de um projeto desta natureza? 

Procurando por respostas, e reafirmando a importância de orientarmos nosso olhar 

para esta questão, faremos uma breve exposição dos termos “cultura moral”, e 

“educação moral” segundo Puig (1998), que defende a ideia de que ambas podem 

transformar a escola em um espaço de ‘educação em valores’. 

O autor define cultura moral como uma atmosfera que, aos poucos, vai 

adentrando nas personalidades e contribuindo para a formação dos estudantes. 

Percebe-se que nos espaços escolares há uma educação em valores – expressa 

pelos agentes institucionais através de práticas e ações – que direciona indiretamente 

para uma cultura moral. Desta forma, cada instituição específica produzirá uma 

determinada cultura moral, de forma tácita, ou explícita. Em perspectiva, vemos 

constantes transformações no que se refere à cultura moral: na pedagogia tradicional, 

há uma cultura direcionada para a disciplina, já na Escola Nova, há uma cultura 

voltada para o aprender fazendo e convivendo. 

Ainda em outra obra, Puig (2012) define a cultura moral como uma qualidade 

do conjunto da escola: de sua equipe, de seu projeto e das atividades que promove. 

Para o autor, a cultura moral não se reduz `as habilidades de alunos e professores 

individualmente, mas sim em que eles são capazes de realizar no coletivo. 

Pensando nos principais problemas que surgem, na atualidade, nos espaços 

escolares – bullying, indisciplina, fracasso escolar, evasão, e desinteresse –, 

poderíamos pensar numa ausência de uma boa cultura moral. Puig (1998) aponta 

para o fato de que, quando os espaços escolares não oferecem condições de 

participação, não reconhecem os estudantes, e não possuem uma cultura moral forte, 

estes problemas tendem a aumentar. Quando a cultura moral das instituições se torna 

vazia, diminutiva, quando não permite que os jovens mostrem suas capacidades e 

valores pessoais, há um direcionamento para uma cultura desesperançada, 

individualista e competitiva.  

Partindo deste princípio, consideramos que vale a pena investir na educação 

em valores, com vistas a uma educação considerada como: 

 

[...] um processo de aquisição de informação que dá forma humana a 
homens e mulheres. Essa forma humana é o resultado dos 
dinamismos adaptativos que regulam a vida, mas também é aquilo que 
permite a adaptação de cada sujeito à complexidade do meio em que 
se encontra. Assim, portanto, a educação constrói a forma humana 
que permite adaptar-se ao meio. (PUIG ,1998, p. 12) 
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Além de intervir nos meios em que vivemos, a educação toca nosso mundo 

interno, onde ocorre uma complexa e constante busca de adaptação. Nesse sentido, 

uma adaptação que elaborada de forma crítica, não verticalizada, constitui um 

processo aberto, criativo e evolutivo, que possibilita o desenvolvimento do 

pensamento autônomo (PUIG, 1998). 

Neste ponto, em outras palavras, Dewey (1964) afirma que, se a educação 

estiver voltada, em suas práticas, ao amadurecimento das funções psicológicas mais 

livres e completas dos sujeitos, rumo ao exercício do seu livre-arbítrio para as tomadas 

de decisão, se completa a formação de um caráter firme e forte. 

Segundo Puig (1998), a origem da moralidade se encontra neste momento no 

qual se deve decidir que vida se quer viver e como será a adaptação ao meio. Diante 

do inacabado e da indeterminação humana frente às possibilidades de escolhas e 

decisões, “[...] a educação moral apontará a construção de uma forma pessoal que 

permita vida consciente, livre e responsável”. (p.26) 

Nossa abordagem, para o presente trabalho, consiste na ideia de que o 

desenvolvimento da moralidade é um importante aspecto do desenvolvimento 

humano compreendido como um processo que ocorre na interação dos indivíduos 

com o meio no qual estão inseridos. Daí a intrínseca relação entre moralidade e 

educação. Nesse sentido, apontamos para a importância do ambiente escolar para a 

formação moral do indivíduo, que tem suas próprias necessidades, impulsos e 

desejos. (VINHA e TOGNETTA, 2009) 

 

[...] nenhuma realidade moral é completamente inata, mas resulta do 
desenvolvimento cognitivo e sobretudo das relações sociais que a 
criança estabelece com os adultos e com seus iguais. As relações 
interpessoais são, em última instância, o principal fator na elaboração 

dos critérios de juízo moral”. (PIAGET apud PUIG, 1998, p.48) 

 

Segundo Piaget (1954 apud PUIG, 1998), valor é resultado construído com 

base nas projeções afetivas que o sujeito faz sobre os objetos ou as pessoas. Os 

valores são, portanto, construídos pela projeção de sentimentos positivos ou 

negativos que o sujeito faz sobre objetos, e/ou pessoas, e/ou relações, e/ou sobre si 

mesmo (ARAÚJO apud ARANTES, 2007). Desta forma, permitem idealizar novos 

procedimentos, que considerem a autonomia individual e a diversidade de opiniões, e 

devem estar muito clarificados nas mentes sem causar confusão no indivíduo. Sendo 
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assim, os valores constituem algo inacabado e dependem do meio ao qual o indivíduo 

está inserido e das experiências acumuladas ao longo da vida. (PUIG, 1998) 

No relato a seguir, Abe refere uma mudança de valores a partir da sua 

experiência junto ao trabalho social: 

 

Eu realizei o projeto social durante dois anos. Fui voluntária na creche, 
no asilo e na APAE, e foi uma experiência muito incrível, uma ação 
muito solidária que fez com que eu mudasse a minha forma de pensar, 
a minha forma de viver. 

 

Segundo Araújo (2011), quanto maior a carga afetiva vinculada a determinado 

valor, mais centralmente ele se posiciona na identidade – ao longo do 

desenvolvimento dos processos psicológicos, nossos valores são organizados como 

centrais ou periféricos: 

 

Se os valores constituídos como centrais são de natureza ética, existe 
maior probabilidade de que os pensamentos e os comportamentos da 
pessoa sejam éticos. Ao contrário, se os valores construídos como 
centrais na identidade baseiam-se na violência, na discriminação etc., 
é provável que os comportamentos e os pensamentos da pessoa não 
sejam éticos. (p. 28) 

 

Percebemos nos relatos obtidos nesta pesquisa, o quanto os valores centrais 

dos estudantes são de natureza ética9, e o quanto o trabalho social contribuiu para a 

ampliação de sua visão de mundo e para sua conscientização de si e dos ‘outros’. 

Acreditamos, por este motivo, que uma educação em valores, no caso, a partir da 

possibilidade de ação no campo social, através do trabalho voluntário, do valor do ‘se 

doar’, caminham para a construção de uma personalidade moral.  

Nesse sentido, Puig (1998) entende a educação moral como construção 

dialógica da personalidade moral. O autor ainda nos alerta para o fato de não cairmos 

no erro do esquecimento dos elementos históricos, culturais e sociais, bem como dos 

processos inter psicológicos e dialógicos necessários para a tarefa de construção para 

as controvérsias morais e problemas que surgem. 

 

É evidente que são necessárias certas ferramentas morais, mas a 
educação moral não pode se restringir a esse objetivo, sob pena de 
tornar-se uma educação excessivamente abstrata e formal. Por último, 
a educação moral como construção não pode dedicar-se apenas à 

                                                             
9 Ética aqui compreendida no sentido de bem comum. 
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aquisição de valores. Sem dúvidas, a educação moral como 
construção deve considerar os valores e as formas morais valiosas, 
mas deve fazê-lo no seio do processo do trabalho moral mais 
completo. O segundo momento da construção da personalidade moral 
se caracteriza pela transmissão daqueles elementos culturais e de 
valor que, apesar de não estarem completamente enraizados na trama 
social, consideramos que são horizontes normativos desejáveis[...]. 
Por fim, a construção da personalidade moral conclui com a 
construção da própria biografia como cristalização dinâmica de 
valores, como espaço de diferenciação e de criatividade moral. Trata-
se, em definitivo, de edificar uma vida que valha a pena ser vivida e 
que produza felicidade a quem a vive. (p. 73-74). 

 

Este trecho apresenta aspectos importantes. Considera-se, nesta pesquisa que 

a educação em valores deve ser inserida no âmbito escolar por se inter-relacionar 

com o desenvolvimento da personalidade moral a qual, por sua vez, deve se 

estabelecer à medida que os valores morais são inseridos, transferidos e incorporados 

pelos jovens. A partir deste movimento, desenha-se um caminho possível para a 

elaboração dos seus projetos vitais. 

Ainda em relação à construção da personalidade moral, faz-se necessário esta 

consciência autônoma, ou autonomia da consciência10. Segundo o autor, esta 

autonomia não pode ser determinada por fatores, mas deve ter o poder para 

determinar o critério moral. Não é possível defender uma imagem de consciência 

moral sem condicionamentos, mas também é impossível falar de sujeito moral sem 

reconhecer sua autonomia. 

Segundo, ainda, o autor, atingimos a moralidade “[...] quando podemos refletir 

sobre o comportamento interpessoal, sobre a convivência social, sobre o tipo de vida 

que se leva, sobre os valores que pretendem conduzir o comportamento ou sobre as 

vivências conflitivas” (p.79). 

Nesse sentido, nos perguntamos: de que forma a escola estaria, de fato, 

colaborando para a formação da consciência moral? É possível que essa formação 

se complete? A autonomia é possível em nossa sociedade atual? Ou, retomando uma 

crítica de Puig (1998), não estaríamos fadados a obedecer somente às regras 

impostas pela sociedade? 

Para o autor, a consciência moral é um caminho a ser percorrido ao longo da 

vida, que parte do egoísmo-altruísmo, passa pela aceitação das normas da sociedade, 

e chega à aquisição de pensamentos morais regidos por critérios do próprio indivíduo. 

                                                             
10Entendemos por consciência, a capacidade de perceber as próprias atividades física e mental. 
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Este caminho favorece a autoconsciência, e propicia a regulação dos conflitos 

interpessoais e sociais, tornando possível uma boa convivência social e uma vida 

pessoal satisfatória.  

De certa forma, Luma se refere a essa possibilidade: “[...] eu me tornei uma 

pessoa melhor e creio que um cidadão melhor também, e é isso que eles têm o prazer 

de fazer nessa escola. Escola que tem um carinho muito grande por todos os 

funcionários”. Segundo Piaget (1932 apud PUIG 1998), a consciência moral é o 

resultado das interações sociais que se iniciam com a coerção (moral heterônoma) 

mas, com o diálogo e mediação das diferenças, aos poucos vai dando passagem para 

a moral autônoma, por meio da cooperação. 

Neste momento, abrimos um pequeno espaço para falar da importância da 

linguagem, tendo em vista que, segundo Mead (1954 apud PUIG, 1998) construímos 

a consciência graças à linguagem: 

 

Mediante a linguagem saímos de nós e nos vemos a partir da 
perspectiva dos demais. Isto é possível porque a comunicação 
linguística nos permite provocar em nós mesmos o que provocamos 
nos demais. Antecipamos as respostas que suscitamos nos outros: 
assumimos o papel do outro. Finalmente, a trama pessoal que constrói 
a linguagem será a condição e a garantia da autonomia posterior que 
o sujeito manifestará nas relações interpessoais e na participação 
social (p.98). 

 

Nesse sentido, temos que, no tocante à cultura escolar, a importância em se 

estabelecer um diálogo aberto, flexível e que proporcione espaços para criticidade é 

central: 

 

A autonomia e a dialogicidade da consciência moral abrem as portas 
a um modelo de personalidade moral baseado na construção e na 
crítica de princípios, normas, valores e modos de ser. Um modelo com 
essas características não possui, de antemão, soluções para todos os 
conflitos morais imagináveis nem delega, em exclusivo, a busca de 
tais orientações morais a um sujeito obrigado a decidir e a adotar uma 
postura a partir do isolamento e da solidão de seu ponto de vista. 
Trata-se, pelo contrário, de um modelo que, após reconhecer a 
problematicidade da realidade e submetê-la a uma análise reflexiva, 
deve esforçar-se por criticá-la e construir aqueles princípios e normas 
que permitirão, do melhor modo possível, o enfrentamento dos 
conflitos morais. (PUIG, 1988, p.102) 
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Nesse ponto, Durkheim acredita na grande influência que a escola tem na vida 

dos educandos, ao ter condições de facilitar a progressão do hábito na vida coletiva, 

auxiliando no desenvolvimento da tendência inata do altruísmo. O relato a seguir 

ilustra essa dinâmica – nele, a expressão da gratidão é clara: 

 

Conheci boas pessoas, professores que realmente são pessoas 
incríveis, profissionais incríveis, que me ajudaram bastante e claro 
esforço maior tem que vir de você mas acredito que são eles que te 
dão um empurrãozinho ou umas das muitas pessoas que te ajudam 
nesse empurrãozinho, neste impulso. E é algo gratificante você ver 
com você trabalhando em você profissionais preparados e que 
buscam entender o seu lado que sabe ouvir então as experiências até 
aqui em relações aos professores foram muito boas. (Pedro) 

 

Puig (1998), com base nas ideias de Durkheim, ressalta também a importância 

de trabalhar e reforçar os sentimentos positivos e evitar que os maus sentimentos 

sejam desenvolvidos, aproveitando todos os incidentes da escola para fortalecer os 

vínculos e, desta forma, estabelecer laços de solidariedade entre os membros ao 

grupo. 

Nessa mesma direção, de dar um lugar de destaque para as relações 

interpessoais, Sastre e Moreno (1998 apud ARANTES, 2003) nos apontam a 

necessidade de redefinição dos princípios básicos do currículo escolar no sentido de 

contemplarem a diversidade e a complexidade psíquica dos alunos. As autoras 

defendem a ideia de que é preciso humanizar o conhecimento, rompendo as fronteiras 

público/privada, científico/cotidiano, racional e emocional, por meio de resoluções de 

conflitos interpessoais. 

Araújo (2011) também corrobora com estas reflexões:  

 

Ao entender que os valores são construídos com base nas projeções 
de sentimentos positivos que os sujeitos fazem sobre objetos e/ou 
pessoas e/ou relações e/ou sobre si mesmos, devemos considerar 
que a escola preocupada com a educação em valores precisa assumir 
uma nova forma de organização curricular, das relações em seu 
interior e com a comunidade de seu entorno. (p. 34-35) 

 

Nos relatos a seguir, notamos que a escola, ao se preocupar com a educação 

em valores e propor novas alternativas para inserir o estudante na comunidade, 

possibilita uma mudança significativa em sua percepção: 
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Sim, em votações, debates, gincanas, atividades e projetos. Já 
tivemos gincanas de arrecadação de alimentos onde eles iriam ser 
doados eu me senti muito feliz é gratificante ajudar alguém. (Cecília) 

Eu acho que a escola ensina bastante assim sobre ética e moral, os 
pais a família também, mas a escola tem um papel muito importante, 
não só os professores ensinando por meio da matéria com lição, mas 
também dando exemplos, assim como a família, mas também por 
alguns projetos que às vezes as pessoas desenvolvem na escola que 
se relacionam a isso. (Nina). 

Sim, acredito que a escola possibilita essas transmissões, e a maior 
possibilidade de desenvolvimento de ética e moral foi justamente esse 
projeto social no qual eu participei. (João) 

 

Partimos, portanto, da convicção de que cognição e afetividade, e razão e 

emoção, são dimensões indissociáveis no funcionamento psíquico humano, tão bem 

descrito Arantes (2012). Desta forma, defendemos, neste trabalho, que um dos 

caminhos favoráveis para uma educação ampla, é perceber o educando como 

portador destas dimensões. Acreditamos que, desta forma, formaremos alunos com 

caráter moral, o que é fundamental para a construção da cidadania. 

Vygotsky (1993 apud Arantes, 2003) descreve claramente a importância desta 

indissociabilidade: 

 

Quem separa desde o começo o pensamento do afeto fecha para 
sempre a possibilidade de explicar as causas do pensamento, porque 
uma análise determinista pressupõe descobrir seus motivos, as 
necessidades e interesses, os impulsos e tendências que regem o 
movimento do pensamento em um ou outro sentido. De igual modo, 
quem separa o pensamento do afeto, nega de antemão a possibilidade 
de estudar a influência inversa do pensamento no plano afetivo, 
volitivo da vida psíquica, porque uma análise determinista desta última 
inclui tanto atribuir ao pensamento um poder mágico capaz de fazer 
depender do comportamento humano única e exclusivamente de um 
sistema interno do indivíduo, como transformar o pensamento em um 
apêndice inútil do comportamento, em uma sombra sua desnecessária 
e impotente. (p.18) 

 

Com base na perspectiva do autor acima citado, o desenvolvimento humano 

segue do social para o individual, o que podemos perceber nesta afirmação de Karen, 

ao relatar suas mudanças a partir das experiências sociais: 

 

Tinha uma visão muito diferente do que eu tenho hoje, como um todo, 
assim, eu aprendi a criar mais responsabilidade, aprendi o que é certo, 
o que é errado, aprendi a que vale realmente a pena dar minha 
atenção, em que é melhor eu melhorar. 
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Para título de ilustração, a ideia de que a individuação se inicia nas experiências 

propiciadas pela cultura estão presentes na crônica “O náufrago”, de Luís Fernando 

Veríssimo (2002) – antes de se encontrar na situação de solidão haviam, em sua 

memória, lembranças que faziam com que, mesmo só, ele se emocionasse: “Para 

poder emocionar-se é preciso memória, pensamento, imaginação, planejamento, 

conhecimento, linguagem, conceitos, significados, sentido, percepção, atenção. 

Fatores estes existentes em sua mente social”. 

Com base em todas essas discussões e pontuações, recorremos aos caminhos 

possíveis para uma educação integral que contemple a formação ética inserida na 

educação em valores, voltada para os modelos vigentes inseridos na cultura escolar. 

Nesta perspectiva do desenvolvimento integral do ser humano, Hernandez e Ventura 

(2017) propõe uma metodologia diversificada fundamentada em projetos de trabalho, 

interação com a prática, e resolução de problemas reais. 

É preciso, neste movimento, repensar situações em que nomeamos nossos 

estudantes como rebeldes, transgressores, excluídos. As análises de Parra (2018) 

indicam que tais estigmas, em muitos casos, são sinais de potencial, de liderança, e 

de engajamento. Conviver com bons exemplos está acima de qualquer teoria. É 

sabido que os alunos são influenciados pelas reações respeitosas, afetuosas, 

sentindo-se cuidados e acolhidos.  

Enquanto educadora, acredito que é pela, e na educação, que podemos 

transformar as pessoas, e reafirmo meu caminho ao entrar em contato com falas como 

a seguinte: 

 

Daí a gente passa a não se importar muito com os nossos problemas, 
a se importar mais com o próximo e perceber que o nosso problema 
não é tão grande, a gente tem a capacidade de resolver e não só de 
resolver os nossos problemas mais de ajudar o nosso próximo a 
resolver o deles também. Então esse projeto teve muita importância 
para mim, eu mudei totalmente minha forma de pensar sabe, hoje em 
dia eu tenho muita facilidade de me colocar no lugar do próximo, eu 
me tornei uma pessoa melhor através dessa ação social, eu me tornei 

uma pessoa muito melhor. (Abe) 
 

Araújo (2011) aponta alguns caminhos neste sentido, ao pressupor um sujeito 

ativo que participa, de maneira intensa e reflexiva, das atividades e de diálogos com 

seus pares, professores e cultura, construindo, desta forma, seus valores, afetos e 

inteligências, bem como seus projetos. Neste movimento, os estudantes tomam 
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consciência de seus próprios sentimentos e emoções gerando, consequentemente, 

uma competência dialógica na busca dos conhecimentos que fazem parte do cotidiano 

da escola: 

Destas perspectivas, devem ser estimulados processos de valorização que 

levem os educandos à compreensão de quais são realmente os seus valores, a fim 

de que se sintam responsáveis e comprometidos com os mesmos. Para estimular este 

processo, o educador deve proporcionar programas e experiências que favoreçam o 

autoconhecimento. 

 

3.1 Identidade Moral no contexto da Educação em Valores 

 

Em continuidade aos temas abordados anteriormente apresentamos, aqui, o 

elo entre educação e formação da identidade moral através do estímulo ao 

desenvolvimento de hábitos virtuosos. Ao longo desta pesquisa poderemos perceber, 

nas falas dos sujeitos, o quanto a educação moral (compreendendo ‘moral’ em 

positivo), desenvolvida através da possibilidade da oferta dos trabalhos solidários 

contribui, de fato, para a formação de hábitos virtuosos, tendo em vista que uma das 

propostas da educação moral é justamente a aquisição das virtudes com vistas à 

formação do caráter (PUIG, 1998). 

Ainda segundo o autor, a educação moral como formação de hábitos tem forte 

relação com o funcionamento correto da vida coletiva da escola, uma vez que estar 

inserido num ambiente positivo e envolvente contribui para esta formação. Desta 

forma, é central o educador, ao qual devem ser outorgadas ações mais diretivas e 

papeis mais ativos, reforçando-se sua autoridade. 

Sendo assim, cabe ao professor proporcionar atividades educativas em dois 

momentos: primeiro, reconhecendo os princípios morais, bem como as possibilidades 

de suas implicações. E, segundo, ativando tais possibilidades de aplicação e 

caminhando para a realização de ações que configurem hábitos morais. 

Mas como seria esta atividade educativa? Aristóteles defende que a finalidade 

da educação é a felicidade. Por conseguinte, cabe à educação moral proporcionar aos 

educandos o exercício de atos que levam às virtudes, possibilitando ao sujeito 

condições de agir livremente. 
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Para formar o caráter moral deve-se ensinar, da forma mais explicita 
possível, os traços de caráter que são admirados pela comunidade. 
Para tanto, é imprescindível o conhecimento dos conteúdos morais, 
que se depreendem de relatos e personagens que tenham existido na 
própria comunidade e ensinam aquilo a que se aspira, mostrando de 
forma clara e contundente o ideal que se deve atingir e para o qual se 
deve orientar a vida. O conteúdo a ser transmitido pela educação 
moral dever ser um conteúdo claro e explicito em cuja formulação não 
apareçam fissuras nem interpretações diversificadas. (PUIG, 1998, 
p.63) 

 

Nesse sentido, a construção da personalidade moral tem o objetivo de alcançar 

um ‘modo de vida ótimo’, envolvido nos meios cultural, social e histórico. Sendo assim, 

há um papel determinante da sociedade, porém não heterônomo, conforme vimos em 

Piaget. Nesse contexto, a escola figura como o lócus da elaboração da autonomia do 

jovem, uma vez que é onde ele passa grande parte da sua vida e, consequentemente, 

deparam com os maiores conflitos. 

Ainda para Puig (1998), a formação moral do indivíduo é alcançada por meio 

da elaboração dos conflitos. A fim de que o jovem elabore melhor estes conflitos, é 

preciso, portanto, considerar alguns fatores como: sensibilidade, diálogo e 

experiência: “A capacidade de sentir, sem racionalizar, de captar a dor sem culpar ou 

sem se auto justificar são condições essenciais para a construção da personalidade 

moral” (p.34). 

No depoimento de Pedro a seguir vimos esta sensibilidade desenvolvida após 

a experiência do trabalho social.  

 

Mudou muito meu modo de agir de pensar eu amadureci passei a 
tentar compreender o próximo antes de julgar deixar de previamente 
limitar a minha visão perante diversas situações eu era uma pessoa 
que me preocupava só com quem estava dentro do meu muro digamos 
assim e o que aconteceu fora eu relevava ou muitas vezes forçava 
uma cegueira em relação a estas situações e foi algo muito bom essa 
busca por entendimento que levou muitas outras buscas 
consequentemente. 

 

Na citação abaixo, o autor prossegue a respeito do juízo moral, e do seu papel 

predominante para a construção da personalidade moral. 

 

Consideramos que para o juízo moral os principais valores públicos 
são a justiça, a liberdade e a igualdade, enquanto os valores privados 
são a renúncia, o reconhecimento e a verdade. Para a compreensão, 
os valores públicos mais relevantes são a solidariedade, a 
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benevolência, a tolerância e o respeito; quanto aos valores privados, 
entendemos que são a abertura aos demais, a empatia, a 
consideração e o amor. Finalmente, os valores públicos referentes à 
autorregularão são a participação, o compromisso e a cooperação; 
para o âmbito do privado os valores mais relevantes são a coerência, 
a responsabilidade e a vontade de valor. Elementos de valor como a 
autonomia nos parecem comuns a todos os espaços. Desse modo, 
tanto a personalidade moral como as formas de convivência coletiva 
ficariam em parte substancializadas precisamente graças aos valores 
aportados pelos procedimentos morais. (p. 132) 

 

Nesse sentido, o autor considera que, de acordo com os valores propostos (e 

cada valor vem carregado de muitos outros), é possível formar hábitos virtuosos 

manifestados nas atitudes pessoais. Nas falas a seguir é possível perceber esta 

dinâmica: 

 

Bom esse projeto social que eu fiz foi assim uma das melhores coisas 
que eu já pude fazer entendeu. Lá eu aprendi muito sobre a empatia 
que eu respondi agora nesta outra questão. A empatia porque antes 
eu tinha uma visão diferente, por exemplo, do grupo do APAE eu 
percebi uma vez quando a gente saiu para passear, a gente saiu com 
as crianças tal à gente veio aqui no centro deu volta, passeamos com 
eles e o quê percebi muito foi a visão das pessoas sobre eles. Não só 
neles, tipo eles olhavam para as crianças e olhavam para nós como 
quem quer dizer: Ah o que estão fazendo com ele? Olha aí tão 
andando juntos! (João) 

[...] eu passei a entender muito melhor os homens estudando de onde 
eles vieram o que eles eram antes, o que me fez enxergar o mundo de 
forma muito diferente. (Pedro) 

Me sinto muito orgulhosa de mim mesma, me sinto satisfeita comigo 
mesma, sabe, por ter a consciência de que eu ajudei alguém, por ter 
a consciência de que... gente, eu fiz de tudo por uma pessoa, eu ajudei 
ela, fiz ela sorrir, entende, não têm nada melhor do que você satisfazer 
uma pessoa com um sorriso. (Abe) 

 

Finalizamos este capítulo com a descrição das quatro éticas que ‘nos ensinam 

a viver’, por Puig (1988) segundo Araújo e Arantes (2007): aprender a ser – Auto ética; 

aprender a conviver – Alter ética; aprender a participar – Sócio ética; e a prender a 

habitar o mundo – Eco ética – Aprender a ser, segundo o autor, é:  

 

[...] construir uma ética de si mesmo: a auto ética. Uma ética que não 
deve ser entendida como forma de egoísmo ou de individualismo, mas 
como produto de condições históricas que permitem maiores graus de 
individualização em oposição à pressão uniformizadora das éticas 
tradicionais de caráter heterônomo. (ARAÚJO apud PUIG, 2007, p.69) 
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No relato a seguir, Pedro deixa clara a elaboração da auto ética: 

 

[...] um sentimento muito presente era o de questionar muito – não sei 
se questionar, ou protestar, mas não aceitar muita coisa que eu 
recebia, então foi um momento um tanto quanto conturbado, no qual 
eu formei muitas opiniões, coisa que logo passou, apesar de ainda ter 
dentro de mim essa coisa de questionar, de duvidar, sempre buscar 
as respostas do jeito que eu quero, eu dei uma acalmada. Depois do 
projeto eu amadureci, no geral, e deixei de lado esse meu lado um 
tanto rebelde de adolescência. 

 

Aprender a conviver é estar aberto para o outro, é compreender este outro, é 

se comprometer. 

 

O objetivo da aprendizagem da convivência é tentar limitar o 
egocentrismo inevitável dos seres humanos e esforçar as tendências 
altruístas. Ao prevalecer o altruísmo, intensifica-se a identidade 
comum que, sem apagar as diferenças, predispõe à ajuda mútua e 
gera sentimentos de afeto e fraternidade. Aprender a conviver é 
edificar a ética da alteridade, uma ética relacional preocupada em criar 
vínculos entre as pessoas: uma alterética. Uma das melhores 
maneiras de incrementar a compreensão e o reconhecimento de outro 
é compartilhar projetos de ação que aproximem os objetivos dos 
participantes e os convidem a realizar tarefas comuns. Além disso, a 
realização de projetos de colaboração é a demonstração mais clara de 
que se chegou a um alto nível de convivência. A antítese da separação 
e do isolamento é o compromisso num trabalho compartilhado. 
Atualmente, podemos afirmar que trabalhar em grupo e colaborar em 
projetos transformou-se num valor ético, educativo e econômico de 

primeira magnitude. (Idem, p. 70-71) 

 

Nesse sentido, os relatos de João demonstram o desenvolvimento da ética da 

alteridade quando pontuam afetos e indicam que as interações sociais foram 

fortalecidas: 

 

Então, nesse projeto social mudou completamente minha forma de 
pensar, minha forma de interagir com as pessoas, minha forma de se 
colocar no lugar do outro. Com certeza, esse projeto social foi uma 
coisa que, se eu pudesse, eu faria de novo, com certeza. Sim, o projeto 
social mudou meu jeito de olhar para as pessoas, hoje tenho os olhos 
de amor com o próximo. 

Esse trabalho foi de muita importância, porque hoje eu posso dizer que 
ajudei pessoas, que eu aconselhei, e que sinto como se meu dever 
tivesse sido cumprido. Nele eu me sentia superbem, e muito motivado; 
e, com certeza, o que mais me mobilizava a ir, era ver a alegria e de 
poder tirar um sorriso das crianças. Sempre me senti muito bem nos 
dois lugares que frequentei durante o projeto [APAE e Creche]. Eu 
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tinha amizade com os funcionários, com as diretoras, e sentia um afeto 
muito grande com as crianças. 

 

Quanto à sócio ética: 
 

Não é possível que a participação democrática esteja viva sem a força 
exercida pelas virtudes dos cidadãos ativos. Sem o compromisso com 
os interesses do conjunto da sociedade não é possível participar 
corretamente, mas também são necessárias outras virtudes, como a 
solidariedade, a responsabilidade, a tolerância e o profissionalismo. 

(ARAÚJO apud PUIG, 2007, p.73) 

 

O depoimento ilustra esta afirmação: 

 

Ah, antes eu não me importava muito com o próximo, preferia ficar em 
casa do que sair pra conversar com alguém que eu nem conheço 
assim no caso, não ligava muito pra opinião de ninguém, não pensava 
muito em ajudar também ninguém e preferia ficar em casa do que 
conversando com qualquer um assim. 

O projeto me ensinou várias coisas, teve um peso grande sabe, e um 
negócio assim que eu percebi é que pra você fazer uma pessoa feliz, 
não precisa dar uma casa, um carro, assim. É só você dar atenção, 
você fazer a pessoa meio que rir, assim, sabe.  Quando eu estava 
naquele lugar eu me sentia meio que importante pra eles, porque a 
turma que está lá, frequentando aquele lugar quer, e dar mais atenção 
do que alguém te dá no seu dia a dia, foi muito legal isso. E o que me 
mobiliza ir lá é que eu... Uma das coisas que eu fico em casa à toa, 
sabe, aí isso ia ser uma coisa diferente pra mim, então eu nunca tinha 
ido, então isso foi o que me mobilizou ir lá. Eu não ter nada, não fazer 
nada à tarde, na parte da tarde. (Charles) 

 

Quanto à eco ética, trata-se de 
Uma ética da preocupação e do cuidado com a humanidade e com a 
natureza, totalmente imprescindível num momento em que a 
globalização abraça todos os âmbitos da vida e a crise ecológica 
também se generalizou de maneira implacável por todos os cantos do 

planeta. (ARAÚJO apud PUIG, 2007, p.74) 

 

Desta forma, quando Pedro se refere às mudanças que gostaria de ver no 

mundo, afirma que: 

 

Sendo sincero, a mudança no mundo que eu gostaria de ver soa meio 
utópico, mesmo porque os animais que evoluíram, evoluíram de forma 
natural, mas o homem, que é o único animal racional, teve que evoluir 
de forma artificial, destruindo o próprio meio de onde ele tira seus 
recursos – nenhum outro animal teve que extinguir uma espécie para 
evoluir, o homem foi o único animal que teve que extinguir as outras 
espécies para, entre aspas, evoluir. Então o problema são eles ou 
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somos nós? É claro que as pessoas querem ver o mundo melhor, 
realmente, mas a maioria esmagadora ainda não pensa no próximo no 
geral... E será isso, a falta das duas coisas mais importantes para 
mim? Amor e conhecimento? Eu acredito que essas duas coisas, se 
não salvassem, não sei o que salvaria, porque no mundo onde todos 
os homens tivessem amor, amor de verdade e conhecimento, o mundo 
seria melhor porque o homem seria capaz de compreender e respeitar, 
o que, atualmente, não é real. 

 

Estas narrativas indicam que as experiências dos jovens com o trabalho social 

contribuíram para o desenvolvimento de sua identidade moral. De acordo com Puig 

(1988), a identidade moral “[...] se constitui a partir de elementos universalizáveis do 

ethos democrático, e a partir de um conjunto de experiências no âmbito do saber, do 

poder e da relação consigo mesmo” (p.127). Nesse sentido,  

 

[...] a narração se converte em uma forma de auto apresentação e, em 
certo modo, de dialogo público porque, ao confeccionar a narração 
introspectiva, o sujeito reconstrói a si mesmo. A narração traz nova 
experiência à identidade, a refaz e forma, de maneira que o ato de 
narra torna-se algo realmente construtivo. Esse é o momento em que 
o eu, ao se distanciar de si mesmo e refletir sobre si mesmo, adquire 
um novo poder sobre si que lhe permite dar-se sentido e orientar-se.... 
Mas, como qualquer outra produção do sujeito sobre sim mesmo, ela 
deve ser tomada só como uma tentativa de auto expressão que nunca 
consegue totalmente as verdades da história pessoal. (PUIG, 1998, 
p.140) 

 

Adentraremos, na seção referente aos materiais e métodos, na importância da 

narrativa. Por ora apresentamos, no tópico que segue, reflexões acerca da Educação 

em outras vertentes. 

 

3.1.2 Educação em valores, Educação pró-social e Educação para cidadania 

 

Nas falas dos jovens, palavras como felicidade, bondade, amizade, 

generosidade, solidariedade, justiça, ética, etc., são expressões norteadoras da 

ideia de moralidade aqui exposta. As mesmas são indicadores de que o trabalho 

social contribui para o desenvolvimento de uma identidade moral fundamentada em 

valores que, por sua vez, conectam os jovens à sua realidade social e comunitária, 

ampliando suas perspectivas, e ativando suas capacidades de projetar, conduzindo 

à cidadania.  
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Como participantes de grupos sociais, com vínculos pessoais e voluntários 

construídos, os educandos podem se reconhecer enquanto cidadãos de direitos e 

deveres. Cabe, aqui, o conceito de pró-sociabilidade descrito por Koller (1997), com 

base nas ideias de Hoffman (1984), indicando que a personalidade do educando se 

torna mais sadia na medida em que as atitudes de cooperação e compartilhamento 

são possibilitadas com mais frequência. Na mesma ponta, a pró-sociabilidade pode 

ser definida como um conjunto de ações e/ou julgamentos voluntários que orientam 

para comportamentos positivos, tendo como motivação básica ajudar o outro, sem 

influências ou pressões externas (EISENBERG, ANO1982 apud KOLLER,1997). 

Um programa direcionado para estes fins também pode ser chamado de 

educação para a cidadania, já que o comportamento desejado integraria os 

educandos às comunidades em que vivem, propiciando mais responsabilidade 

pessoal e um olhar mais empático. 

 

A função prioritária da pessoa visará, então, intervir para modificar 
situações sociais por meio de estratégias de Educação para a 
Cidadania. A sociedade poderá ser muito mais justa e sábia, quando 
as pessoas nas suas comunidades, culturas e sociedades puderem 
decidir, dignamente, suas vidas, suas experiências, seu trabalho, sua 
ação política e seu espaço social (MOSQUERA apud KOLLER, 1990, 

p.41). 

 

Propostas que visam a implementação da educação pró-social não exigem 

grandes mudanças curriculares, pois podem ser inseridas nos currículos existentes 

através da interdisciplinaridade e de incentivos, aos educandos, no sentido de 

aplicarem os conhecimentos adquiridos em prol da sociedade. Pode-se, desta forma, 

promover a preocupação com os outros através de uma educação voltada para a 

moralidade desde a mais tenra infância, especialmente por meio da resolução de 

conflitos (KOLBERG e BIAGGIO apud KOLLER, 1997).  

De acordo com esta leitura, para que o senso de comunidade proposto pela 

educação pró-social possa ser desenvolvido, é essencial desenvolver a moralidade, 

no sentido da construção de valores: 

 

Eu senti isso várias vezes do 1º ano ao 3º ano, principalmente em 
Sociologia, que eu não entendia.... Eu só vivia na sociedade, mas não 
entendia como ela funcionava, ainda era muito imaturo em relação a 
isso, e o estudo começou a abrir a minha cabeça para esse 
funcionamento da sociedade em relação à ética e moral, e ao 
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comportamento de pessoas também, então [o projeto] me ajudou 
bastante. (Pedro) 

 

No primeiro capítulo mencionamos algumas práticas que as escolas podem 

inserir no dia a dia, a fim de dirimir problemas ligados, por exemplo, à violência. A 

educação pró-social poderia ser uma saída no sentido de focar na cooperação e na 

reciprocidade. Nessa mesma vertente, “O auge de satisfação pró-social pode se dar 

quando o indivíduo se coloca no lugar do outro e se expõe à experiência de perceber 

o contentamento daquele que recebe”. (KOLLER,1997, p.44) 

Mais uma vez, reiteramos que o ‘sucesso’ não se encontra somente no bom 

rendimento escolar, mas também na capacidade de se estabelecer contato e 

compromisso, em termos de valores, com os outros. É perceptível a importância de 

trabalhos envolvendo cidadania e cultura (músicas, artes), na resposta de Pedro – 

neste caso, se refere ao Hip-hop, e finaliza indicando uma ampliação em relação às 

suas perspectivas: 

 

[...] isso mudou muito meu modo de agir, de pensar. Eu amadureci, 
passei a tentar compreender o próximo antes de julgar, deixar de 
previamente limitar a minha visão perante diversas situações... eu era 
uma pessoa que me preocupava só com quem estava dentro do meu 
muro, digamos assim, e o que acontecia fora eu relevava ou muitas 
vezes forçava uma cegueira em relação a estas situações.... Foi algo 
muito bom essa busca por entendimento que levou a muitas outras 
buscas. 

 

A seguir, afunilamos a discussão apresentando considerações a respeito da 

ideia de virtude como qualidade moral, especificando e refletindo sobre as virtudes 

trabalhadas no decorrer do projeto com os jovens. 
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4. VIRTUDE COMO QUALIDADE MORAL 
 

Se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que 
lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja 
para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. (Cora 

Coralina) 

 

 

Iniciamos esta seção reforçando, à luz da Filosofia, da Psicologia e da 

Educação (SPONVILLE, 2016; ARISTÓTELES, 2012; DESCARTES, 1996; KANT, 

2007; SELIGMAN, 2004, 2012; LA TAILLE, 2006 a/b) que, quando mencionamos as 

expressões ‘valor’; ‘qualidade moral’; e ‘virtude’, nos referimos a algo em positivo. 

Desta forma, a virtude é uma força que age. Consiste numa qualidade moral ativa, 

alinhada a valores positivos. Do latim virtus, virtutes, significa “[...] disposição 

constante de praticar o bem e evitar o mal; ato virtuoso; castidade, pudicícia; qualidade 

própria para produzir certos efeitos; propriedade; força, poder físico ou moral; vigor, 

ação virtuosa, austeridade no viver” (Dicionário Aurélio, 2004) 

No presente texto tomamos moral como a ciência do espírito, um conjunto de 

regras estabelecidas pela sociedade que procuram responder à questão “Como 

devemos agir? ”11Autores como Sponville (2016) relacionam as virtudes com as 

disposições do coração ou do caráter. O caráter, ou modo de ser, as ações e as 

atitudes estão relacionadas à virtude e esta, por sua vez, é inerente ao sentido do 

humano: 

 

Toda virtude é, pois, histórica, como toda a humanidade, e ambas, no 
homem virtuoso, sempre coincidem: a virtude de um homem é o que 
o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o homem de 
afirmar sua excelência própria, isto é, sua humanidade... 
(SPONVILLE, 2016, p. 08) 

 

Na citação a seguir, percebe-se que o autor descreve a generosidade como 

uma firme disposição da vontade, entendida como livre-arbítrio. Por livre-arbítrio 

entende-se, na filosofia cartesiana, acordo entre entendimento e vontade. O homem 

deve perceber que nada lhe pertence além dessa vontade de executar as melhores 

ações, isto é, seguir a sua inclinação natural, a virtude: 

 

                                                             
11 Este tema será aprofundado no próximo capítulo. 
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Creio assim que a verdadeira generosidade, que faz um homem se 
estimar ao mais alto grau que ele pode legitimamente estimar-se, 
consiste, apenas, parte em ele saber que não há nada que lhe 
pertença verdadeiramente além dessa livre disposição de suas 
vontades, nem por que ele deva ser elogiado ou censurado, a não ser 
por usá-la bem ou mal; parte em ele sentir uma firme e constante 
resolução de bem utilizá-la, isto é, nunca carecer de vontade para 
empreender e executar todas as coisas que julgar serem as melhores. 
O que é seguir perfeitamente a virtude. (DESCARTES, 1996, art 153). 

 

Ao mesmo tempo, Aristóteles (2012) concebe a virtude como aquilo que 

completa de forma excelente a natureza de um ser. É adquirida e duradoura, é o que 

somos e, consequentemente, o que podemos fazer. Juntamente com os outros 

homens, é claro. Dessa forma, para o autor, a virtude surge do cruzamento entre o 

homem biológico e o social. É o agir humanamente. Sendo assim, segundo o autor, 

as virtudes não são inatas. A virtude é uma disposição para fazer o bem. É o próprio 

bem em espírito e em verdade. 

Para Aristóteles (2012), a virtude moral é a boa disposição do caráter do 

Homem diante das suas paixões e ações. É o estado de espírito, a forma como o 

Homem vai lidar com a sua paixão; como vai agir sobre o mundo. Segundo o autor, o 

Homem deve controlar as suas paixões para o seu próprio bem e o Homem virtuoso 

submete a paixão ao princípio da razão, fato que o levará a tornar-se bom, pois ele só 

se torna bom quando age e escolhe bem. 

Este pensamento pode ser percebido na fala de Luma: 

 

Todos nós temos o livre arbítrio de escolher o que queremos ser, o 
que vamos ser, o que vestir – e eu sou diferente dela, eu não vou julgar 
porque ela tem um modo de pensar, ou um modo de agir diferente do 
meu, eu apenas tenho que concordar e aceitar o jeito que ela é. A 
partir do momento que todo mundo aceitar a outra pessoa, aceitar o 
que ela é, acho que vai haver mais Paz, mais amor, e mais compaixão 
com o próximo.  

 

No entanto, isso não basta: é preciso ser moderado, buscar o meio termo das 

paixões, das ações. Para Aristóteles, é bom aquele que é moderado. Ser moderado 

significa buscar o meio-termo das ações, das paixões; não pecar pela falta, nem pelo 

excesso. Agir bem é agir moderadamente, portanto, é virtuoso quem tem esta 

qualidade – a virtude, aqui, é uma qualidade moral. 

Este é justamente o ponto a ser destacado neste trabalho: quando o autor diz 

que a virtude moral é adquirida pelo hábito, através da ação, compreende-se que 
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devemos, como educadores, proporcionar aos nossos alunos exercícios diários que 

os levem a essa qualidade moral e os façam agir bem e com moderação em diferentes 

situações. Desta forma, partimos do pressuposto de que, ao oferecermos uma 

educação orientada neste sentido, há grandes chances de o indivíduo desenvolver o 

potencial com o qual já nasceu; entretanto o mesmo só será desenvolvido se forem 

disponibilizadas condições adequadas. 

Sponville (2016) destaca as várias virtudes e as caracteriza como valores 

morais vividos nas ações, sendo singulares, como parte integrante de cada sujeito, e 

plurais, como as fraquezas que combatem ou corrigem. Segundo o autor, as virtudes 

constituem, assim, nossos valores morais em ação: 

 

[...]. Um tratado das virtudes, sobretudo pequeno como este, não é um 
sistema da moral, é a moral aplicada, mais do que teórica, é viva, na 
medida do possível, mais do que especulativa. Mas o que há de mais 
importante na moral do que a aplicação e a vida? (p.10) 

 

 

A seguir apresentamos, de forma mais aprofundada, as acepções das 

principais virtudes destacadas nas falas dos sujeitos desta pesquisa, as quais indicam 

a relevância do trabalho social no horizonte da formação integral do ser humano, como 

vimos referindo. 

 

4.1 Generosidade 

 

Inicialmente, é preciso explicitar a essência deste trabalho. Para além de 

estudar a generosidade – suas origens e consequências – como um ato isolado, 

analisamos a capacidade do ser humano de se doar em prol de outro ser ou causa, 

ultrapassando seu próprio universo. Partimos do princípio de que, ao praticar qualquer 

ato generoso, dedicamos minutos, horas, até mesmo dias de um tempo que não pode 

ser comprado, retornado, estendido. Ao praticar esta grande virtude estamos, 

literalmente, doando o bem mais precioso que temos: a vida. 

O que nos faz felizes? O que nos dá paz? Para responder a estas questões 

desenvolveremos uma análise sobre a generosidade da perspectiva de que se trata 

de uma virtude relacionada ao campo moral.  
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Vivemos em uma sociedade organizada de forma a incentivar e valorizar a 

competição, o sucesso individual, o consumismo e o sentimento de vitória a qualquer 

preço. Acabamos, nesse sentido, nos tornando seres egoístas numa busca 

desenfreada por prazeres e desejos muitas vezes difíceis de alcançar, o que acaba 

gerando frustração, infelicidade, depressão, nos conduzindo para a solidão. 

Nesse sentido, partimos do princípio de que o caminho poderia ser diferente se 

fôssemos incentivados a edificar a generosidade que, segundo La Taille (2006b), 

consiste em uma virtude que se faz presente desde nossa tenra infância, mas que aos 

poucos tende a desaparecer na expressiva maioria das pessoas em nossa sociedade. 

Acreditamos, no entanto, que possamos minimizar os problemas que culminam na 

desagregação sociocultural através da valorização e desenvolvimento desta virtude. 

Talvez Pedro tenha percebido isto ao responder sobre a importância da ação 

voluntária: 

 

Atualmente ele é importante para mim, é como se fosse um momento, 
como se eu fosse para outro plano porque eu passo a conviver com 
seres inocentes, seres que não têm pretensão alguma, que não têm 
interesse algum; eles estão apenas seguindo seus instintos, o que é 
uma coisa curiosa de ver, é algo que me diverte e me dá até uma 
sensação de paz, porque ali eu sei que todo mal que tem no mundo 
real – entre aspas o mundo real, porque lá é uma realidade –, todo 
esse mal lá não está presente porque elas ainda não conheceram tudo 
aquilo que leva os homens a cometerem coisas horríveis. 

 

Segundo Sponville (2016), a palavra genrositas existia em latim para designar, 

antes, a excelência de uma linhagem (gens) ou de um temperamento, ou até mesmo 

como os gregos diziam: megalopsuchia (grandeza da alma). Mas é na palavra 

générosité (generosidade), que a grandeza pode ter conotação propriamente moral e 

ser compreendida como uma virtude. Em Larousse Cultural (1998), a generosidade é 

descrita como:  

 

[...] disposição para a bondade e para a indulgência; qualidade 
daquele que é generoso. Liberalidade. Generoso adj. (do lat. 
Generosus. De nobre nascimento). Aquele que dá com largueza. 

Benevolente. Dotado de caráter nobre. Fértil. Fiel, brioso (em se 
tratando de animais). 

 

Sponville (2016) descreve a generosidade como uma virtude enaltecida 

justamente porque é rara face ao predomínio do egoísmo, muito comum, 



66 
 

principalmente entre os jovens. Nesse sentido, segundo o autor, a generosidade só 

brilha pela ausência de egoísmo; dá-nos dignidade, nos faz perceber que nada nos 

pertence, a não ser a nossa disposição da vontade. Generosidade, virtude rara e 

‘gabada’ – ao presenciarmos ações verdadeiramente generosas ficamos altamente 

sensibilizados e emocionados. 

 

A generosidade, portanto, nos eleva em direção aos outros e em 
direção a nós mesmos enquanto libertos de nosso pequeno eu 
(covarde mesquinho, avaro, egoísta, sórdido). Somada à coragem, 
heroísmo. Somada à justiça, à equidade. Somada à compaixão, 
benevolência. Somada à misericórdia, indulgência. Somada à doçura, 
bondade. (SPONVILLE, 2016, p.113). 

 

Quando olhamos para o outro como uma extensão de nós, passamos a vê-lo também 

como uma pessoa que tem necessidades. Isso faz com que saiamos de nós mesmos 

produzindo, assim, a verdadeira liberdade. Libertos de nosso pequeno eu, a grandeza da alma 

gera humanidade em nós e em todos à nossa volta. 

 Para esta reflexão, há uma ilustração da escola de pensamento 

vedantasutratma que conta a estória da pérola e do colar: num primeiro momento, a 

pérola só olha para si mesma, com muito orgulho, dizendo o quanto é bonita, até o 

momento em que se cansa e resolve se virar para dentro. Acostumada a lidar com a 

aparência, não encontra nada a princípio, a não ser um vazio interior. Impaciente de 

tanto buscar algo nesse vazio, encontra um fio de prata e diz ter encontrado a sua 

essência, considerando-se uma pérola muito feliz.  

Num determinado momento, ela descobre que aquele pedacinho de prata que 

passa dentro dela, passa dentro de todas as pérolas, ou seja, é um contínuo, uma 

corrente, em suma, remete à percepção de que todos somos um só. Segundo esta 

escola de pensamento, aqui se encontra o ponto mais elevado da consciência 

humana, pois quando o ser humano atinge esta consciência, não há mais egoísmo, 

separatividade, competitividade, etc.  

Sendo assim, podemos concordar que este fio de prata é o laço social que nos 

une a todos. A ideia de vazio é agonizante para o ser humano, que tem buscado 

respostas sobre o universo e a origem da existência a fim de preencher, de várias 

formas, este espaço. Mas como preencher um vazio metafísico?  

Nada material se aplicaria a essa pergunta, por isso a importância de 

buscarmos a resposta no que nos une em essência física, no que nos faz parte de um 
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todo. Doar em atitudes e em tempo em prol de outrem, sem o objetivo de obter algo 

em troca, pode fortalecer o laço e ser uma resposta significativa a esta questão. 

Gostaria de deixar como legado a mensagem de quão bom é aprender 
a servir e de que só aprendemos, quando passamos a servir; não se 
espera algo em troca de uma boa ação, mas você acaba recebendo 
muitas coisas boas através de cada ação, pois a gratidão, amor, 
carinho, afeto e braços recebidos são coisas muitos difíceis de serem 
conquistadas, mais acredite; no trabalho voluntário e para um coração 
solidário tudo é possível. (Maria Fernanda) 

 

Generosidade é um estado de consciência que encontra a sua expressão nos 

atos em si. A fala de Luma retrata esta ‘extensão’: 

 

[...] procuro melhorar a cada dia, a ser uma pessoa melhor, e o 
principal, que é dar amor ao próximo, dar amor às pessoas 
necessitadas, aquelas que, apenas com um olhar, um abraço, ficam 
felizes, que, com pequenos gestos nossos, se tornam tudo pra elas. 

 

Carneiro (2003) expõe de forma clara o pensamento de Descartes, afirmando 

que a generosidade gera a consciência do sentimento e do conhecimento de 

sabedoria no “eu”; e que a vontade nos proporciona firmeza e confiança para melhor 

entendermos e realizarmos as ações que julgamos serem as melhores. Afirma, ainda, 

que a generosidade inspira os atos de desinteresse e boa vontade, os direcionando 

nos sentidos da cortesia e das boas maneiras. 

Mas como sabermos qual o nosso verdadeiro valor? Que critério podemos 

utilizar para a valoração de nós mesmos? Descartes (1996) afirma que o critério da 

sabedoria é a generosidade, que garante ao “eu” as determinações para a formulação 

do juízo de valor sobre si mesmo. A generosidade exprime nosso comportamento, e 

nela mesma, corrige os excessos da paixão. A generosidade é o equilíbrio das 

paixões, nos elevando para um estado de consciência do que existe no “eu” de mais 

nobre e mais divino: “O ‘eu’ deve em seguida adquirir a virtude da generosidade, 

sendo esta como que a chave de todas as outras virtudes e um remédio geral contra 

todos os desregramentos das paixões”. (p.219-220). 

Enquanto para muitos teóricos paixão e razão se encontram em planos 

opostos, o autor propõe conciliá-las convertendo a paixão em uma virtude – a 

generosidade. Ao estudarmos o conceito de generosidade em Descartes, torna-se 

fácil compreender a moral cartesiana e, assim, clarificar o conceito de virtude. Virtude 

significa, na Filosofia Moral Cartesiana, cuidado. Cuidado que deve ser incentivado 
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por uma educação moral – já detalhada anteriormente– capaz de cultivar nas pessoas 

os sentimentos protagonizadores do cuidado para com o outro.  

Cuidado como a ação mais promissora para o equilíbrio das paixões. A paixão, 

neste caso, remete ao pensamento relativo a pessoas, animais e a qualquer outro 

objeto presente na natureza, produzido pela alma – anima, psique. Dessa forma, a 

generosidade passa a ser sua reflexão moral: “[...] a generosidade se materializa na 

conduta humana que fortalece o cuidado com o outro como meta de ação” 

(DESCARTES, 1996, art.153).  

Destacamos que o autor apresenta a generosidade como uma virtude que nos 

dá recursos para vencer as vicissitudes da vida, pois passa a atuar na correção dos 

desregramentos das paixões que perturbam a manifestação da vontade. Segundo 

Carneiro (2003), pela generosidade o Homem passa a assumir o controle sobre o 

desejo, definido como uma paixão dinâmica. Nesse sentido, devemos nos ater à 

questão do desejo sobre aquilo que depende, ou não, inteiramente do “eu”, ou seja, o 

desejo esclarecido é o que dá condições de o “eu” desejar somente o que depende 

de seu livre-arbítrio. 

A generosidade atua como purificadora e guia do desejo, é o elemento do 

equilíbrio moral; com ela adquirimos a consciência da liberdade, assumindo a 

responsabilidade de aplicá-la bem e exercemos a virtude da prudência, discernindo 

as coisas que dependem e não dependem do eu. Desta forma, os Homens “[...] com 

isso são inteiramente senhores de suas paixões, particularmente dos desejos, do 

ciúme e da inveja, porque não há coisa cuja aquisição dependa deles que julguem 

valer bastante para ser muito desejada” (DESCARTES, 1996, p. 216) 

 

4.1.1 O papel da Justiça na Generosidade 

 

Ao nascermos, não escolhemos cultura, raça ou religião, apenas passamos a 

existir. Mesmo em um contexto sócio histórico, propomos a seguinte reflexão: se ao 

longo da nossa existência houvesse um exercício da nossa generosidade, ensinada 

nas escolas e nas famílias, não haveria necessidade de leis civis porque moralmente 

saberíamos o que é certo e o que é errado e, dessa forma, aplicaríamos a justiça de 

forma plena. Estaríamos ligados por algo mais profundo, um senso de justiça comum 

que nos uniria, independentemente de qualquer outra coisa. Tudo se tornaria 

obsoleto, seria a utopia da civilização. 
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Leis civis são ensinadas nas escolas e universidades, mas não estudamos a 

generosidade e suas consequências. Não questionamos o ensino de nossos filhos 

sobre esse tema, pois achamos que já esteja implícito ao nascer. Mas e se essa 

virtude pudesse ser exercida nas escolas desde a primeira infância? E se a 

generosidade que, consideramos, já nos é inata, pudesse tomar maiores proporções? 

Se, assim como exercitamos músculos e criamos hábitos, pudéssemos aumentar 

gradualmente a capacidade de generosidade de cada indivíduo? De acordo com o 

exposto, se pudéssemos incluir na sociedade o conceito de generosidade de forma 

prática, aplicada desde a infância, teríamos talvez solidificado a virtude justiça no 

interior de cada um de nós. 

Segundo Piaget (1932-1977), o objeto moral é a justiça, que nasce dos conflitos 

reais e virtuais e que tem lógica formativa, é a mais racional de todas as virtudes e 

pressupõe a reciprocidade. La Taille (2006a) explica a justiça a partir de dois 

princípios: igualdade e equidade. Na igualdade, todos os seres humanos têm o 

mesmo valor, por exemplo: “[...] é justo fazer com que todas as pessoas tenham 

condições dignas de vida, e é injusto, deixar, portanto, algumas na miséria” (p.61).  

A equidade implica tornar iguais, os diferentes, por exemplo: é injusto cobrar 

impostos do mesmo montante para ricos e pobres; é injusto que pessoas com 

deficiência compitam em provas teóricas e/ou práticas, em competições esportivas, 

com outros sem deficiência. Este autor concebe a justiça como o equilíbrio nas 

relações interpessoais. Sem justiça não há sociedade possível, nem ética legítima.  

Da mesma forma, os pensadores Adam Smith, Jean Piaget e Lawrence Kolberg 

dão a essa virtude um lugar central pois, sem ela, a sociedade entra em decadência. 

Podemos conceber a justiça enquanto esferas privada e pública. Dar a cada um o que 

lhe corresponde é um princípio platônico, diz respeito aos elementos internos e 

externos. Dar algo quando não lhe corresponde não é justo. Se existisse o mal 

absoluto, não existiria o bem absoluto. Não há dois absolutos. (LA TAILLE, 2006a) 

Bom ou mal é o uso que se faz das coisas. A realização humana se encontra 

na justiça. Quando indivíduos caminham pelas ruas com uma bomba atômica nas 

mãos, quando conflitos violentos surgem do nada, quando há descontrole emocional, 

damos às nossas emoções o que não é devido. O emocional é o que temos em 

comum com os animais. (IDEM) 

A generosidade, ao lado da justiça, é um suplemento da alma. Embora a justiça 

e a generosidade andem juntas, a generosidade é mais subjetiva, mais afetiva, 
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espontânea, enquanto a justiça é mais objetiva, intelectual, universal e objetiva. Ou 

seja, “[...] a generosidade mora mais no coração e a justiça na razão”. (SPONVILLE, 

2016, p.97). A generosidade age de acordo com as exigências do amor, da moral, da 

solidariedade; não está ligada a leis ou declarações. Enquanto a generosidade é 

esperada, a justiça é exigida. (LA TAILLE, 2006a) 

Aristóteles (2012) define a justiça como uma ampliação, uma extensão do 

conceito de virtude na minha relação com o outro. Enquanto a virtude lida com a 

melhor forma de viver, a justiça lida com a melhor forma de conviver. Trata-se de 

encarar o outro como se fosse outro eu. Na obra “Ética a Nicômaco”, o filósofo discorre 

sobre o tema, relacionando diretamente justiça à virtude e, consequentemente, à 

justiça política. Em outras palavras, é justo quando você faz para o outro o que é 

melhor para você e, segundo o autor, o melhor é agir virtuosamente, uma vez que a 

nossa finalidade é ser feliz. Assim, a justiça é concebida como a maior de todas as 

virtudes, sem a qual não seria possível uma sociedade: 

 

Das quatro virtudes cardeais, a justiça é sem dúvida a única que é 
absolutamente boa. A prudência, a temperança ou a coragem só são 
virtudes a serviço do bem ou relativamente a valores – por exemplo, a 
justiça – que as superam e as motivam. [...] A justiça é boa em si, como 
a boa vontade de Kant, e é por isso que esta não poderia ignorá-la. 
[...] A justiça não é uma virtude como as outras. Ela é o horizonte de 
todas e a lei de sua coexistência. “Virtude completa”, dizia Aristóteles. 
Todo valor a supõe; toda humanidade a requer. (SPONVILLE, 2016, 
p. 69-70) 

Ou, ainda: 

 

A escolha aqui feita pela justiça como virtude moral necessária para 
toda ética não deve apresentar maiores problemas. Praticamente 
todos os autores concordam em elegê-la como a virtude maior, sem a 
qual a vida em sociedade é impossível. [...]. Finalmente, notemos que 
a justiça é tema tanto moral quanto político: fala-se de pessoas justas, 
mas também em instituições justas e em leis jurídicas justas. Vale 
dizer que a justiça diz respeito tanto à esfera privada quanto à esfera 
pública, traduzindo, para ambas, a busca do equilíbrio nas relações 
interpessoais. Em uma palavra, sem justiça não há sociedade 
possível, não há ética legítima. (LA TAILLE, 2006a, p.61-62) 

 

Pinheiro (2009) afirma que ter a justiça como valor fundamental, acima dos 

outros, significa crer no funcionamento da sociedade apenas pelas regras e deveres 

aos quais devemos nos submeter. Nesta mesma perspectiva encontramos, na Grécia 

Antiga, a representação de Cícero para o qual se a justiça fosse somente coerção e 
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medo, ou seja, obediência às leis, as virtudes não existiriam porque são deliberações 

livres sobre a própria vida.  

Filósofos da Grécia Antiga (Sócrates, Platão, Aristóteles, Cícero) corroboram 

com a ideia de que nenhuma justiça pode se fundamentar em interesses, pois estes 

são incompatíveis com a ideia de justiça. Platão concebe a justiça como um somatório 

de todas as virtudes, regido pela razão, que não pode estar sob forças dominantes. 

Mais recentemente, focados na Psicologia Moral, estudos de Piaget, Kolberg e Carol 

Guiligan (PINHEIRO, 2009) concebem a justiça como a mais racional de todas as 

virtudes, em concordância com Platão. 

 

4.1.2 O papel da Vontade na Generosidade 

 

Segundo Kant (2007), a boa vontade é um valor absoluto direcionado ao que é 

certo e justo. Segundo o autor, o homem, por sua capacidade racional, é capaz de 

representar a si mesmo de duas formas: como um objeto, afetado pelos sentidos, e 

como uma inteligência, que faz uso de sua capacidade racional para agir. Nesse 

sentido, o destino da razão é gerar uma vontade boa em si mesma: “[...] e o que me 

permitiu a aceitar esse projeto foi a minha força de vontade”. (Maria Fernanda)  

Desta forma, somente a boa vontade é boa, independentemente de qualquer 

coisa; trata-se do único bem incondicionado A vontade não é meio, é um agente: 

delibera sobre nossas ações e escolhas:  

 

[...] mesmo quando, por singular adversidade do destino ou por avara 
dotação de uma natureza madrasta, essa boa vontade não puder levar 
a bom termo seus propósitos; admito até que seus esforços mais 
tenazes permaneçam estéreis, ela nem por isso deixa de refulgir como 
pedra preciosa dotada de brilho próprio, como alguma coisa em si 
possui valor. (KANT, 2007, p.23) 

 

Outro ponto a refletir é a relação da vontade com o desejo; para Kant (2007) 

toda vontade pressupõe uma deliberação da razão; se somos dotados de razão é 

porque a vontade se encontra dentro de nós. Nesse sentido, nossas escolhas 

racionais implicam em dois elementos: finalidade e motivo. O que queremos e por que 

escolhemos? Para Kant, não importam os efeitos da ação, mas saber o motivo que 

levou o indivíduo a decidir de determinada forma, ou seja, o que caracteriza a boa 
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vontade é o bom motivo que, por sua vez, favorece a atribuição de valor moral positivo 

à conduta motivada. 

O autor denomina “sentido do dever” o motivo que permite uma boa vontade: 

só age por boa vontade aquele que age por dever. No entanto, alerta quanto à questão 

de agir segundo o dever. Nos dois casos, se faz o que tem que ser feito, porém isto 

não caracteriza a boa vontade pois, para que ela se caracterize, faz-se necessário o 

motivo da ação. Já, agindo segundo o dever, o sujeito também faz o que deve fazer, 

mas não porque deve fazer, mas por motivos egoístas, pela própria alegria, pela 

potência. A moral em Kant (2007) supõe um agir desinteressado: 

 

Passo aqui em silêncio todas as ações geralmente havidas por 
contrárias ao dever, se bem que, deste ou daquele ponto de vista, 
possam ser úteis, pois nelas não se põe a questão de saber se podem 
ser praticadas por dever, uma vez que estão em contradição com ele. 
Deixo também de lado as ações que são realmente conformes com o 
dever, para as quais, no entanto, os homens não sentem inclinação 
imediata, mas que apesar disso executam sob o impulso de outra 
tendência; em tal caso, é fácil distinguir se a ação conforme com o 
dever foi realizada por dever ou por cálculo interesseiro. Muito mais 
difícil notar esta distinção, quando, sendo a ação conforme com o 
dever, o sujeito sente com ela uma inclinação imediata. (p.28) 

 

É importante pontuar a relação intrínseca entre este tema e a generosidade, 

pois, como referido, a generosidade está relacionada à liberdade, e à boa vontade 

racional, que age por dever, que vai além dos prazeres e interesses pessoais, 

presume uma liberdade. Segundo Kant, para que a moral seja desinteressada, a 

vontade tem que ser livre, visto que a liberdade está presente somente na 

especificidade humana. Desta forma, um prazer agradável é desfrutar da ‘própria e 

excelente vontade, grandeza de alma’: ser generoso é ser livre, e é esta a única 

grandeza verdadeira (SPONVILLE, 2016). 

 

Pedro, faz um contraponto a esta afirmação, ao ser perguntado sobre o que 

gostaria que fosse mudado no mundo: 

 

[...], mas a maioria esmagadora ainda não pensa no próximo no geral... 
E será isso, a falta das duas coisas mais importantes para mim? Amor 
e conhecimento? Eu acredito que essas duas coisas, se não 
salvassem, não sei o que salvaria, porque no mundo onde todos os 
homens tivessem amor, amor de verdade e conhecimento, o mundo 
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seria melhor porque o homem seria capaz de compreender e respeitar, 
o que, atualmente, não é real. 

 

4.2 Solidariedade 

 

Sponville (2016) define a solidariedade “[...] como um estado de fato de ser um 

dever; depois é um estado da alma (que sentimos ou não), antes de ser uma virtude 

ou um valor” (p. 98). Etimologicamente, solidariedade significa ser solidário, pertencer 

a um conjunto in solido, em latim, “para o todo”. Ou seja, ser solidário neste sentido, 

é pertencer a um mesmo conjunto e partilhar. Remete às ideias de coesão, 

interdependência de uma comunidade de interesses, ou de destino. Como estado da 

alma, a solidariedade é mais que o sentimento, é a afirmação desta interdependência: 

ao defender o outro, acabo por defender a mim mesmo. Seria isto uma virtude? O 

autor refere que, ou a solidariedade é muito interessada, ou muito ilusória para ser 

uma virtude. 

Nesse sentido, a solidariedade seria uma generosidade mal-entendida; poderia 

até ser um valor, mas um valor que vale, pois que ligado ao egoísmo, ou, como afirma 

o autor, ao ‘solipsismo ético’. Enfim, não é de solidariedade que os mais necessitados 

precisam, mas de justiça e generosidade. No entanto, a solidariedade pode ser o início 

para a motivação, pode fomentar e reforçar a generosidade, mas só se for além do 

interesse. 

Na fala de Maria Fernanda, notamos a presença da virtude solidariedade para 

além do interesse: 

 

Eu particularmente gostaria de ver a diferença em relação a sociedade 
onde um ajude o outro sem pedir nada em troca. Gostaria que o mundo 
fosse mais solidário, que todos soubessem o valor da solidariedade e 
amassem mais desenvolvessem mais e assim o mundo já seria muito 
melhor. Os níveis de pessoas que passam fome, frio entre outros 
problemas seriam muito, muito mesmo menores, se todos 
colaborassem para um mundo melhor.  Queria que as pessoas 
soubessem o quanto elas se tornam importantes e fazem bem para o 
próximo com um simples abraço ou com um simples ato solidário. Eu 
me sinto muito feliz só de pensar que existem outras pessoas que 
fazem sua parte ajudando sempre o seu próximo e sem exigir algo em 
troca. E me sinto empolgada sempre que há chance para o mundo ser 
melhor.  
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Sendo assim, podemos apontar, ao longo desta pesquisa, ambos os termos. 

Solidariedade é um termo mais comum, utilizado muitas vezes como generosidade. 

Achamos por bem utilizar ambos, visto que a solidariedade consiste em uma virtude 

que, ao operar no sentido de ultrapassar os interesses individuais na direção do bem 

comum, apresenta íntima relação com os objetivos propostos nesta pesquisa. 

Qual seria a relação entre solidariedade e moral? Por moral, La Taille (2006a) 

compreende um conjunto de regras cujo objetivo é garantir a sobrevivência da 

comunidade. Sendo assim, as regras são morais, pois conferem o dever a cada um, 

em suas comunidades. Ela se relaciona com a pergunta “Como devo agir? ”. Neste 

sentido, temos o plano moral como uma ação obrigatória e convencional. 

Por solidariedade, o mesmo autor entende um elo que une os seres humanos 

numa comunidade moral, gerando um sentimento de fraternidade. Se relatamos que 

a moral se encontra no campo do dever, cujo objetivo é garantir a sobrevivência da 

comunidade, a solidariedade entra neste campo moral, tornando o indivíduo 

responsável pelas ações, pelas conquistas próprias, e de outros. 

Aqui, trataremos a solidariedade como uma virtude, assim como Sponville 

(2016), que a refere como uma virtude necessária ao caminho da generosidade. Ela 

se situa, portanto, no domínio da moral, sustenta a ideia da excelência, e nos permite 

voltarmos os nossos olhares para além do auto interesse. Podemos tratá-la também 

como uma virtude pública que se estende para a realização plena da cidadania: 

 

Se os direitos fundamentais são a igualdade e a liberdade, seja qual 
for a realização de cada um de ambos os valores, será possível falar 
de práticas, de atitudes, de disposições coerentes, como a busca da 
igualdade e da liberdade para todos. A essas disposições é que 
chamamos de “virtudes públicas. (CAMPS, 1996, p. 22) 

 

E quanto à educação? Como se daria o desenvolvimento da solidariedade na 

educação? O eixo de nossa fundamentação teórica se encontra na educação em 

valores voltados para uma formação ética e cidadã. Sendo assim, trataremos a 

solidariedade no campo da ética, e compreendemos que não há lugar mais apropriado 

para trabalhar valores, cidadania e ética que a escola.  

Trata-se de uma responsabilidade preparar o educando para uma cidadania 

mais ativa. A escola pode se apropriar desta tarefa e oferecer condições para que 

seus estudantes interajam com o mundo, que tenham condições de distinguir o mais 

justo, levando-os à ideia de que podem fazer a diferença para um mundo melhor.  



75 
 

Freire (1996) não poderia imaginar humanos sem atitudes éticas. Ao contrário, 

o que vemos no cotidiano da escola são relações burocráticas, cumprimento de 

metas, distanciamento das essências do indivíduo, tornando difícil um olhar mais 

atento para as atitudes. A escola não deve ser contraproducente, portanto, se diz 

que respeita a natureza humana, então, os métodos de ensino devem estar 

alinhados a formação integral do aluno, visando a ética: 

 

[...] a que se sabe traída e negada nos comportamentos 
grosseiramente imorais como na perversão hipócrita da pureza em 
puritanismo [...] que se sabe afrontada na manifestação 
discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética 
inseparável da prática, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E 
a melhor maneira de por ela lutar é vivê-la em nossa prática, é 
testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas relações com eles. 
(FREIRE, 1996, p.08) 

 

Nessa mesma direção, Morin (2001) defende que a educação tem o papel de 

“[...] ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da 

solidariedade intelectual e moral da humanidade” (p. 93). Nesse sentido, 

reconhecemos estes pontos em um outro trecho do relato de Karen, contendo 

observações sobre seu amadurecimento, o discernimento dos valores, e a 

contribuição para seu desenvolvimento: 

 

[...] também eu amadureci um pouco, devido a algumas coisas que 
aconteceram, devido às responsabilidades que eu tive que criar, eu 
acabei amadurecendo, e isso foi bom, porque eu tinha uma visão muito 
diferente do que eu tenho hoje, como um todo, assim, eu aprendi a 
criar mais responsabilidade, aprendi o que é certo, o que é errado, 
aprendi a que vale realmente a pena dar minha atenção, em que é 
melhor eu melhorar, esse ano é um ano que eu tô aprendendo muito, 
que tem somado muito pra mim, e eu me sinto muito feliz nessa nova 
fase, quase completando 18 anos, mas enfim, é isso (Karen). 

 

4.3 Altruísmo e Empatia 

 

Um encontro de dois: olho a olho, face a face. E quando estiveres 
perto, arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus e tu 
arrancarás meus olhos e os colocarás no lugar dos teus e então, eu te 
olharei com teus olhos e tu me olharás com os meus. (Jacob Levy 

Moreno) 
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Piaget afirma que o afeto é o motor da inteligência. Afeto é encontro, vínculo, 

empatia. O educador com empatia faz toda a diferença na vida da criança, o educador 

com o olhar afetivo, olhos nos olhos de cada aluno, a escuta atenta e o trato singular 

com cada educando, possibilita o vínculo, a ampliação da percepção e o 

autoconhecimento de cada criança (OLMOS, 2016). 

A verdade do altruísmo, ou de qualquer comportamento equivalente, tem a ver 

com a relação entre aquilo em que internamente acreditamos, sentimos ou 

tencionamos fazer, e aquilo em que exteriormente declaramos acreditar, sentir ou 

querer (DAMÁZIO, 2018). A cooperação evoluiu como gêmea da competição, e isso 

ajudou a selecionar os organismos que mostraram as estratégias mais produtivas. 

Como consequência, quando nos comportamos cooperativamente hoje, com algum 

sacrifício pessoal e, quando chamamos esse comportamento de altruísta, não quer 

dizer que nós, humanos, inventamos a estratégia cooperativa por bondade.  

O que, sem dúvida, é diferente e moderno, é o fato de que agora, quando 

encontramos um problema que pode ser resolvido com ou sem resposta altruísta, 

podemos pensar e sentir o processo em nossa mente e, ao menos em parte, 

selecionar deliberadamente o nosso modo de agir. Temos opções. Podemos afirmar 

o altruísmo e sofrer as perdas correspondentes, ou negar o altruísmo e não perder 

coisa alguma, ou até ganhar, ao menos por algum tempo. (DAMÁZIO, 2018, p.270) 

O altruísmo pode ser desconstruído e ensinado em famílias e escolas como 

uma estratégia humana deliberada, como no caso de várias emoções benevolentes e 

beneficentes – compaixão, admiração, reverência, gratidão. Nesse sentido, o 

comportamento altruísta pode ser incentivado, exercitado e treinado na sociedade e, 

embora nada garanta que o altruísmo sempre funcionará, ele está disponível como 

um recurso humano consciente e acessível por meio da educação. 

Adam Smith usou a palavra empatia, criada em 1909, com base na palavra 

alemã Einfühlung, que significa “sentir-se em”, mas a descreveu com propriedade: “É 

como se entrássemos no corpo [de outra pessoa], e nos tornássemos, em certa 

medida, a mesma pessoa” (BLOM, 2014, p.34). Segundo o Dicionário de Psicologia 

de Stratton e Hayes (2013), empatia é definida como:  

 

[...] um sentimento de compreensão e unidade emocional com alguém, 
de modo que uma emoção sentida por uma pessoa é vivenciada em 
alguma medida por outra que empatiza com ela. A empatia é algumas 
vezes empregada na indicação do grau de capacidade de um 
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indivíduo para ser empático com os outros. Ser empático é 
considerado uma condição importante para os psicoterapeutas (p. 81).  

 

Em complementação, o Dicionário de Psicologia da APA (American 

Psychological Association, 2010), relaciona que ter empatia consiste em 

 

[...] compreender uma pessoa a partir do quadro de referência dela e 
não do próprio, de modo a experimentar de modo vicário os 
sentimentos, [as] percepções e [os] pensamentos dela. A empatia não 
envolve por si mesma a motivação para ajudar, embora possa se 
transformar em consideração pelo outro ou sofrimento pessoal, o que 
pode resultar em ação. Em psicoterapia, a empatia do terapeuta pelo 
cliente pode ser um caminho para compreender as cognições, [os] 
afetos ou [os] comportamentos do cliente (p. 335). 

 

Nascemos com esta capacidade? Bloom (2014) defende que há aspectos do 

comportamento moral em bebês, ainda que sejam muito primitivos: “Somos 

naturalmente gentis com os outros, pelo menos em alguns momentos” (p. 18). O autor 

não afirma que a empatia esteja presente desde o nascimento, mas que existem 

certos fundamentos morais que são resultados da evolução biológica. 

Krznaric (2005) postula que a empatia é um dos maiores talentos ocultos que 

quase todo ser humano possui, mesmo que não o utilizemos. O autor ainda afirma 

que 98% da humanidade nasceu para empatizar, e está equipada para estabelecer 

conexão social (p.16). Ao mesmo tempo, Bloom (2014) conclui: “[...] somos animais 

sociais desde o início da vida, capazes de fazer uma apreciação básica da mente das 

outras pessoas” (p. 35). Esta afirmação abre caminho para hipóteses sobre a gênese 

da empatia: 

 

E por detrás dessa base, entre comida e roupa, avultou a empatia. Ou 
a solidariedade. Bebês são rápidos para a saúde e a doença. Para o 
egoísmo e o altruísmo. Para os sentidos. E, antes de completar um 
ano de vida, já podem se mostrar solidários. Às vezes fico pensando 
o quanto os umbigos excessivos ou sem muita abstração devem a 
processos malogrados lá no início, quando ainda se cuidava 

concretamente do coto umbilical do bebê (GUTFREIND, 2006, p. 

22). 

 

E, ainda: 

 

[...] dispomos de um instrumento capaz de enriquecer grandemente o 
nosso modo de pensar e que foi selecionado ao longo de milhões de 
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anos, o que significa que foi testado repetidas vezes em relação ao 
seu valor de sobrevivência. Trata-se da nossa capacidade de fazer 
laços com as outras pessoas, de compreendê-las e de nos colocar no 
lugar delas. A gênese da empatia está associada à identificação e ao 

pertencimento a um grupo. (DE WAAL, 2010, p.317) 

 

Entende-se, com base no exposto, que a empatia se traduz em uma 

competência fundamental à convivência humana, à manutenção da sociedade e ao 

cuidado com a vida, sem a qual se torna muito difícil – quiçá impossível – manter a 

civilidade e a organização social. É preciso, portanto, compreendê-la como uma 

capacidade natural ao ser humano, que necessita ser estimulada e promovida pela 

via da educação familiar e escolar. 

Krznaric (2005) traz uma profunda reflexão sobre os dilemas existenciais da 

modernidade relacionados ao individualismo a qualquer custo e ao narcisismo 

descontrolado, o que acarreta num declínio da empatia, na presença de comunidades 

fragmentadas, em baixos índices de engajamento civil, pessoas cada vez mais 

infelizes, insatisfeitas. Tendo em vista a necessidade de “[...] reconhecer que a 

empatia é uma ferramenta poderosa que pode tanto criar mudança social radical, 

quanto dar maior profundidade e significado às nossas vidas” propõe-se que 

mudemos o olhar de ‘introspecção para outrospecção’12.  

Por introspecção, entende-se uma forma de compreendermos quem somos, 

através de um olhar interno; outrospecçãoé [...] “a ideia de descobrir quem somos e 

como devemos viver saindo de nós mesmos e explorando as vidas e perspectivas de 

outras pessoas” (p.23). 

No contraponto, possibilitar o contato com a empatia pode ser realmente 

revolucionário, na concepção de Paulo Freire. É o que observamos nas próximas 

falas: 

 

E em relação ao que o mundo precisa, na verdade, creio eu que seria 
muito mais empatia, todos teriam que ter muito mais empatia, em parar 
de olhar só pra sim esmos, em ficar nessa bolha, e olhar mais para os 
outros e ver que, poxa, tem alguém ao seu lado que talvez você só 
olhando, talvez você não possa perceber, só um ‘bom dia’ às vezes 
pode mudar muita coisa. Então eu acho que empatia: se colocar no 
lugar do outro e falar ‘Não, ele tá passando por problema e, 
independente qual seja o problema, eu não tenho direito nenhum de 
chegar e julgá-lo’; ao invés de chegar gritando, enfim, chegar e 
conversar, às vezes uma simples conversa pode mudar tudo, muita 

                                                             
12 Termos utilizados por Krznaric (2005). 
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coisa, e julgar sem mesmo conhecer eu acho que é um grande 
problema. (Karen) 

Eu não vou julgar uma pessoa, porque eu não gostaria que ela me 
julgasse, eu tenho que me pôr no lugar de quem está ouvindo, eu 
tenho que plantar amor, tenho que plantar gratidão, e paz na vida das 
pessoas, e não ódio e violência, porque eles não nos levam a lugar 
algum; já o amor e a paz nos fazem crescer cada dia mais, nos tornam 
melhor a cada dia. (Luma) 

Acredito que o que iria mudar o mundo ia ser o amor, pode parecer 
uma coisa boba, uma coisa clichê, mas se a gente começar a praticar 
o amor com nosso próximo como a gente se ama, se a gente começar 
a usar a empatia se colocar no lugar no lugar do próximo e pensar 
duas vezes antes de julgar, acho que isso mudaria o mundo então uma 
coisa que eu queria que fosse acrescentado; não que mudasse, mas 
que fosse acrescentado no mundo seria o amor. (Abe) 

 

Nesse sentido, e ampliando as perspectivas teóricas, o que a empatia pode 

realmente fazer por nós? Para começar, ela tem o poder de curar relações desfeitas. 

Tantas relações se desfazem porque pelo menos uma pessoa sente que suas 

necessidades e seus sentimentos não estão sendo ouvidos e compreendidos. Uma 

dose saudável de empatia, dizem os conselheiros de casais, é um dos melhores 

tratamentos disponíveis. A empatia pode também aprofundar as amizades e ajudar a 

criar outras – o que é especialmente útil num mundo onde uma em quatro pessoas 

sofre de solidão. (KRZNARIC, 2005) 

O romancista Ian McEwan (2011 apud KRZNARIC, 2005) escreveu: “Imaginar 

como é ser uma pessoa que não nós mesmos está no cerne de nossa humanidade. 

É a essência da compaixão e é o princípio da moralidade”. O poeta John Donne 

(Idem), já afirmava que:  

 

Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo; cada homem é um 
pedaço do continente, uma parte do todo. Se um torrão é arrastado 
pelo mar, a Europa fica menor, tal como se fosse um promontório, tal 
como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio: a morte de 
qualquer homem me diminui, porque faço parte do gênero humano, e 
por isso nunca procures saber por quem os sinos dobram; eles dobram 
por ti. (p.22) 

 

Smith (2015) afirma: “Como não temos experiência imediata do que os outros 

homens sentem, somente podemos formar uma ideia da maneira como são afetados 

se imaginarmos o que nós mesmos sentiríamos numa situação semelhante” (p.05-

06).  
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Corroborando esta ideia, o autor define a empatia: “a arte de se colocar no lugar 

do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e 

usando sua compreensão para guiar as próprias ações”. (KRZNARIC, 2005, p. 10) 

 

Eu não vou julgar uma pessoa, porque eu não gostaria que ela me 
julgasse, eu tenho que me pôr no lugar de quem está ouvindo, eu 
tenho que plantar amor, tenho que plantar gratidão, e paz na vida das 
pessoas, e não ódio e violência, porque eles não nos levam a lugar 
algum; já o amor e a paz nos fazem crescer cada dia mais, nos tornam 
melhor a cada dia. (Luma) 

 

Após esta exposição, é possível observar que os jovens, a partir da experiência 

proposta, puderam desenvolver ainda mais os sentimentos de empatia e altruísmo 

que, muitas vezes, passam despercebidos em meio a uma sociedade que, através de 

inúmeros mecanismos, transmite mensagens de individualismo e egocentrismo. 

 

4.4 Gratidão 

 

Quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira prestação 
da sua dívida. (Séneca) 

A gratidão é não apenas a melhor das virtudes, mas a mãe de todas 
as outras. (Cícero) 

 

Vivemos numa sociedade que pouco valoriza a gratidão. Aprendemos a nos 

expressar a partir das coisas externas a nós e não a partir do que é interno. Talvez aí 

esteja a carência desta virtude nos seres humanos. 

Sponville (2016) utiliza a expressão “baixeza” para relacionar a pessoa que é 

incapaz de gratidão. Sêneca chamou de abominação, a ingratidão. Os filósofos do 

Iluminismo David Hume e Immanuel Kant, apesar de serem controversos em diversos 

assuntos, convergem em relação à ideia de ingratidão: Hume (2004 apud 

EMMONS,2009) observou que, “[...] de todos os crimes que as criaturas humanas são 

capazes de cometer, o mais horrível e antinatural é a ingratidão”, (p.18), enquanto 

Kant (1996) afirmou que “[...] a ingratidão [...] é a essência da vilania” (p.29)  

Gratidão é um estado profundo e permanente que nos faz sentirmos plenos, 

repletos de paz e amor. A gratidão pode ser desenvolvida, embora seja uma virtude 

já presente em toda a humanidade. Sendo uma virtude, ela está no campo da 

excelência. Portanto, nos eleva.  
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A gratidão é alegria. É por isso que ela se aproxima da caridade, que seria 

como “[...] uma gratidão incoativa, uma gratidão sem causa, uma gratidão 

incondicional, assim como a gratidão é uma caridade segunda ou hipotética”. Alegria 

somada a alegria, amor somado a amor. A gratidão é nisso o segredo da amizade, 

não pelo sentimento de uma dívida, pois nada se deve aos amigos, mas por 

superabundância de alegria comum, de alegria recíproca, de alegria partilhada. Essa 

‘atmosfera’ está presente nas palavras que seguem: 

 

E eu aprendi com as aulas de sociologia, filosofia, história, português, 
e é isso.  E os meus sentimentos são de gratidão e felicidade por saber 
que eu aprendi com a escola e que cada discussão e assuntos que os 
professores colocaram em reflexão, serviram para a minha reflexão e 
eu consegui tomar as decisões certas e fazer o que era certo e me 
tornar uma pessoa boa. Então é isso. Gratidão. (Maria Fernanda) 

Meu sentimento sempre foi de gratidão por tocar, porque desde 
pequenininha eu sempre tive vontade de entrar na banda e aos 10 
anos foi quando eu entrei. Depois que eu entrei no projeto eu passeia 
ainda a ficar mais grata por tudo, com muito mais alegria, com muito 
mais amor, porque é o que aquelas crianças me transmitiram: muita 
felicidade e muito amor. Eu acho que esses são os sentimentos que, 
desde que entrei lá, no primeiro dia, eles me passaram. (Luma) 

 

Segundo o dicionário Larousse Cultural (1999), a palavra gratidão deriva do 

latim gratia, que significa “graça”, e de gratus, que significa “agradável”. Emmons, 

(2009) descreve que a gratidão tem a ver com bondade, generosidade, dádivas. É 

agradável, prazerosa e motivadora. Trata-se de uma virtude, um sentimento, um valor: 

“Estes sentimentos nos levam a partilhar a bondade que recebemos com os outros” 

(p.13), Sponville (2016) afirma que se trata de uma alegria e de uma felicidade que 

envolvem“[...] o nós, e não somente a mim”.  

No Dicionário Oxford English Dictionary (2010), a gratidão está descrita como: 

“a qualidade ou condição de ser grato; o reconhecimento de uma tendência a retribuir 

a bondade”. Pois bem, mas o que seria este reconhecimento? Emmons (2009) faz 

uma descrição deste termo: 

 

O termo reconnaissance é do francês antigo, reconoissance 
significando uma inspeção ou exploração com o objetivo de reunir 
informações. Tipicamente, tem uma conotação militar, mas, no 
contexto da gratidão, se refere a inspecionar ou explorar a própria vida 
com o objetivo de ver a quem o agradecimento deve ser dirigido. A 
expressão francesa “je suis reconnaissanf” é traduzida como uma 

interpretação de três partes: (1) “eu reconheço” (intelectualmente), (2) 
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“eu admito” (sinceramente) e (3) “eu aprecio” (emocionalmente). 
Somente quando todas as três vêm juntas é que a gratidão é completa. 
(p.16) 

 

O autor ainda refere que este reconhecimento seria a qualidade que permite 

que a gratidão seja transformadora. A gratidão alegra, é amor que deseja retribuir o 

que alegra. Kant chama isto de gratidão ativa, Da alegria retribuída a ação retribuída. 

Aqui, não há espaço para trocas. Pois a gratidão nutre a generosidade (SPONVILLE, 

2016): 

 

Foi um trabalho muito gratificante que muda mais a mim do que as 
pessoas que estão ajudando. Sempre quando a gente começa no 
trabalho social ou ajudar alguém a gente pensa que você que está 
ajudando outra pessoa, quando você termina e você olha para trás e 
analisa tudo você percebe que foi um trabalho em conjunto né que 
você foi muito mais ajudado do que as outras pessoas e isso é muito 
legal. (Maria Fernanda) 

 

Na citação abaixo, vimos à presença do cuidado, do amor, do reconhecimento. 

Dar a sua alegria a quem o alegra. Não no sentido de troca, mas de generosidade. 

Em seguida, alguns depoimentos de alunos em que é possível perceber a gratidão 

genuína, verdadeira, sentida em suas vidas. 

 

[...] tenho que plantar gratidão, e paz na vida das pessoas, e não ódio 
e violência, porque eles não nos levam a lugar algum; já o amor e a 
paz nos fazem crescer cada dia mais, nos tornam melhor a cada dia. 

(Luma) 

E era muito gratificante, quando chegava o dia da gente ir e a gente 
parava lá e tinha aquele monte de criança que falava ‘tia’ pra gente, 
vinham gritando todas eufóricas, e realmente foi algo incrível que 
mudou muito em mim. (Karen) 

 

A afirmação “se todo ato de gratidão fosse eliminado, a sociedade se 

desintegraria” (SIMMEL apud EMMONS, 2009, p.21) carrega uma profunda reflexão 

sobre o importante valor moral atribuído à gratidão: a fim de atingirmos a integração 

social, a gratidão é necessária. Nesse sentido, a gratidão eleva as emoções positivas, 

nos protege contra os impulsos destrutivos, além de nos proporcionar sentimentos 

maiores de união. 

 

Nossa pesquisa pioneira mostrou que as pessoas gratas apresentam 
níveis mais elevados de emoções positivas como alegria, entusiasmo, 



83 
 

amor, felicidade e otimismo, e que a prática da gratidão como 
disciplina as protege dos impulsos destrutivos da inveja, do 
ressentimento, da ganância e da amargura. Descobrimos que uma 
pessoa que sente gratidão é capaz de lidar com mais eficácia com o 
estresse diário, tem mais resiliência diante do estresse causado por 
trauma, se recupera mais rapidamente de doenças e tem mais saúde 
física. [Ela] nos levou a concluir que sentir gratidão leva a sentimentos 
maiores de união, relacionamentos melhores e até mesmo altruísmo. 
Também descobrimos que, quando as pessoas são gratas se sentem 
mais amorosas, mais capazes de perdoar e mais próximas de Deus. 
A gratidão maximiza a apreciação do bem — dos outros, de Deus e da 
vida. A felicidade é facilitada quando apreciamos o que recebemos, 
“queremos o que temos”. (SIMMEL apud EMMONS, 2009, p.24) 

 

O depoimento de Maria Fernanda reafirma e ilustra as ideias referidas13: 

 

Não se espera algo em troca de uma boa ação, mas você acaba 
recebendo muitas coisas boas através de cada ação, pois a gratidão, 
amor, carinho, afeto e braços recebidos são coisas muitos difíceis de 
serem conquistadas, mais acredite; no trabalho voluntário e para um 
coração solidário tudo é possível. 

 

Vimos que um dos sentimentos produzidos pela gratidão é a felicidade, tema 

do qual tratamos a seguir. 

 

4.5 Felicidade 

 

A felicidade se apresenta como uma busca? Estamos insatisfeitos com nossas 

vidas? Para que estamos aqui? São perguntas que acompanham a história da 

humanidade. Felicidade é tema presente desde a Antiguidade.  

A origem da palavra se encontra no latim felicitas, felicitatis, fertilidade, 

prosperidade) 1. Estado de perfeita satisfação íntima. Ventura. 2. Beatitude; 

contentamento, grande alegria, euforia, grande satisfação.-3. Circunstância favorável, 

bom êxito, boa sorte, sucesso. Segundo Larousse Cultural (1995), no indo-europeu, 

(id= amamentar), ou seja, a raiz está mais em dar do que ter. Podemos, portanto, 

perceber o verdadeiro significado da palavra felicidade segundo os depoimentos 

apresentados adiante. Doar de si mesmo ao próximo. 

                                                             
13 Os sentimentos que experencio, ao relatar os depoimentos dos alunos, e ao ler e reler o material 
inúmeras vezes, percebendo as profundas mudanças que o projeto causou em suas vidas, para melhor, 
são gratificantes. Sinto vontade de chorar, tão imensa é a minha alegria em saber que tais ações foram 
transformadoras.  
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Na Grécia Antiga, filósofos debatiam sobre a temática, buscando encontrar o 

melhor caminho que conduzisse à felicidade. Para Platão, a felicidade seria uma 

eterna busca daquilo que nos falta, o que o filósofo vai chamar de desejo. Ainda 

segundo a tradição da filosofia grega, a felicidade está ligada à ética e à vida boa 

(SKILDELESKY, 2017). 

Segundo Aristóteles, a felicidade é a finalidade do homem, numa conotação 

voltada para o bem comum, para a ideia de uma vida boa, na qual cada um deve 

realizar o seu potencial para se constituir como ser humano. O filósofo a classifica 

como uma virtude da alma, absoluta, como um bem supremo – para o autor as ações 

humanas devem tender para a felicidade. Segundo as escolas helenísticas, dentre 

elas, o epicurismo e estoicismo, para que haja uma vida mais feliz, devemos reduzir 

as angústias.  

Aos poucos, o Homem foi se distanciando de sua própria subjetividade, de si 

mesmo. Vivemos numa época de impessoalidade nas relações humanas. Este 

contexto dificulta uma vida ética e, consequentemente, uma vida feliz – uma vez que, 

segundo Aristóteles, a felicidade se encontra voltada para o bem comum 

(SKILDELESKY, 2017). 

Frente a estas questões, trazemos, aqui, a Psicologia Positiva: 

 

A Psicologia Positiva tem três pilares: o primeiro é o estudo da emoção 

positiva; o segundo é o estudo dos traços positivos, principalmente as 

forças e as virtudes, mas também as “habilidades”, como a inteligência 

e a capacidade atlética; o terceiro é o estudo das instituições positivas, 

como a democracia, a família e a liberdade, que dão suporte às virtudes 

que, por sua vez, apoiam as emoções positivas. As emoções positivas 

de confiança e esperança, por exemplo, não nos são mais úteis quando 

a vida é fácil, mas quando ela é difícil.... Em tempos de turbulência, 

compreender e intensificar as forças e virtudes — entre elas coragem, 

perspectiva, integridade, igualdade, lealdade — podem ser mais 

urgentes do que em tempos tranquilos. (SELIGMAN, 2004 p.09) 

 

Por meio de um extenso estudo sobre os principais traços presentes nas 

pessoas em diversas culturas, foram destacadas 6 virtudes (sabedoria e 

conhecimento; coragem; justiça; humanidade e amor; temperança; transcendência), 

e 24 forças de caráter: As seis virtudes e 24 forças, propostas por Park, Peterson, 

Seligman (2006), são sumarizadas na Tabela 1, a seguir: 
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Tabela 1 – Descrição das Forças e Virtudes 

 
Fonte: PARK (2006). 

 

Segundo Seligman (2004), as forças e virtudes, “[...] funcionam como um para-

choque contra a infelicidade e as desordens psicológicas, e podem ser a chave da 

resistência” (p.09). Complementa-se que estas forças e virtudes são características 

positivas que nos conduzem aos bons sentimentos, ao bem-estar e às gratificações 

e, por conseguinte, à felicidade. 

Vale ressaltar que, para o autor, estas forças e virtudes podem ser 

desenvolvidas, e todos temos o direito de tê-las conosco. Trabalhos desta natureza 

têm sido publicados por pesquisadores norte-americanos e europeus (DIENER, 1984; 

CSIKSZENTMIHALYI, 1990; KAHNEMAN et al., 2003; PETERSON e SELIGMAN, 

2004).  

Seligman (2004) ainda segue fazendo um importante apontamento sobre os 

prazeres e as gratificações, partindo do princípio de que nossa sociedade está mais 
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voltada a uma felicidade banalizada pela ideia da realização de prazeres em demasia 

como: comer, beber, dormir e consumir. O autor faz referências a estudos que 

comprovam que uma vida voltada para mais prazeres e menos gratificações traz 

tristeza, angústia e vazio anterior, ou um ‘silêncio ensurdecedor’. Já as gratificações 

– desafios, praticar esportes, ler bons livros e, principalmente, ajudar aos outros, eleva 

o sentimento de bem-estar e consequentemente a felicidade. 

Este sentimento de bem-estar, (teoria reformulada a partir da obra Felicidade 

Autêntica de Seligmam 2004), acrescenta mais dois fatores necessários à completude 

humana. São eles: Relacionamentos e Realizações. Na teoria antiga, o autor descreve 

três aspectos da psicologia positiva: Emoção positiva, engajamento e sentido. Com esta 

nova teoria, Seligman (2012) acredita que há a possibilidade de se alcançar mais 

plenitude, satisfação e felicidade. 

Csíkszentmihályi (1997) utilizou a palavra flow (fluxo) para explicar o sentimento 

de plenitude do ser, onde se encontram as raízes da felicidade pessoal. Neste estado, 

o indivíduo se encontra num total envolvimento, imersão em suas tarefas, desligado de 

tudo, porém numa consciência total. Quando imerso, não vê o tempo parar, há paixão 

pelos trabalhos realizados e compartilha os seus sucessos. Segundo o autor, este 

estado de fluxo é um forte indicador de felicidade. Porém, ele deve ser constante, exigir 

habilidades e desafios, feedbacks, foco e concentração. 

Para que se possa atingir este estado (flow), faz-se necessária a busca de uma 

vida com significado e propósito. Servir a uma causa maior que você mesmo, por 

exemplo, ou ‘deixar um legado’. Notamos, nas falas a seguir, esta ideia: 

 

Em relação ao impacto, eu quero ter deixado o bem, apenas. De 
qualquer forma que seja, quero ter deixado o bem. Tanto para homens 
quanto para animais quanto para esse mundo, quero ter deixado o 
bem. Quanto ao legado eu ainda não sei o que deixarei exatamente 
para as próximas gerações, mas eu quero que esse meu legado faça 
com que eles [as crianças com quem trabalhou no projeto] evoluam 
pra que eles não cometam o mesmo que a minha geração e as 
gerações passadas vêm cometendo há muito tempo. De qualquer 
forma, mudança é essencial. (Pedro) 

Eu sempre tive vontade de criar uma ONG, estou com uns projetos 
junto com o meu companheiro, de nós entregarmos café da manhã 
para os moradores de rua e as pessoas necessitadas né, família.... 
Que nós só temos 18 anos, e já estamos pensando nisso para este 
projeto ainda este ano. Lógico que nós precisamos de colaboradores, 
pessoas que possam nos ajudar, e nós esperamos concretizar isso 
ainda este ano porque nós somos pessoas do bem, eu sou uma 
pessoa do bem, gosto de ajudar o próximo e principalmente de deixar 
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marca na vida das pessoas, e eu espero que eu deixe marcas do bem, 
do amor, da caridade, e da compaixão. (Luma) 

 

Desta forma, podemos observar o quanto a realização do trabalho social 

propiciou aos jovens este sentimento de uma vida com propósito e por conseguinte 

poder atingir o estado de felicidade plena. 

Na linha das ideias filosóficas, encontramos a ideia de Felicidade como um 

sistema dos prazeres em Aristipo14, para o qual “O fim é o prazer particular, a 

Felicidade é o sistema dos prazeres particulares, em que se somam também os 

passados e os futuros” (ABBAGNANO, 2007, p.434). Esta noção de Felicidade 

começa a adquirir significado social com o filósofo David Hume, segundo o qual a 

Felicidade se torna um prazer que pode ser difundido. 

Segundo John Locke, nesse mesmo sentido, a Felicidade: 

 

[...] é o maior prazer de que somos capazes, e a infelicidade o maior 
sofrimento; o grau ínfimo daquilo que pode ser chamado de F. é estar 
tão livre de sofrimentos e ter tanto prazer presente que não é possível 
contentar-se com menos. (ABBAGNANO, 2007, p. 435) 

 

Esta concepção difere da ideia de Platão. Para este, a Felicidade não está 

ligada ao prazer, mas às virtudes como a justiça e a temperança – o que vai se 

aproximar das ideias de Aristóteles e, mais recentemente, das ideias de Seligman 

(2004). De acordo com os apontamentos anteriores, podemos considerar que o autor 

segue a tendência platônica, ao defender o uso das virtudes para alcançar a felicidade, 

bem como concorda com Russell na questão da solidariedade.  

Nas falas a seguir é possível encontrar referências à ideia de felicidade nesse 

sentido: 

 

E eu acho que é isso: projeto de vida é você não projetar sua vida para 
ser rico, mas para ser feliz, enfim, fazer o que você gosta, o que você 
deseja, não se limitar, correr atrás, enfim, eu tenho meu projeto de vida 
como isso: ser uma ótima profissional, porém, isso não significa que 
eu queira, tipo, trabalhar em algo que eu não goste. (Karen) 

Minha meta é vencer a dificuldade e ser feliz. .... Eu me sinto muito 
feliz só de pensar que existem outras pessoas que fazem sua parte 
ajudando sempre o seu próximo e sem exigir algo em troca...... Ao 
realizar esse trabalho eu me sinto realizada literalmente eu me sinto 

                                                             
14Aristipo de Cirene, conhecido simplesmente como Aristipo, foi o primeiro dos discípulos de Sócrates 
e também o primeiro a ser remunerado por seus ensinamentos. Ganhou a vida escrevendo e 
lecionando em Atenas, Egina e na corte de Dionísio, o tirano de Siracusa. 
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muito realizada eu me sinto bem eu me sinto feliz eu me sinto completa 
a cada ato que eu faço solidário, eu me sinto muito bem.....Minha vida 
hoje, depois de ter feito parte deste projeto, melhorou muito, 
desenvolvi melhor meus sentimentos e comecei a me expressar com 
mais facilidade, o projeto colaborou com minha autoestima o que me 
deixou mais feliz comigo mesma.(Maria Fernanda) 

 

4.6 Amizade  

 

Um amigo pode muito bem ser considerado a obra-prima da natureza. 

(Ralph Waldo Emerson) 

 

Em relação à ideia de amizade, é possível defini-la como relacionamento 

significativo que proporciona bem-estar; ajuda mútua. Segundo o dicionário Larousse 

Cultural, a palavra vem do latim amicitia, amizade e significa: 1. Afeição, estima, 

dedicação recíproca entre as pessoas; 2. Amor; 3. Acordo; 4. Benevolência, favor, 

serviço. 

Assim como a felicidade, a amizade também foi tema na Grécia Antiga. 

Aristóteles a descreveu como uma virtude necessária à vida, que conduzirá à 

felicidade. Condução que dá passagem da vida boa – enquanto estima de si –, para 

uma vida dotada de caráter ético-político, de pluralidade. Na amizade, segundo o 

filósofo, há uma perfeita harmonia entre o eu e o outro, e é fundamental o sentido de 

reciprocidade. 

Aristóteles (1981 apud FLEITAS, 2016) descreve três tipos de amizade: por 

prazer, por interesse e verdadeira. Se houver somente prazer ou interesse, o autor 

não considera como uma verdadeira amizade. Estes tipos são chamados de 

acidentais, pois acabam quando não há mais prazer ou utilidade. A respeito disso, 

Pedro relata: 

 

Mas até o momento, teve um momento que eu queria muito, muita 
gente à minha volta, muitos amigos, mas eu percebi que isso não era 
exatamente o que eu queria... porque as pessoas, no fundo, no fundo, 
sempre têm interesse secundário... A realidade toda é um balcão de 
negócios, mas eu gosto de manter algumas pessoas perto de mim e, 
às vezes, é bom, porque se isolar de vez também pode atrapalhar um 
pouco o desenvolvimento, você tem que entender outras pessoas, 
outros pensamentos pra que evolua. Mas é algo bom, não a amizade 
em si, esse termo amizade, mas manter pessoas que você admira 
perto de você é algo que ajuda bastante. (Pedro) 
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A verdadeira amizade (philia), para Aristóteles, deve unir os três aspectos – 

Prazer, Interesse e Utilidade – pois quando verdadeira, também há prazer, interesse 

e utilidade. Cícero, em sua obra sobre a amizade, faz um pequeno discurso elevando 

esta virtude como a mais bela expressão autêntica e natural do ser humano do bem. 

 

Na amizade nada é fingido, nada dissimulado, tudo quanto nela há é 
verdadeiro e tudo provém da vontade. E assim, mais me parece que a 
amizade é filha da natureza do que da necessidade. E mais da 
aplicação da alma com certo sentido de amar que do pensamento das 
utilidades que poderá trazer.  (CÍCERO, 2013 p.18) 

 

Nos depoimentos dos alunos notamos o significado que dão para a amizade e 

o quanto vai ao encontro das afirmações de Cícero. 

 

Mas eu sou muito grata aos meus amigos. Eles sempre foram um 
presente na minha vida mesmo, e sempre me ajudaram da mesma 
forma que eu também sempre ajudei eles, e quando a gente fala em 
amigos né, nós pensamos em 10 amigos, 20 amigos, mas aos 
poucos você vai percebendo quem realmente é seu amigo, quem 
realmente está lá, quem realmente fala que tá mas na verdade não 
tá, e hoje posso dizer que se eu tenho 5 amigos é muito; amigo 
mesmo que está ali comigo no dia a dia, que manda mensagem 
perguntando se eu tô bem, o que eu ando fazendo, amigos que se 
preocupam...(Luma) 

Os amigos, quando estou com eles, eu sinto alegria, é um 
encorajamento que você toma em algumas coisas assim, você se 
sente muito feliz, se sente um pouco importante pros amigos, eu 
tenho poucos amigos, mas os que eu tenho valem muito assim, são 
muito importantes, me fazem rir, não gostam de me ver triste, ajudam 
bastante, sou muito grato a eles. (Charles) 

Minha relação com os meus amigos sempre foi ótima, graças a Deus 
tenho alguns amigos de extrema confiança, mas graças a Deus 
também tenho muitos colegas bem-intencionados. Sempre mantive 
uma boa relação com todos eles, sempre respeitando e ajudando a 
todos que precisam de forma igual. (João) 

 

As teorias apresentadas se diferem quanto ao pressuposto de que que as 

virtudes são inatas (Sponville, Bloom) ou não (Aristóteles). Nesta pesquisa, o 

posicionamento é o de que as mesmas são inatas, mas devem ser estimuladas para 

se manifestarem em ações. Findadas estas explanações, por vezes mais gerais, por 

vezes específicas e, certamente, de formas ampla e eclética, utilizando referências 

ligadas à Filosofia e à Psicologia partimos, no próximo item, para a apresentação dos 

sujeitos através de seus relatos, e para a análise dos dados.  
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A história oral devolve a história às pessoas em suas próprias 
palavras. E ao lhes dar um passado, ajuda-as também a 
caminhar para um futuro construído por elas mesmas. (Paul 

Thompson) 

 

 

5.1 Apontamentos metodológicos 

 

Esta pesquisa, de cunho qualitativo e de caráter exploratório, está 

fundamentada na revisão bibliográfica apresentada, e na coleta de relatos orais e 

escritos do grupo de jovens estudantes referido anteriormente. Nesse sentido, a 

intenção é mais demonstrar uma dinâmica, do que elaborar generalizações, ou um 

modelo replicável.  

A importância do método qualitativo está em tratar dos fenômenos entre seres 

humanos, procurando refleti-lo e explicá-lo. Segundo Rey (2002), a pesquisa 

qualitativa compreende um caráter interativo do processo de produção do 

conhecimento e uma interação entre pesquisadores-pesquisado. Além de considerar 

o que o sujeito fala, o sentido da fala é fundamental:  

 

A ciência não é só racionalidade, é subjetividade em tudo o que o 
termo implica, é emoção, individualização, contradição, enfim, é 
expressão íntegra do fluxo da vida humana, que se realiza através de 
sujeitos individuais, nos quais sua experiência se concretiza na forma 
individualizada de sua produção [...] sem implicação subjetiva do 
sujeito pesquisado, a informação produzida no curso do estudo perde 
significado e, portanto, objetividade, no sentido mais amplo da palavra 
(p. 28). 

 

Nesse sentido, ainda segundo o autor, o conhecimento é uma “produção 

construtiva-interpretativa”, sendo necessário dar sentido às expressões e relatos dos 

sujeitos. Nesta perspectiva, a cientificidade não se legitima pela quantidade de 

sujeitos pesquisados, mas pela qualidade de sua expressão. 

Desta perspectiva, buscou-se ouvir e registrar as falas dos sujeitos inseridos 

no processo de investigação a fim de criar diversas possibilidades de manifestação 

para estes jovens que muitas vezes são mantidos numa situação de invisibilidade. 

Buscou-se captar seus sonhos, sentimentos e planos futuros, e demonstrar que são 

capazes de exercer o protagonismo e agir em sentido mais amplo, saindo de si, e 
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compreendendo o mundo ao seu redor. 

A respeito dos processos de coleta/entrevistas, Thompson (1998) refere que: 

 

Há algumas qualidades que o entrevistador bem-sucedido deve 
possuir: interesse e respeito pelas pessoas, e flexibilidade nas reações 
em relação a elas; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia 
pela opinião delas e, acima de tudo, disposição para ficar calado e 
escutar (p.254). 

 

Há, ainda, que se levar em conta que, ao compartilhar experiências, 

pesquisador e pesquisado têm diferentes interesses. Enquanto que, para o 

pesquisador, interessa ouvir e registrar a narrativa, para o pesquisado interessa relatar 

o que lhe é significativo. Nesse movimento, o vivido é ressignificado: 

 

[...] quando alguém concorda em ser entrevistado, tem objetivos 
concretos a atingir, relacionados não ao [pesquisador], mas a si 
próprio, ou seja: conceder ou não a entrevista é um ato voluntário, 
integrante de um complexo universo de interesses e estratégias ao 
qual, muitas vezes, o [pesquisador] sequer tem acesso. 
(AMADO,1997, p.153) 

 

Nesse sentido, a primeira coleta de dados deste estudo foi realizada em abril 

de 2017, na sequência de uma breve sensibilização a respeito do tema junto aos 

jovens. O instrumento de pesquisa utilizado naquele momento consistiu em um roteiro 

elaborado com questões abertas, que foram respondidas individualmente pelos 

estudantes, por escrito, no ambiente escolar, no decorrer das aulas de Filosofia, com 

anuência da Diretora escolar e da Diretoria de Ensino da região. Foi solicitado aos 

alunos que respondessem às perguntas por escrito, com calma, e da forma mais 

autêntica possível, uma vez garantidos o sigilo e o caráter facultativo da participação. 

(Quadro 1):  
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Quadro 1 - Protocolo Parte I: Projeto de Vida e Generosidade 
 1

. 
P

R
E

S
E

N
T

E
 

1.1 Fale sobre você e como é a sua vida atualmente, destacando como 
se sente em seu dia-a-dia. 

1.2 Enumere, por prioridade, as três coisas mais importantes para você.  

1.3 Explique com detalhes por que essas coisas são importantes para 
você e como se sente em relação a cada uma delas. 

1.4 Você enfrenta algum tipo de dificuldade atualmente? Qual? Por que 
acha que isso acontece? 

1.5 Você já fez algo para tentar resolver essa dificuldade? Se sim, o 
que? Se não, por quê? 

1.6. Você se sente uma pessoa útil na sua comunidade? Explique. 

  

 2
. 

F
U

T
U

R
O

 

2.1. Imagine como será sua vida daqui a cinco anos. Descreva-a e 
comente o que será importante para você nesse momento da vida. 

2.2 Como você imagina que se sentirá daqui a cinco anos? 

2.3 Agora, se imagine com 40 anos. Como você acha que será sua 
vida? O que você estaria fazendo, e o que seria importante? 

2.4 Como você acha que se sentirá aos 40 anos? 

2.5 O que é, para você, um projeto de vida? 

2.6 Que projeto você tem para a sua vida? 

2.7. Se você tem um projeto, como se sente em relação a ele? E se não 
tem, como se sente com isso? Explique. 

2.8. Que contribuição você espera ter feito para a sociedade daqui a 40 
anos? Explique. 

3
. 

T
R

A
B

A
L

H
I

O
 

3.1. Você já sabe que carreira profissional irá seguir? Se sim, qual? Por 
que fez essa escolha? 

3.2. Como seria um trabalho ideal para você? Por quê? 

3.3. Você já realizou alguma contribuição (trabalho social) para a 
sociedade? Qual? Como se sentiu? 

  

4
. 

F
A

M
IL

IA
 4.1. Você pretende constituir uma família? Por quê? Como imagina que 

será a sua relação com a sua família? 

4.2. Como seria a família ideal para você? 

4.3. Você já tomou alguma atitude inesperada que surpreendeu seus 
pais, responsáveis, e sua família? Qual? 

  

5
. 

E
S

T
U

D
O

 5.1. Qual a importância do estudo tem na sua vida? Explique. 

5.2. Você acredita que a qualidade dos seus estudos pode influenciar 
no seu futuro? Por quê? 

5.3. Você acredita que a escola conscientiza o aluno para uma 
educação solidária? Por quê? 

 

 

 É
T

IC
A

 

6.1. O que você gostaria que fosse diferente no mundo? Por quê? Como 
se sente em relação a isso? 

6.2. Você faz algo para concretizar essa mudança? Se sim, o que? Se 
não, por quê? 

6.3. No futuro, você pretende fazer algo sobre isso? Explique. 
Fonte: A autora 
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Acreditamos na relevância da elaboração destas respostas por parte dos 

jovens, no sentido de terem a oportunidade de refletir, de forma mais organizada, 

sobre o momento presente, seus sentimentos, valores, e planos futuros – movimento 

que, por si só, já inaugura uma ampliação de perspectivas. 

Após esta primeira coleta de dados foi realizado o acompanhamento dos jovens 

no decorrer de sua atuação junto ao trabalho social (entre 2017 e 2019) via registros 

individuais em diário de campo; relatórios individuais sobre a experiência; e um breve 

questionário aberto, cujos resultados serão apresentados adiante.  

Ao final do projeto foi realizada a última coleta de relatos junto aos jovens via 

roteiro elaborado com questões abertas; pelo fato dos jovens terem concluído o EM e 

saído da escola, as perguntas foram enviadas e respondidas por WhatsApp em 

formato de áudio, transcritos na íntegra. A orientação foi a de gravarem os áudios com 

calma, em um momento e local em que tivessem privacidade. Objetivou-se, com este 

instrumento, colher informações sobre os projetos de vida dos estudantes após as 

experiências com o trabalho social (Quadro 2): 

 

Quadro 2 –Protocolo parte II 

A - METAS, VALORES, SENTIMENTOS 
 

1. Fale um pouco sobre sua vida hoje. Como você se sente sobre você mesmo? 

2. O que é mais importante para você hoje? Como você se sente em relação ao 
que é importante? 

3. Seus planos para o futuro continuam os mesmos? Quais mudanças 
ocorreram? Descreva seus projetos de vida atuais. 

4. Há dificuldades para alcançar suas metas? Quais? Como se sente com cada 
uma? 

5. Que mudança você gostaria de ver no mundo? Como se sente em relação a 
ela? 

B - AÇÃO MORAL 
 

6. Fale sobre o projeto de ação social, o que você fez e faz? 

7. Qual a importância que ele tem na sua vida hoje? Como se sente quando está 
nesta atividade? O que mobiliza você a ir para lá? 

8.  Como você se sente quanto às pessoas que atende? Fale da sua relação com 
elas. 

9. Quais as dificuldades enfrentadas no local destas ações? Como você se sente 
diante dessas dificuldades? Como você as enfrenta? 

10. Muitas pessoas gostariam de realizar algum trabalho social, mas não o fazem. 
O que lhe permitiu aceitar o convite e a continuar nesta ação? 
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Fonte: A autora. 

 

A elaboração dos questionários - denominados, aqui, de Protocolo, Partes I e II 

- foi inspirada na obra de Damon (2008), composta por pesquisas realizadas por 

diversas regiões dos EUA, a fim de averiguar se os jovens tinham projetos de vida que 

envolvessem os campos pessoal, profissional e social. Em suas reflexões, o autor 

detalha a importância da família, da espiritualidade e da escola como fatores 

primordiais para o desenvolvimento das crianças e jovens e, consequentemente para 

a elaboração de projetos que possam ultrapassar interesses meramente individuais, 

movimentando o sujeito “para além de si”.  

Aos instrumentos de pesquisa foram acrescentadas questões que perpassam 

11. Como você se sente com você mesmo em realizar este trabalho? 

12. Você está concluindo o EM, e este projeto está chegando ao fim. Como você 
se sente em relação a isso? 

13. Houve alguma situação em que você se viu obrigado a realizar um ato contra 
os seus princípios? Como você se sentiu antes, e depois da sua decisão? 

14. Há mais alguma coisa em relação ao trabalho social que gostaria de 
mencionar? 

C - FORMAÇÃO ÉTICA-MORAL E INFLUÊNCIAS 
 

15. Fale sobre a sua vida antes do trabalho social. Quais eram seus sentimentos? 

16. Esses sentimentos já existiam desde a infância? 

17. Como foi sua relação com a família na infância? 

18. Conte um pouco sobre a sua trajetória escolar. 

19. Você tem ou teve alguma formação religiosa? Como foi ou é para você ter uma 
religião? Qual sua relação com a espiritualidade? 

20. Participa de algum outro grupo? Tem influência de alguma outra pessoa ou 
grupo? Como se sente em relação a isto? 

21. Quais são as suas principais influências e referências? 

22. Houve alguma situação marcante que mudou sua forma de pensar e agir até 
esse momento da sua vida? Como se sentiu? 

23. Acredita que sua família, amigos, professores também se preocupam com 
estas coisas? Você encontra apoio neles? 

24. Como foi sua relação com os amigos até o momento? Descreva seus 
sentimentos em relação às amizades. 

25. Fale sobre seu relacionamento com os professores. Quais são os 
sentimentos? 

26. Sua escola possibilita a transmissão e o desenvolvimento de valores éticos e 
morais? Descreva alguma experiência e seus sentimentos em relação a isto. 

D - PROJETOS FUTUROS 
 

27. Fale sobre seus planos para daqui a 10 anos. Onde e como você gostaria de 
estar? 

28. Como você se sente em relação ao futuro? 

29. Quais impactos e legados você gostaria de deixar nesta vida? 
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as percepções e expectativas dos estudantes quanto ao futuro imaginado para si e 

para o mundo, e o momento presente, em relação às intencionalidades, projeções, 

dificuldades, papel da escola, e valores. Os relatos foram considerados quanto à 

capacidade de expressarem a auto representação dos jovens sobre os momentos de 

atuação com o trabalho social, e se inserem no âmbito da História Oral (ALBERTI, 

2006 e JUCÁ, 2011 apud MENDES e THERRIEN, 2012). Desta forma, os sujeitos 

foram levados a refletir de forma metódica sobre cada momento vivido nas instituições 

parceiras.  

Com base no resgate de histórias de vida dos jovens, este questionário foi 

elaborado a fim de produzir relatos que envolvessem lembranças de histórias 

pessoais associadas à vida escolar e às relações sociais em geral, com reflexões mais 

detalhadas sobre as experiências durante as atuações do trabalho solidário. Daí a 

justificativa do protocolo I (alterações da metodologia e parte do objetivo durante o 

percurso) ter sido diferente do protocolo II. Esta produção de narrativas representou 

uma rica experiência na perspectiva da investigação qualitativa: 

 

[...] um campo que era anteriormente dominado pelas questões da 
mensuração, definições operacionais, variáveis, teste de hipóteses e 
estatística alargou-se para contemplar uma metodologia de 
investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria 
fundamentada e o estudo das percepções pessoais. Designamos esta 
abordagem por “Investigação Qualitativa”. (BOGDAN e BIKEN, 1994, 
p.11) 

 

Além da pesquisa qualitativa representar a subjetividade humana, ela possui 

um carácter interpretativo analítico. As análises e interpretações devem ser devolvidas 

aos seus respectivos autores, a fim de que possam avaliar e reconsiderar sua própria 

história.  

No âmbito deste estudo também é possível falar de pesquisa-ação, na medida 

em que se propõe, junto aos sujeitos, uma reflexão que proporciona intervenção – 

quando os jovens refletem sobre sua realidade a partir do contato com crianças, 

idosos, populações vulneráveis, etc, presentes nas instituições parceiras, eles passam 

a interagir (agir e intervir) de forma mais consciente e, indiretamente, o projeto se 

desdobra: “Na pesquisa-ação os autores deixam de ser simplesmente objeto de 

observação, de explicação ou de interpretação. Eles se tornam sujeitos e parte 

integrante da pesquisa”. (THIOLLENT, 2004, p.81) 
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Obtidos nesta perspectiva metodológica, os dados desta pesquisa consistem 

em: 

 

- Relatos dos estudantes participantes do projeto social obtidos através da 

aplicação dos questionários mencionados (Parte I e Parte II) (Tabelas 1 e 2 - 2017 e 

2019);  

- Anotações dos sujeitos inscritas em texto de livre expressão orientado para o 

registro das percepções e sentimentos vividos nos primeiros dois meses de 

participação nos locais de aplicação do trabalho social (setembro de 2017); 

- Respostas dos jovens a um questionário elaborado com base na ideia de 

projetos vitais aplicado para fins de monitoramento da pesquisa (abril de 2018); 

- Registros realizados pelos jovens em caderno de campo, contemplando: as 

ações realizadas a cada dia nas respectivas instituições; os horários de entrada e 

saída diários; a assinatura do responsável pela instituição; e os sentimentos e 

experiências relacionados ao dia;  

- Relatos das mães dos sujeitos, obtidos através da aplicação de um 

questionário aberto (abril e maio de 2020), acerca de suas percepções relativas a 

mudanças de comportamento e à atuação profissional de seus filhos após a 

participação no projeto;  

- Anotações desta pesquisadora referentes às reuniões de acompanhamento 

do processo, mencionadas anteriormente. É importante lembrar que as aulas junto à 

Disciplina de Filosofia – simultâneas ao projeto – reforçavam as reflexões e 

discussões com os estudantes, ampliando suas perspectivas relacionadas ao objetivo 

mais central de pensarem um projeto de vida; 

-Depoimentos dos responsáveis pelo acolhimento dos sujeitos nos locais de 

atuação. 

Os próximos dados de pesquisa estão dispostos por ordem cronológica de 

realização, e alguns não constituem os resultados produzidos na íntegra, mas compõe 

um conjunto de trechos significativos para este estudo:  

A) Relatório de monitoramento produzido individualmente pelos jovens 

participantes (junho, de 2017).  

Foi solicitado que escrevessem um texto livre sobre sua experiência em uma 

das reuniões com pesquisadora no contra turno escolar. Devolutivas: 05. 
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B) Questionário de monitoramento do projeto respondido individualmente pelos 

jovens participantes (novembro de 2017). Devolutivas: 07.  

 

1.O que significa ser uma boa pessoa? Exemplifique. 

2.Explique o que mais o mobiliza atualmente.  

3.Como você gostaria de ser lembrado? Por quê? 

4.Participar do projeto o auxilia na construção de um projeto de vida? Como? 

5. A experiência no projeto está mudando sua forma de olhar para o próximo? 

Descreva os sentimentos. 

6.Você percebe uma relação dos conteúdos aprendidos na escola com sua 

atuação no projeto? 

 

C) Registros diários anotados pelos jovens participantes em caderno de campo 

(meses letivos de maio 2017 e novembro de 2018).  

Conteúdo: registros de ações e sentimentos; visto de entrada e saída realizado 

pelo responsável da instituição. Devolutivas: 06. 

D) Relatos dos profissionais das instituições sobre a atuação dos jovens.  

Ao final de 2018, realizamos em cada local de atuação dos sujeitos, uma 

confraternização de encerramento e agradecimento do projeto. Pesquisadora e 

alunos, organizaram um coquetel e, juntos, ouvimos diversos depoimentos sobre a 

experiência vivida. Estas reuniões foram filmadas, todos os participantes falaram, e 

os trechos das falas dos responsáveis pela instituição foram transcritos. 

E) Relatos das mães dos 09 sujeitos participantes. (Abril, 2020). 

Perguntou-se aos jovens se suas mães ou responsáveis responderiam a 

questões sobre suas percepções em relação a mudanças de comportamento dos 

mesmos no decorrer do projeto, e sobre suas atuais atividades. Com exceção de uma 

pessoa, todos concordaram. As respostas às questões abaixo foram enviadas via 

Whatsapp.  

1-Descreva como foi a infância de seu (sua) filho (a) e fale sobre seus 

comportamentos e sentimentos. 

2- Fale sobre os comportamentos e sentimentos de seu (sua) filho (a) na 

adolescência. 
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3- Como você percebe seu (sua) filho (a) hoje? Fale sobre seus sonhos e 

projetos de vida.  

4- Seu (sua) filho (a) demonstra sentimento de solidariedade desde a infância? 

5- Você considera que a participação de seu (sua) filho (a) no projeto alterou 

suas formas de pensar e agir? Como? 

6- O que seu (sua) filho (a) fazem, em termos de trabalho e estudo atualmente? 

Objetivou-se obter as percepções das famílias sobre a inserção dos jovens no 

projeto. Os dados foram obtidos via entrevista com retorno escrito por WhatsApp. 

Devolutivas: 08 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1 Apresentação dos Sujeitos de Pesquisa 

 

A seguir, apresenta-se, de forma detalhada, os dados produzidos por estes 

exercícios de pesquisa bem como as análises pautadas nos referenciais teóricos 

apresentados anteriormente. Destaca-se que as falas dos sujeitos aqui apresentadas 

não estão na íntegra, sendo resultado de recortes realizados com base nos objetivos 

propostos15.  

 

6.1.1 Sujeito 1: Pedro 

 

Foi aluno da escola em pauta desde o 1º ano do EM, e toda a sua vida escolar 

ocorreu em instituições públicas de ensino. Reside com o pai, a mãe, e a irmã. Sua 

mãe trabalha em um salão de cabeleireiro e seu pai, como ajudante geral. Possui uma 

visão otimista em relação ao futuro, porém realista. Descreve que sempre foi curioso 

e que esta curiosidade o ajudou a ser quem é hoje. Em relação às possíveis mudanças 

em seus projetos de vida, que era de seguir a carreira militar, ser reconhecido por isso 

e poder ajudar muitas pessoas, Pedro relata uma pequena mudança.  

 

6.1.1.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.1.1.1 Presente  

 

Relata ser uma pessoa calma, que defende as ideias em que acredita. Refere 

ter, como referências, as pessoas que admira, e tem sua família como exemplo para 

o que aprende no cotidiano. Procura absorver o que é bom, o que o deixa mais em 

paz. As três coisas mais importantes que elencou foram: sabedoria, liberdade e paz, 

a primeira, por ser necessária; a segunda, por ser importante para se descobrir e 

expressar os sentimentos, e a última, por proporcionar uma ‘expansão da mente’, o 

que o mantém longe de influências negativas. 

                                                             
15 Foram realizadas correções na estrutura gramatical, sem alterações do conteúdo. 
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Pedro não menciona ter dificuldades na vida naquele momento e, ao ser 

questionado sobre se sentir útil socialmente, responde saber que pode ajudar fazendo 

algo pela comunidade: 

 

Sou uma pessoa, na maior parte do tempo, calma, defendo aquilo que 
acredito. Minha personalidade tem como base para sua construção as 
pessoas que admiro e seus ideais, a minha família é aquilo que vejo e 
com quem aprendo no dia-a-dia. Na minha vida, eu tento “filtrar” tudo 
o que chega a mim, absorvendo o que é bom e usando isso para dar 
soluções àquilo que é ruim, isso me faz ficar bem. 

A sabedoria, de fato, me deixa bem, me satisfaz, eu preciso disso para 
viver. A liberdade é necessária para você descobrir e expressar aquilo 
que você pensa, sem ser influenciado por nada, sem nada te 
prendendo às coisas monótonas, apenas deixar o seu conhecimento 
se expandir, deixando sua mente te guiar. 

 A expansão. Já a paz, virá como o prêmio após conquistar a sabedoria 
e a liberdade. 

Sim, e não apenas sinto, eu sei que posso ajudar. Pois se tenho a 
capacidade de pensar num modo de ajudar, e por essa ideia, é 
possível fazer algo em prol da comunidade. 

 

6.1.1.1.2 Futuro (Item 2, Parte I do Protocolo) 

 

A respeito do futuro, perguntou-se como se imagina daqui a cinco anos, e a 40 

anos; e a respeito de seus sentimentos. Antes de iniciar o projeto, afirmava seguir a 

carreira militar apresentando, como valores, as informações e aprendizados que teria. 

Relaciona uma vida boa a se sentir bem, e afirma que conquistará seus objetivos e 

que ajudará muitas pessoas. Imagina-se sempre com o pensamento positivo e tem a 

intenção de ajudar os outros. Sobre o projeto de vida, relata: 

 

Estarei numa academia militar com novos amigos, estudando e me 
preparando para dar início à carreira, o mais importante será absorver 
cada informação e transformar em aprendizado. 

Me sentirei bem, pois estarei começando a segunda e mais importante 
fase da minha vida. 

Muito bem, pois terei conquistado a maioria dos meus objetivos, além 
de ter ajudado muitas pessoas. 
Estou com o pensamento positivo em relação a ele, pois nesse projeto 
vou fazer apenas coisas de que gosto, então não me sentirei de fato 
trabalhando. 
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6.1.1.1.3 Trabalho (Item 3, Parte I do Protocolo) 

 

Sobre o trabalho, perguntou-se se já havia escolhido sua carreira, o que seria 

um trabalho ideal, e sobre a sua atuação em termos de contribuição para a sociedade. 

Pedro reforçou a escolha pela carreira militar, referindo que a admira muito, o que o 

levou a se decidir, apesar de saber que será uma carreira difícil, com muitos desafios, 

mas que vale a pena, por possibilitar beneficiar outras pessoas. Afirma não ter tido, 

ainda, nenhuma atuação no sentido de beneficiar outras pessoas de forma mais 

comunitária e social. 

 

Sim, carreira militar, porque é uma carreira que admiro muito, e a 
admiração desencadeou a vontade de exercê-la. Seria uma carreira 
difícil e cheia de desafios, e que beneficiasse outras pessoas, porque 
são fatores que admiro e gosto de praticar.  

 

6.1.1.1.4 Família 

 

Neste item, perguntou-se se pretende construir uma família, como seria uma 

família ideal, e se já fez algo que surpreendesse sua família. Pedro respondeu que 

talvez construísse uma família, porque seu foco central seria o seu trabalho. Uma 

família ideal seria honesta, disciplinada, gostaria de estudar e de escutar ‘rap’. Não se 

lembra se já fez algo para a sua família que causasse surpresa. 

 

6.1.1.1.5 Estudo 

 

Aqui, Pedro se refere ao estudo como a base para seguir adiante, e refere que 

quanto melhor for a qualidade, melhor será seu desempenho. Ao ser questionado 

sobre se a escola conscientiza o aluno para uma educação solidária, afirma que “[...] 

sim, para formar um cidadão melhor, com mais ética”. 

 

O estudo sempre foi a base para dar os próximos passos da minha 
vida [...] quanto melhor a qualidade dos estudos, melhor será o meu 
desempenho dentro da função.  
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6.1.1.1.6 Ética 

 

Neste tópico, perguntou-se sobre o que gostaria que fosse diferente no mundo, 

se faz algo para concretizar esta mudança, e o que faria para modificar o futuro. Pedro 

respondeu que não quer a discriminação, exclusão social, o preconceito. Disse que 

isto atrasa o desenvolvimento da sociedade e que até o deixa com ‘certa raiva’. Ele 

faz parte, atualmente, de um movimento que luta por isso e afirma que, no futuro, 

pretende concretizar este desejo. 

 

Queria que não houvesse discriminação, nem exclusão social, nem 
preconceito, e que ninguém fosse tratado como se fosse melhor ou 
pior que os outros. Porque isso atrasa o desenvolvimento de toda uma 
sociedade, isso é coisa que me deixa até com uma certa raiva. 

 

6.1.1.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.1.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

Pedro relata, neste momento, ter uma vida boa, mesmo porque não se vê no 

direito de reclamar, devido “a outros exemplos que vê no mundo”. Considera-se na 

sua melhor fase, pelo amadurecimento que teve nos últimos três anos e afirma que o 

melhor ainda está por vir, mas que não pretende deixar suas raízes para trás: 

 

Bom, eu considero a minha vida uma vida boa, tenho um dia a dia 
tranquilo, calmo, até então.... Me considero na minha melhor fase, 
tanto mentalmente, como espiritualmente, como fisicamente, graças 
ao meu amadurecimento, principalmente nos últimos 3 anos.... Tenho 
ciência de que o melhor ainda está por vir e que eu ainda estou na 
metade do caminho, e tenho que continuar caminhando, porém, sem 
esquecer o que eu era, sem esquecer de onde eu vim. 

 

Sobre seus planos em relação ao futuro e à questão em ter dificuldades, Pedro 

afirma que as pretensões mudaram um pouco. Agora, além de querer continuar na 

carreira militar, quer saber o sentido de tudo saber aonde quer chegar, e reconhece 

que está um pouco longe, e sabe das dificuldades. Daí sua fala sobre 

desenvolvimento, persistência e sinceridade. Considera a liberdade como um requisito 

para se chegar aonde pretende: 
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Hoje em dia, a realização profissional é muito importante para mim, é 
algo que eu almejo, pois sei que nessa realização, nessa parcela da 
minha vida que eu viverei como profissional, eu sei que eu vou ter a 
oportunidade de mudar a vida de muitas pessoas e isso é algo que me 
cativa, que me atrai. 

Eu quero conhecer, quero saber tudo, o sentido de tudo isso, em 
primeiro lugar, acho que essa é a minha pretensão, tenho uma noção 
do que eu quero ainda muito longe desse objetivo, mas eu sei aonde 
eu quero chegar. Você tem que ser sincero consigo mesmo, persistir 
e se desenvolver, então a liberdade não seria um objetivo, é um 
quesito, um requisito para a gente chegar aonde tem que chegar. 

 

Sobre a mudança que gostaria de ver no mundo, Pedro refere ser utopia, e 

afirma que tudo evoluiu, menos o ser humano que, na sua maioria, não pensa no 

próximo. Refere falta de amor e de conhecimento. Com amor e conhecimento, o 

mundo seria melhor porque o ser humano seria capaz de compreender e respeitar, o 

que, atualmente, ‘não é real’: 

 

Sendo sincero, a mudança no mundo que eu gostaria de ver soa meio 
utópico.... É claro que as pessoas querem ver o mundo melhor, 
realmente, mas a maioria esmagadora ainda não pensa no próximo no 
geral... E será isso, a falta das duas coisas mais importantes para 
mim? Amor e conhecimento. O mundo seria melhor porque o homem 
seria capaz de compreender e respeitar, o que, atualmente, não é real. 

 

6.1.1.2.2 B) Ação Moral 

 

Pedro participou do projeto desde o início, por dois anos, uma vez por semana, 

e ficava na creche e na escola de educação infantil de uma a duas horas e meia. 

Prestava auxilio às professoras e interagia com as crianças no intervalo. Descreve o 

projeto como algo muito importante, pois passou a entender melhor os seres humanos 

e passou a enxergar o mundo de forma diferente. Diz que participar do projeto foi algo 

divertido que lhe trouxe paz, pois ‘o mal existente no mundo ainda não está naquelas 

crianças’. 

Afirma que sua relação com as crianças era muito boa e amigável. Sobre seus 

sentimentos, Pedro refere ter se sentido influente em relação às crianças, pois 

qualquer coisa que dissesse poderia influenciar o futuro delas. Relata se sentir mais 

maduro, e a ampliação da sua perspectiva e visão. Sobre o final do projeto e os 

sentimentos, Pedro refere sentir calma e uma sensação de dever cumprido, mas que 
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tem ciência de ter sido somente uma pequena tarefa, pois há muita coisa a ser feita 

na vida. Quanto a isso, diz estar preparado. 

 

Eu participo do projeto há 02 anos, geralmente uma vez na semana, 
uma carga de entre 1 h e 2h30, aproximadamente e, geralmente, eu 
realizo tarefas de auxílio à professora em relação a atividades, 
encaminhamento para palestras, ou intervalo, por exemplo. 

A maior realização, sem dúvida, é pessoal, eu passei a entender muito 
melhor os homens estudando de onde eles vieram, o que eles eram 
antes, o que me fez enxergar o mundo de forma muito diferente. Me 
diverte e me dá até uma sensação de paz, porque ali [na creche] eu 
sei que todo mal que tem no mundo real não está presente, porque 
elas [as crianças] ainda não conheceram tudo aquilo que leva os 
homens a cometerem coisas horríveis.  

Minha relação com as crianças, sinto que é boa, quase amigável.  

O que permitiu, principalmente, participar e permanecer no projeto foi 
a carga horária flexível, depois me senti influente, primeiro porque elas 
[crianças] estão numa fase de muito aprendizado, e qualquer coisa 
que você faz ou fala pode influenciar o futuro daquelas crianças.... 
Com essa convivência eu me senti mais maduro, senti que houve um 
amadurecimento, e eles ampliaram minha perspectiva de vida, eles 
me fizeram conhecer a realidade de cada um, o que ampliou muito a 
minha visão. 

Me sinto calmo, porém ansioso, a sensação é de tarefa cumprida, 
apesar de ter ciência de que essa tarefa é parte de uma tarefa muito 
maior, que é a vida, sinto que estou preparado para enfrentar tudo o 
que a vida me reserva. 

 

6.1.1.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências. 

 

Neste item, relata ter uma boa relação com a família - considera sua irmã como 

seu exemplo e modelo para estudar cada vez mais. Sua vida antes do projeto era 

focada na ‘diversão’, apesar de saber sobre o que queria fazer no futuro. Refere um 

sentimento constante de querer questionar tudo, e menciona que tem se ‘acalmado’ 

com o passar do tempo: 

 

Era uma relação boa, apesar de minha família materna e paterna não 
serem tão próximas, eu buscava manter um laço.... Me manter 
presente com ambos, apesar de momentos conturbados, eu não 
deixei que essa negatividade me influenciasse a também ser algo 
negativo.... Sempre pude contar com minha irmã, que me distraía em 
momentos ruins, fazia com que eu não olhasse o ruim, olhasse para 
outra coisa... Ela inventava brincadeiras, ela sempre eu enxerguei 
como exemplo, eu via que ela era inteligente e, se eu fui um bom 
aluno, eu devo tudo a ela porque antes de eu entrar na escola foi ela 
que me encantou com o estudo, ela me convenceu de que a educação 
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é uma coisa boa, que a escola é legal, e eu fiquei ansioso e, talvez 
graças a isso, eu tenha me tornado um bom aluno... 

A vida que eu levava antes do projeto era uma vida do auge da 
adolescência: queria me divertir, meu foco não era muito a formação 
profissional - apesar de eu ter a minha certeza, já ter tomado a minha 
decisão - mas o meu foco era me divertir apesar de ainda ter dentro 
de mim essa coisa de questionar, de duvidar, sempre buscar as 
respostas do jeito que eu quero, eu dei uma acalmada.  

Depois do projeto eu amadureci, no geral, e deixei de lado esse meu 
lado um tanto rebelde de adolescência – de pico de adolescência. 

 

Sobre a sua trajetória escolar, religião, e se participa de outros grupos, Pedro 

relata que tinha tudo para ser um fracassado na escola, mas só não o foi pela 

influência de sua irmã. Acredita que a educação seja importante, apesar de sua visão 

anterior de achar que escola ‘era somente para tirar nota na prova e passar de ano’. 

Afirmou que, na infância, frequentava a igreja católica, mas que com o passar do 

tempo compreendeu que a espiritualidade pode ser buscada de outras formas. 

 

[...] eu tinha tudo para ser um fracasso na minha trajetória escolar.... 
Mas, por outro lado, eu tive pessoas que me incentivaram, como a 
minha irmã que, graças a ela, eu passei a valorizar a educação 
demais, porque ela era meu exemplo, e ela era boa aluna, então eu 
pensava, tipo, eu tenho que ir bem na escola para me tornar alguém 
como ela, e foi aí que eu passei a valorizar, foi aí que eu me senti na 
obrigação de dar o meu melhor, e apesar de poucos baixos, hoje ainda 
é importante, sempre a educação será importante, mas eu via isso 
como tudo, tirar dez numa prova era tudo, numa prova qualquer....  

Eu frequentava a Igreja Católica com frequência, mas eu ia muito mais 
por obrigação... a relação entre religião e espiritualidade para mim é 
algo mais do que as pessoas acreditam, muitas vezes por tradição, 
mas se a pessoa acredita, ela vai botar Fé naquilo e ela vai botar tudo, 
o seu corpo e o seu espírito na tal religião.  

Eu não participo de nenhum outro grupo como o do projeto, porém 
influência eu tenho bastante, inclusive foram elas [as experiências com 
outras pessoas] que me levaram ao amadurecimento que tive nos 
últimos 03 anos, não exclusivamente, mas elas representaram uma 
parte significativa. Pessoas e grupos geralmente com música na 
maioria das vezes, e ouvindo a música das pessoas e desses grupos 
eu busco conhecer os ideais delas... 

O hip hop foi uma ferramenta essencial para a minha transformação 
como jovem, para abrir os meus olhos de buscar conhecer sempre, e 
contestar.... É algo que me cativa bastante e me influencia a cada dia.  

 

Apesar de afirmar que gostaria de ter muitos amigos, desconfia das intenções 

das pessoas; percebe os professores como pessoas incríveis, mas se mantém 
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distante, e afirma que a escola passa valores, principalmente nas aulas de Filosofia e 

Sociologia: 

 

Em relação à proximidade com professores, eu sempre fui muito na 
minha, eu não busco uma interação... Mas realmente são pessoas 
incríveis, profissionais incríveis, principalmente nas aulas de 
sociologia e Filosofia, que esse tipo de conteúdo faz parte da grade 
curricular, com certeza há transmissão desses conceitos... Começou 
abrir a minha cabeça para esse funcionamento da sociedade em 
relação à ética e à moral, e ao comportamento de pessoas também, 
então me ajudou bastante. 

 

6.1.1.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Sobre o futuro, Pedro é confiante. Sinaliza que o amor e o conhecimento são 

as coisas mais importantes da vida, e que terá alcançado seu objetivo de ser um 

grande militar e ser reconhecido e valorizado. Seu legado é deixar para as próximas 

gerações a ideia de que todos nós somos artistas e podemos deixar algo para o futuro. 

Define projeto de vida como estabelecer metas e ir à batalha sem regredir; quer deixar 

a ‘mensagem do bem’ para a humanidade: 

 

[...] amor, conhecimento, e a busca pela realização do que eu sempre 
sonhei, do que eu sempre almejei.... Ser um grande militar e ser 
reconhecido e valorizado por isso.... Não legado em si, mas quero 
deixar uma obra, digamos assim. Que no fundo eu acredito que todos 
nós somos artistas e podemos deixar algo para as próximas gerações. 

Projeto de vida para mim é você estabelecer metas e ir à batalha sem 
recuar para conquistar suas metas.... Quero ser o melhor e maior 
militar de todos, o mais completo.... Em relação ao impacto eu quero 
ter deixado, é apenas o bem. 

 

Em relação às principais dificuldades apresentadas por Pedro, destacam-se: 

 

Eu me sinto calmo, porém ansioso, a sensação é de tarefa cumprida, 

apesar de ter ciência de que essa tarefa é parte de uma tarefa muito 

maior, que é a vida. Apesar de momentos conturbados eu não deixei 

que essa negatividade me influenciasse a também ser algo negativo; 

e nesses momentos ruins eu sempre pude contar com minha irmã, que 

me distraía em momentos ruins, fazia com que eu não olhasse o ruim, 

olhasse para outra coisa.... 
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Confesso que senti uma certa pressão com isso, mas nada que 

transformasse a experiência numa coisa ruim... 

 e a dificuldade foi conversar com todas as crianças e não ficar 

2h30 ao lado dela exclusivamente, porque é algo que me traz 

uma paz incrível!....  

Não acho que sejam dificuldades em si, como se fosse algo 

negativo, mas acredito que para chegar nessa pretensão seja 

necessário o desenvolvimento pessoal, por exemplo, há três 

anos eu não tinha consciência dessa pretensão.  

 

Notamos, nestes relatos, que as dificuldades encontradas por Pedro se 

resumem em: ansiedade por ter que se relacionar com todas as crianças da mesma 

forma; problemas na infância; um pouco de pressão, pelo fato de sentir o impacto da 

sua influência na vida das crianças; amadurecimento vivido. 

A seguir, a apresentação desses resultados por sujeito, seguida de uma análise 

geral, também realizada por sujeito. 

 

Estive na instituição 10 dias e, em horas, aproximadamente, 25. 
Fomos bem recebidos pelos funcionários e principalmente pelas 
crianças, mas, apesar da timidez no início, logo fui merecendo a sua 
simpatia. Ajudamos em tarefas com organizar a sala, ajudar na hora 
da refeição, ficarmos de olho enquanto a professora ia trocar a fralda 
das crianças. 

Na minha vida, até aqui, essa experiência tem aberto mais os meus 
olhos, pois ao observar aqueles seres pequeninhos e desnudos de 
qualquer ganância, sem interesse algum em futilidades pelas quais 
adultos matam uns aos outros, me faz perceber o quanto nós somos 
fúteis, pois somos nós que, ao invés de buscar um conhecimento de 
forma pura e sem prejudicar o próximo, damos um jeito de estragar 
uma das coisas mais bonitas, que é a própria busca pelo 
conhecimento. 

E um gesto deles me deixou muito bem e ao mesmo tempo muito 
pensativo, uma caixa cheia de peças de montar caiu, logo as crianças 
começaram a pegar e espalhá-las pela sala, para brincar, eu pedi que 
uma menina pegasse uma, ela pegou e eu lhe dei um prêmio, ao 
receber esse prêmio ela ficou, de acordo com sua expressão, 
fascinada e passou a chamar os amigos para juntar as peças em troca 
do prêmio, a reação de todos era a mesma, sorrisos e grandes olhos 
brilhando.  

Em pouco tempo, cerca de 75% das crianças estavam me entregando 
as peças e assim arrumando a sala, intencionalmente ou não, talvez 
pelo prêmio. Sabe qual era o prêmio? “Muito obrigado”. Quando eu 
dizia essa frase olhando para aqueles olhos, via que eles sentiam algo 
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bom, e cheguei à conclusão de que a vida que a humanidade oferece 
ao próximo ser humano tira isso, as pessoas não veem valor num 
“muito obrigado” sincero, no veem o “prêmio moral”, e assim não 
buscam atitudes que resultem nessa frase, talvez esse seja um dos 
pilares que sustentam os maiores problemas que enfrentamos 
atualmente. 

 

Estas palavras indicam o ato reflexivo sobre as fases da infância e atual, e 

indicam que o propósito de vida está presente.  

 

6.1.1.3 Outros resultados de pesquisa 

 

6.1.1.3.1 Questionário de monitoramento 

 

1. Para muitos, ser bom é apenas não fazer o mal, mas acredito que 
isso seja apenas a base, bom é aquele que luta contra o mal em prol 
de um bem superior. Como não roubar, mas ao presenciar o roubo não 
fazer absolutamente nada. 

2. O amor, pois acredito que seja uma mensagem de um ser superior, 
é o maior bem que já senti, é uma sensação que me cativou a tentar 
levar, mostrar esse dom ao mundo, melhorar as pessoas, melhorar o 
ambiente. 

3.Quero apenas que um dia eu seja compreendido, tento ser o melhor 
possível, mas meus pensamentos são antissociais, pois as outras 
pessoas muitas vezes não os compreendem, então meu desejo é ser 
compreendido. 

4. Sim, na minha carreira estarei tratando com pessoas de forma 
positiva ou negativa, e fazer um paradoxo entre aquelas crianças 
incríveis e os adultos que se tornam é um auxílio e tanto para entender 
melhor a humanidade. 

5. Sim, fazendo com que eu abra a minha mente, percebendo que nem 
todas as sensações boas são provavelmente do benefício próprio. 

6. Sim, conceitos da Sociologia que aprendi aqui e me ajudam a 
refletir as vivências no projeto. 

 

As respostas indicam reflexões críticas sobre a sociedade; a presença dos 

valores ‘amor’ e ‘bem’; e a descoberta sobre as sensações boas produzidas por outras 

fontes que não o benefício próprio. Nesse movimento, o jovem percebe as crianças 

incríveis que são, e os adultos que se tornam.  

 

6.2.1.3. Caderno de campo 
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Os trechos a seguir foram retirados de pequenos relatos das experiências 

vividas na Fazenda Esperança (espaço de recuperação de adictos) e na creche, onde 

atuou até o fim. 

O tempo, ainda que pouco, foi o suficiente para ter uma noção de como 
será. Eu já tinha o pensamento de que as drogas são um mal caminho, 
mas vi ainda mais o reflexo dessa diversão que a sociedade nos 
oferece. (Maio, 2017) 

Senti raiva e certo orgulho. Raiva pelos homens que propagam o uso 
dessas substâncias, destruindo diversas vidas, e orgulho por saber 
que ainda existem boas pessoas, que são capazes de encontrar a paz 
de seus espíritos e corpos através da fé. (Maio, 2017) 

Último dia de agradecer e comemorar pela oportunidade que rendeu 
uma experiência incrível. A cada olhar que vi enquanto estava de saída 
sentia um aperto no coração. Minha vontade era fazer parte, estar 
presente na vida de alguns dos seres incríveis que lá conheci. 

(Novembro, 2018) 

 

A presença de fortes sentimentos como raiva, indignação, orgulho e gratidão 

ampliam as reflexões de Pedro sobre a humanidade. 

 

6.2.1.4 D) Depoimento da professora da creche16 

 

A gente se envolve em um projeto.... Eu acho que isso é tudo muito 
importante, não só para aqueles que estão trabalhando no projeto, 
mas também para aqueles que estão aproveitando a aprendizagem 
desse projeto. Eu percebi que durante esse tempo que eles 
participaram aqui comigo, realmente eu vi esse vínculo de carinho de 
criança. Eles demonstraram, assim como as crianças, muita 
sinceridade e carinho. Sempre quando chegavam, as crianças ficavam 
felizes, então eu acho que valeu sim, foi um bom momento. 

 

6.2.1.5 E) Questionário família/Mãe 

 

1. Na primeira infância não foi nada fácil, passamos por períodos de 
muitas privações, por conta de problemas financeiros como desemprego, 
precisamos mudar de casa algumas vezes. Mas depois um pouco mais 
crescido, tudo foi melhor. Percebi que ele entendeu toda a situação... 
Sempre se mostrou prestativo e compreensivo. Porém com uma 
personalidade fortíssima, pois quando queria se expressar, tinha um olhar 
fixo nos meus olhos. Não chorava fácil, sempre dividia o que tinha, e o 
fazia de um jeito que não fosse humilhante para o próximo. 

2. Na adolescência foi surpreendente a maturidade. Muito centrado e 
objetivo no que queria e sempre querendo me ajudar, percebi que tem 
cuidados com a casa, com a organização de suas coisas. Não gosta de 

                                                             
16 Pedro, Karen e Luma fizeram o projeto juntos. O depoimento se aplica para os três. 
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fazer ninguém esperar. E não quebra regras. Preocupava-se com horários 
e sempre procurou ter muitos amigos. A personalidade ficava mais forte e 
aquele olhar fixo permanecia quando era pra resolver algo. 

3. Hoje ele é um homem... muito sério, mas ao mesmo tempo brincalhão, 
sempre fazendo quem está ao seu redor rir.... Quanto aos objetivos 
sempre foi unânime a carreira militar. Está buscando incansavelmente o 
sonho de sua vida. Às vezes se cobra demais (sempre) .... Não gosta de 
pedir nada, gosta de ser autossuficiente, percebi que se preocupa com a 
saúde de todos da família e está sempre querendo saber se estão todos 
bem 

4. Sim, sempre pensou nas pessoas, na escola dividia o lanche, dividia os 
brinquedos com os amiguinhos. Em casa sempre dividiu o quarto com a 
irmã mais velha. Doava os brinquedos que não brincava mais, as roupas, 
os calçados.... Desde pequeno ia comprar coisas pras senhoras da 
vizinhança, sempre responsável. 

5. O contato com as crianças pequenas o fez ser mais delicado, percebi 
que toda a seriedade e cara de bravo ganhou um toque de sutileza nos 
momentos certos. Os abraços ficaram mais apertados. Parece que se 
identificou com algumas crianças que conviveu durante esse tempo. 

Atualmente está tentando seguir a carreira militar... prestando concursos 
na área.... Continua estudando diariamente... 

 

As falas reiteram os relatos produzidos por Pedro no decorrer do processo, 

destacadas as qualidades: solidariedade; propósito; convicção; personalidade forte; e 

maturidade precoce. 

 

6.2.1.6 F) Análise Geral 
 

Pedro se sente preparado, ao final do EM, para enfrentar o que a vida lhe 

reserva. Um pouco mais novo, se via como um adolescente rebelde, que questionava 

tudo e queria muita diversão. Afirma que, após o projeto, percebeu um 

amadurecimento, e que deixou de lado esta rebeldia. É perceptível o quanto a 

experiência em participar do projeto contribuiu para afirmar seus valores e se 

estruturar para o futuro. 

A mãe de Pedro relata as percepções sobre projetos de vida profissionais: 

quanto aos objetivos sempre foi unânime a carreira militar. Está buscando 

incansavelmente o sonho de sua vida. Atualmente, continua com os estudos em 

direção à carreira militar. 

Os dados relativos a Pedro, indicam a existência de um projeto de vida 

fundamentado por valores pertencentes à sua trajetória familiar - comportamentos de 
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risco foram evitados devido aos bons exemplos, gerando atitudes positivas, alegria, e 

“avidez por conhecer o mundo” (Damon, 2008). Observou-se a presença constante 

do sentimento de empatia como um valor, traduzida pelas ideias de cuidado com o 

outro, e de compaixão.  Estes comportamentos pertencem ao escopo da 

moralidade (SMITH,1982 ANO apud BLOOM, 2014) por se constituírem como 

elementos rigorosos, brandos, e altruístas - quando Pedro se refere à inocência das 

crianças demonstra, ao mesmo tempo, indignação com a realidade social objetiva, e 

paz por estar em contato com esse sentimento.  

Nesse sentido, os valores deste jovem são harmônicos, pois quando o indivíduo 

considera, por exemplo, a justiça como um valor importante, vêm na esteira a 

generosidade, a solidariedade, a empatia, etc. Outros sentimentos como curiosidade 

e liberdade também estão presentes - a liberdade aparece, em seus relatos, como 

quesito para alcançar objetivos, o que remete à ideia de que a boa vontade como valor 

essencial, depende do livre arbítrio. 

É possível, portanto, inferir que Pedro amadureceu e ampliou o olhar em vários 

sentidos, o que o levou a novas projeções e buscas - ainda que ajudar os outros 

fizesse parte de suas projeções e compusesse, como objetivo, seu projeto vital, essa 

percepção se ampliou em relação às formas e possibilidades. Se participar de ações 

solidárias fortalece a construção dos projetos de vida, uma vez que se possibilita um 

olhar que ultrapassa o “eu” (DAMON, 2009), Pedro deixa claro que se tornou mais 

curioso, atento, consciente, sensível e amoroso. 

Sposito (2005), afirma que a juventude é uma fase em que se inicia a busca de 

autonomia, acentuada pela construção tanto de elementos identitários em níveis 

pessoal e coletivo, como de experimentação. A ideia da autora corrobora com muitos 

depoimentos de Pedro quanto à construção da autonomia no momento em que o 

sujeito percebe que:[...] observar a evolução das crianças e a bondade inerente a cada 

uma delas e, ao mesmo tempo, fazer um paradoxo em relação à humanidade, gerou 

profundas reflexões e trouxe sentimentos vários - de amor, raiva, vontade de querer 

mudar o mundo, vontade mais forte de querer conhecer as coisas .Ou 

ainda....Começou a abrir a minha cabeça para esse funcionamento da sociedade em 

relação à ética e à moral, e ao comportamento de pessoas também, então me ajudou 

bastante. 

Em relação às dificuldades presentes ao longo de sua vida, Pedro apontou as 

citadas acima, referindo ter sido capaz de superar algumas através da força recebida 
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de sua irmã, e de superar outras pelo seu próprio processo de amadurecimento e 

emancipação; outras dificuldades, ainda, foram superadas por se sentir indignado com 

o que enxerga como “maldade existente no mundo”. Além disso, o jovem refere a 

ansiedade diante de um futuro incerto e desconhecido. 

 

6.1.2 Sujeito 2: Abe 

 

Abe realizou o projeto social atuando na creche, no asilo, e na APAE. Sobre 

seu relacionamento familiar, relata que na infância foi cuidada mais por seus irmãos, 

mas hoje vê o seu pai como sua principal e única referência. Seu projeto de vida é 

começar uma faculdade e poder pagar com seu próprio trabalho, o que difere de seus 

planos anteriores à atuação no projeto, quando estava mais focada em ter sua família. 

Relata que, no decorrer de sua trajetória como voluntária, se apegou mais ao 

asilo, pois apesar do pouco tempo (alguns meses), se sentiu ‘da família’, o que a 

deixou satisfeita. Sobre sua religião, relata que seu pai é pastor e que acredita que a 

família pode ter influenciado nas suas escolhas, mas ninguém a obrigou a ir para a 

igreja. Atualmente refere ‘seguir o evangelho de Cristo’ há cinco anos.  

 

6.1.2.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.2.1.1 Presente  

 

Abe se descreve como uma pessoa risonha que gosta de se sentir bem e ver 

outras pessoas bem. Atualmente não passa por dificuldades e vive um momento bom; 

afirma se sentir útil ao trabalhar com assistência social na cidade, e ressalta as três 

coisas mais importantes da vida: “Deus - Família – Amigos. Essas coisas são 

importantes pra mim porque eu estou com elas todos os dias. Amo cada uma dessas 

coisas e também elas me incentivam a ser uma pessoa melhor”. 

 

6.1.2.1.2 Futuro (Item 2, Parte I do Protocolo) 

 

Daqui a cinco anos se imagina vivendo bem e com sua família, sentindo-se feliz 

por ter conseguido cursar a faculdade de seus sonhos. Com 40 anos, espera estar 

com sua própria empresa em mãos, vivendo bem e satisfeita com a vida, e não passa 
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um dia sem pensar em seu projeto. Criar uma família, ter um emprego, ter um carro e 

uma moto são coisas que fazem parte das suas perspectivas. Quanto à contribuição 

para a sociedade, Abe quer fazer doações, campanhas e ajudar a quem realmente 

precisa. 

 

Em relação ao futuro, eu quero que tudo esteja melhor, sabe, eu quero 
já estar estabilizada, financeiramente, espiritualmente, 
sentimentalmente... E eu sou uma pessoa que não gosta de mesmice, 
então eu quero que tudo esteja mudado para mim. O futuro é um pouco 
assustador. Dá um medo na gente porque a mudança dá medo, mas 
também eu tenho medo que nada mude. 

 

6.1.2.1.3 Trabalho (Item 3, Parte I do Protocolo) 

 

Em relação ao trabalho, deseja fazer faculdade de Administração para ser 

empresária e ter seu próprio estabelecimento. Acerca do trabalho voluntário, disse que 

doa alimentos para aqueles que precisam e se sente muito satisfeita por ajudar o 

próximo:  

 

Eu quero muito fazer faculdade de Administração para ser uma 
empresária e ter o meu próprio estabelecimento.... Eu nunca pensei 
em ser empregada, então eu sempre sonhei em ser patroa, por isso o 
serviço ideal seria sendo chefe. 

 

6.1.2.1.4 Família 

 

Abe espera construir uma família, ser uma boa mãe e uma boa mulher para o 

marido. Descreve a família ideal como saudável, e que tenha respeito e admiração 

por ela. Não se lembra de nenhuma atitude inesperada que tenha surpreendido seus 

pais. 

 

6.1.2.1.5 Estudo 

 

Afirma que o estudo possui uma grande importância, pois sem ele ‘não chegará 

aonde deseja’. Acredita que a qualidade dos estudos pode influenciar no futuro, e que 

a escola conscientiza o aluno para uma educação solidária através de campanhas 

que os influenciam a contribuir:  
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6.1.2.1.6 Ética 

 

Sobre o que gostaria que fosse diferente no mundo, se referiu à política - para 

ela, o mundo está se corrompendo e isso afeta a todos. Relatou não fazer nada para 

concretizar essa mudança, pois acha que ninguém ‘dará ouvidos’ a uma jovem com 

sua própria opinião. Entretanto, no futuro afirma que buscará influenciar os políticos 

através de seu trabalho. 

 

6.1.2.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.2.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos. 

 

Abe relata ter uma vida bem agitada e atarefada; considera-se feliz pelo fato de 

ter um emprego, mesmo sem muito tempo para se dedicar aos seus projetos e a si 

mesma; afirma que se importa com sua saúde mental: 

 

A minha vida hoje está sendo bem corrida porque eu consegui um 
emprego em uma sorveteria e não tem horário fixo, quando eles me 
mandam vir trabalhar eu venho, então a minha vida está sendo muito 
corrida e eu não estou tendo muito tempo para mim, mas em relação a 
isso eu me sinto muito bem por ter um trabalho, por ter um emprego. 

Eu já me preocupei com muitas coisas, mais hoje em dia a única pessoa 
com quem eu me importo mesmo, a única coisa com que eu me 
preocupo é comigo mesmo e com o meu psicológico, é com a minha 
saúde mental, e com a minha própria vida.  

 

Seus planos em relação ao futuro continuam os mesmos. Está empregada, 

terminou o Ensino Médio e os serviços voluntários, e deseja entrar na faculdade e 

continuar trabalhando para cobrir as despesas: “Os meus planos de vida para hoje é 

eu começar a fazer a minha faculdade, é continuar empregada e conseguir pagar a 

minha faculdade”. 

 

Sobre a mudança que gostaria de ver no mundo, Abe pensa que o amor seria 

a solução: 

Acredito que o que iria mudar o mundo ia ser o amor, pode parecer uma 
coisa boba, uma coisa clichê, mas se a gente começar a praticar o amor 
com nosso próximo como a gente se ama, se a gente começar a usar a 
empatia, se colocar no lugar do próximo e pensar duas vezes antes de 
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julgar, acho que isso mudaria o mundo; não que mudasse, mas que 
fosse acrescentado no mundo, o amor. 

 

6.1.2.2.2 B) Ação Moral 

 

A participação de Abe como voluntária na Creche, no Asilo e na APAE, segundo 

ela, foi uma experiência incrível para seu desenvolvimento, pois estar envolvida com 

uma ação solidária influenciou sua forma de pensar e de viver a vida: 

 

Eu realizei o projeto social durante 02 anos. Fui voluntária na creche, 
no asilo e na APAE, e foi uma experiência muito incrível, uma ação 
muito solidária que fez com que eu mudasse a minha forma de pensar, 
a minha forma de viver. Eu fiz serviço voluntário em três lugares, só 
que eu me apeguei mais com os idosos.... Eu amo eles como eles se 
fossem da minha família... Nossa! Eu aprendi muito com eles! Às 
vezes eu me sinto mal porque eles passam por problemas que a gente 
não tem condições de ajudar, a gente só pode estar lá ao lado deles 
distraindo, mas o vazio que eles têm dentro de si é algo muito pesado, 
sabe? É algo que ninguém vai conseguir preencher. Eu amo muito eles 
no fundo do meu coração! São muito importantes para mim e eu me 
sinto muito feliz, me sinto muito honrada de ter feito parte da vida 
deles, na história deles, me sinto muito honrada por ter conhecido cada 
um deles. 

 

6.1.2.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Abe relata que seus sentimentos antes de iniciar o projeto eram ‘egoístas’, mas 

que houve uma transformação em sua vida: 

 

Meus sentimentos eram um pouco egoístas, eu não pensava muito no 
próximo; eu pensava em mim, eu me importava comigo e danem-se os 
outros, queria saber só de mim, mas depois que eu comecei a me 
importar com meu próximo, foi através do projeto, por isso que eu falei 
que esse trabalho teve uma grande importância na minha vida, fez com 
que eu mudasse a minha vida de verdade. 

 

Sobre sua trajetória escolar, religião, e se participa de outros grupos: 

 

Minha trajetória escolar foi simples, eu nunca estudei em escola 
particular, toda vida eu estudei em escola pública, nunca fui uma aluna 
de tirar nota 10, 10 e 10, sempre fui uma aluna ali na média, não era 
uma aluna tão ruim, mais não era uma aluna excelente e já concluí meu 
Ensino Médio. 
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Nem toda vida eu fui cristã, mais hoje sim, eu sou evangélica e sigo o 
evangelho de Cristo; já faz cinco anos que eu sou evangélica, vou na 
Igreja Assembleia de Deus Ministério de Santos.  

Eu acredito que a minha família tenha me influenciado, mas ninguém 
nunca me obrigou a ir para igreja, eu sempre fui porque eu quis mesmo, 
e eu me sinto muito bem em relação a isso... Eu sinto que com Jesus 
tudo é melhor... Eu não participo de nenhum outro grupo. 

 

Sobre a relação com amigos, professores e escola: 

 

Eu sou uma pessoa que conhece muitas pessoas, conheço bastante 
gente. Amigos, mesmo, eu só tenho uns três, quatro e eu amo muito 
meus amigos, eu faço o que posso por eles! Eu não sou aquela amiga 
que fica cobrando as coisas, mas eu sou amiga que tenta dar o melhor 
de si e eu amo muito os meus amigos, a gente tem uma relação bem 
legal, bem íntima, e é isso. 

Eu tenho muita admiração pelos meus professores, não por todos, mais 
a maioria dos meus professores. Só que eu nunca fui uma aluna de ser 
apegada com os professores, eu admiro muito eles, mas eu sempre 
levei uma relação bem profissional, nada mais do que isso, são os meus 
professores e é isso. 

 

6.1.2.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Sobre o futuro, Abe se sente indecisa e preocupada. Deseja que o futuro lhe 

traga mudanças, mas se sente preocupada e com medo: 

 

O futuro é um pouco assustador.... Dá um medo na gente porque a 
mudança dá medo, mas também eu tenho medo que nada mude. 

Daqui a 10 anos pretendo estar independente, quero ter a minha casa, 
meu carro, meu emprego, e espero que eu esteja com a minha 
faculdade concluída. 

 

6.1.2.3 Outros resultados de pesquisa 

 

6.1.2.3.1 Relatório de monitoramento 

 

Este sujeito não estava presente no dia da realização desta atividade, e não 

houve devolutiva posterior. 

 

6.1.2.3.2 Questionário de monitoramento 
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1. Ajudar o meu próximo sem esperar nada em troca, ser voluntário e 
doar o melhor de mim. 

2. Pensar mais nos outros. Porque antes eu só amava se as pessoas 
me amassem. Porém eu aprendi que não é bem assim, não importa 
se as pessoas não me amam eu preciso amá-las como elas realmente 
são. 

3. Gostaria de ser lembrada como uma pessoa generosa que realizou 
todos os seus sonhos e ajudou pessoas a realizar os sonhos delas 
também. 

4. Sim, fazendo eu ser uma pessoa menos egoísta, e pensar no meu 
próximo como nunca antes tinha pensado. 

5. Eu sempre fui uma pessoa que importava mesma, me importava 
com a roupa que usava, etc. Com esse projeto aprendi a me deixar 
um pouco de lado a parar de me preocupar com coisas banais e 
pensar e me pôr no lugar do outro. 

6. O que eu aprendi de bom na escola eu tento passar para eles. 

 

As palavras indicam uma passagem significativa do sentimento de egoísmo 

para o de empatia.  

 

6.1.2.3.3 Diário de Campo 
 

Não houve devolutiva. 

 

6.1.2.3.4 Depoimento do diretor do Lar dos Velhinhos17 
 

Nós agradecemos também por estar participando desse projeto, e a 
gente vai aprendendo.... Essa quebra de pensamento errado, esse 
encontro de gerações, o conflito é muito grande, mas isso vai 
terminando sim, tenho um pé atrás, mas o jovem que está se 
aproximando já está perdendo aquela distância. Isso é muito bom, a 
gente só tem a agradecer a você, pela escola, e aos meninos, pelo 
interesse por estarem com idosos. 

 

6.2.3.5 Questionário família/Irmão 

 

Este instrumento de pesquisa foi respondido pelo irmão mais velho, que teve 

uma convivência maior com o sujeito. 

1. A infância foi meio difícil. Eu sou o irmão mais velho, Robson. Eu 
cuidava dos meus irmãos enquanto minha mãe trabalhava. Minha irmã 
Ingrid levava ela na escola. Mas sempre acontecia alguma coisa, 

                                                             
17 Abe fez o projeto juntamente com Charles e Maria Fernanda. O mesmo depoimento se aplica aos 
três. 
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porque as duas só tem 2 anos de diferença de idade. Então, era uma 
criança cuidando de outra criança. Em relação ao comportamento, 
todos se comportavam bem. Como somos irmãos, sempre brigávamos 
(risos). Cada um tinha sua tarefa. Nem sempre queríamos fazer, mas 
como era obrigação, fazíamos. 

Não gostava da teimosia não só dela, mas de todos. Eu tinha que 
aturar porque tudo o que acontecia sobrava pra mim então ... 

2. Na adolescência nossa mãe foi morar com o nosso padrasto e a 
gente ficou na casa onde nossa mãe morava, que era casa própria 
mesmo. Como era só a gente, não chegamos aproveitar tanto a 
infância e nem a adolescência porque éramos crianças e 
adolescentes, mas tínhamos que agir como adultos. 

3. Então crescemos cedo demais. Para uma menina de apenas 18 
anos ela já é bem madura. Corre trás do que quer e do que precisa 
para realizar seus sonhos 

Sempre fez favores para os outros sem reclamar. Fez dar mais valor 
ao próximo e se aproximar bem mais da nossa avó. 

4. A Abe não lembra muito do pai porque quando ele foi embora ela 
era muito pequena. Então ela não tem muitas lembranças dele. Meu 
pai sempre foi uma pessoa boa e sempre cuidou dos filhos. Mas ele e 
minha mãe brigavam muito os dois se agrediam. Até que um dia ele 
foi embora pra Curitiba. Mas foi uma decisão da justiça. Ele tinha que 
ir embora do estado de São Paulo pelas agressões dele na minha 
mãe. Os dois são bem cabeça dura, mesmo assim eles ficaram 
casados por 15 anos. Depois ele foi embora. Depois disso ele só voltou 
alguns anos depois. A gente já tinha crescido. Apesar dele ter ido 
embora. 

5. Nosso pai sempre foi mais atencioso. Sempre se preocupou mais 
com a gente do que a nossa mãe. Mesmo distante ele é presente. Ele 
nunca deu pensão. Até porque a gente nunca pediu. Quando a gente 
precisa de alguma coisa ele dá. Ele manda dinheiro pra ajudar a gente 
a pagar as contas. Ele sempre vem pra cá em feriados e férias. Ele 
vem visitar a gente sempre que pode, e é um pai muito bom. Abe tinha 
oito anos quando o pai foi embora. O pai é pedreiro e a mãe é dona 
de um bar. 

6. Atualmente ela trabalha na sorveteria, mas com essa quarentena, 
só tem ficado em casa assim como todos nós. Está tirando a carteira 
de motorista dela e tem planos de ir embora quando terminar de tirar 
a carta. 

 

6.1.2.4 Análise Geral 

 

Os dados referentes a este sujeito indicam um salto qualitativo do sentimento 

de egoísmo para o sentimento de altruísmo. Apesar das dificuldades, a atuação no 

projeto social possibilitou uma ressignificação dos sentimentos, sensibilizando-a para 

olhar para o outro e ajudar mais as pessoas. O sentimento de medo em relação à 
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continuidade de seus planos, no entanto, está bastante presente, e perpassa essa 

ressignificação. Comparece em suas falas a importância de se ajudar o próximo, 

pensar mais nos outros, se doar, geradas por sentimentos de generosidade, empatia 

e compaixão. 

Observa-se que a escola e o projeto contribuíram para este processo de 

amadurecimento e reencantamento (ABRAMOVAY, 2015), no sentido de afirmação da 

possibilidade de um jovem transformar vidas através de simples ações. Por outro lado, 

também está presente a descrença em relação à sociedade quando menciona a forma 

como se percebe através do olhar dos adultos, o que remete às afirmações de 

Abramovay (1997) sobre a invisibilidade social dos jovens como sujeitos de 

mudanças. 

É possível realizar uma associação da emancipação vivenciada por Abe, ao 

processo de autonomia, uma vez que o jovem pode escolher, conduzido pela boa 

vontade e pelo livre-arbítrio, realizar ações sociais, uma vez que observou a mudança 

significativa em seu interior. Os sentimentos relatados e reconhecidos, por Abe – 

felicidade, orgulho, satisfação, alegria, gratidão, tristeza e egoísmo -, indicam a 

riqueza da experiência vivenciada, bem como a percepção de se sentir útil, valorizada 

e amada, no contraponto da tristeza e da impotência diante da situação de abandono 

a que os idosos onde atualmente estavam sujeitos (SELIGMAN, 2004). 

Em sua trajetória observa-se a centralidade da presença da religiosidade e da 

espiritualidade, trazida pela família, fundando valores essenciais à elaboração do 

projeto vital como é compreendido neste estudo (DAMON, 2009). Confirma-se, 

portanto, mais uma vez, a hipótese de que participar do trabalho solidário fortaleceu 

os valores centrais desta jovem. 

Percebemos, nas falas de Abe, certa insegurança; provavelmente, por ter tido 

uma “criação nada fácil”, sua ideia de carreira está definida por valores em relação à 

estabilidade financeira; à família; amigos; a sentimentos como amor e afeto. Ou seja, 

Abe desenha um futuro que não presenciou no passado. Porém, o medo de não 

conseguir pagar a faculdade18 é constante, fato que corrobora a pesquisa apontada 

no capítulo dois deste terxto, referente à dificuldade para seguir adiante como fator 

apontado por 86% dos entrevistados (Cruz, 2018). Nesta perspectiva, houve um 

determinado amadurecimento devido à transição de sua adolescência, à participação 

                                                             
18 Infelizmente, Abe não pôde dar continuidade ao curso de Administração, iniciado em fevereiro de 
2020, por motivos financeiros.  
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no projeto, e a certas experiências em sua vida. As falas indicam que o fato de a 

escola apresentar valores éticos e morais e ensinar valores sociais contribuiu para 

este amadurecimento e para sua forma de perceber a importância de dar amor ao 

próximo, de fazer ações voluntárias e poder, assim, transformar vidas através de 

simples ações. 

Durante o projeto, ao ser interrogada sobre: o que é ser uma boa pessoa; como 

gostaria de ser lembrada; o que mais a motiva atualmente; sobre a relação da ação 

social com o projeto de vida, Abe relatou como tema central, em todas as suas 

respostas, a ajuda ao próximo; se doar; pensar mais nos outros; enfim, ações a 

atitudes relacionadas à generosidade. Foi notável o salto do sentimento de egoísmo 

para os sentimentos de empatia e compaixão. Lembrando ao leitor que, preocupar-se 

com uma pessoa é compaixão e colocar-se no lugar do outro, é empatia, sendo que 

“[...] a empatia existe para motivar a compaixão e o altruísmo”(BLOOM, 2014, p.36).  

Após um ano de prática solidária, já no final da execução do projeto, Abe, 

responde com a mesma coerência sobre sua trajetória. Afirma que seus projetos 

continuam os mesmos, acrescentado o fato de estar trabalhando. Houve alterações 

em relação ao que gostaria que fosse mudado no mundo: antes, a política, depois 

referiu a necessidade de haver mais amor. Vale, ainda, destacar a seguinte frase de 

Abe, proferida ao início do projeto, sobre a expressão de suas opiniões: “quem iria me 

dar ouvidos?”; já no final do projeto, ao ser questionada novamente se a família, os 

amigos e os professores se preocupam com sua forma de pensar e agir, Abe reafirma 

acreditar que ninguém se importe, o que indica a ideia da percepção social do jovem 

em negativo, apontada anteriormente neste estudo. 

Abramo (1997) se 19refere, a esse respeito, que os jovens constituem 

socialmente ‘atores de impossibilidades’, ou seja, sujeitos que permanecem semi- 

invisíveis, que não podem ser vistos, ouvidos e entendidos, apesar de apresentarem 

seus próprios pensamentos.  

Retomando as falas anteriores, Abe relata que seu pai foi sua grande influência, 

mesmo que tenha saído de sua casa por determinação judicial decorrente de violência 

contra sua mãe. Mais adiante, o relato de seu irmão mais velho esclarece o fato que, 

certamente, contribuiu para os sentimentos referidos por Abe de sofrimento, abandono 

                                                             
19Disponível em: 

<http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/442_1175_abramowendel.pdf>. 

http://www.clam.org.br/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/442_1175_abramowendel.pdf
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e dor, que impactaram, por sua vez, nos sentimentos de egoísmo, também referidos 

pela jovem. 

No entanto, mesmo diante de tantos sentimentos referidos –felicidade, orgulho, 

satisfação, alegria, gratidão, tristeza, egoísmo –, Abe afirma se sentir feliz com sua 

participação no projeto, devido ao fato de ter se sentido útil, valorizada e amada. A 

tristeza, segundo ela, foi gerada por ter entrado em contato com situações, em sua 

prática solidária, diante das quais se sentiu impotente. Neste ponto, Seligman (2004) 

infere que “[...] as experiências que induzem emoções positivas fazem as emoções 

negativas se dissiparem rapidamente” (p.09) 

A respeito da felicidade sentida por Abe, Kaneman (2000, apud Damon 2009) 

“O que importa para a felicidade é o comprometimento com algo que a pessoa 

considere envolvente, desafiador e atraente, especialmente quando ela faz uma 

valiosa contribuição ao mundo” (p.49) 

Ademais, Abe relata a importância que a religião teve na sua vida, afirmando 

ter começado a frequentar a igreja com 12 anos de idade. De acordo com Damon 

(2008), as pesquisas mostram que a religião é um fator importante a ser considerado 

para a formação do projeto vital. Sobre amizade, a jovem relata ter poucos amigos, 

ter profunda admiração pelos professores, e se sentir influenciada pelo papel que a 

escola desempenhou na sua formação. Abe descreve sua escola como aquela que 

gera condições para que o jovem vivencie experiências significativas e de 

transformação. A esse respeito, Abramovay (2015), afirma ser preciso que as escolas 

provoquem o “reencantamento dos jovens com a escola e a educação”. (p.28) 

Em seu relato, o irmão mais velho afirma ter assumido o papel de pai e mãe, 

ao cuidar dos três irmãos menores. Vimos que esta situação deixou marcas em Abe, 

quando a mesma considera que ninguém vai lhe dar ouvidos ou atenção, o que a 

levou a ter que se voltar a si mesma (sentimento de egoísmo), uma vez que os outros 

(pai e mãe) deixaram a desejar. Nesse sentido, a jovem teve a infância rompida pela 

necessidade de amadurecimento precoce. No entanto, é perceptível que, apesar do 

sofrimento e dificuldades referidas, Abe pôde se ressignificar através do exercício do 

trabalho voluntário que lhe possibilitou voltar o olhar para fora de si, em direção ao 

outro. 

A psicóloga Bernard (1991 apud Damon, 2009), afirmou, em um de seus 

estudos, que crianças que passam por situações difíceis e superam (resiliência) 

apresentam noção de projeto vital, autonomia, competência social e habilidades, para 
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resolver problemas. Quanto às principais dificuldades relatadas por Abe, além das 

presentes em sua trajetória de vida, a dor que referiu sentir por não conseguir ajudar 

os idosos em sua situação de abandono figura, em seu relato, como uma dificuldade 

muito grande:  

 

A única dificuldade que eu tive que enfrentar, na verdade, foi a 
dor de não conseguir ajudar eles, às vezes eles ficavam tristes, 
começavam a chorar muitas vezes ...  Contavam a história de 
vida deles e se sentiam tristes, se sentimos sozinhos e se sentiu 
abandonados e, às vezes, a gente não tem a capacidade de 
fazer nada, a gente não pode fazer nada por eles sabe?Eu acho 
que a maior dificuldade que eu encontrei foi essa e eu me sentia 
muito triste por não poder ajudar eles, por não ter condição de 
ajudar.  
 

Atualmente, Abe trabalha, está fazendo o processo para tirar a carteira de 

motorista, e pretende sair da cidade para ‘tentar uma vida melhor’. 

 

6.1.3 Sujeito 3: Cecília 

 

Cecília estudou em várias escolas, terminou o EM com 17 anos, está à procura 

de um ‘serviço’. Sua família é sua base e motivação para ser melhor e conquistar seus 

sonhos. Realizou o projeto por dois anos na delegacia, mas o que ela acredita que 

realmente a fez mudar para melhor foi a ação com a APAE. 

Seus planos de trabalhar na polícia não mudaram após a atuação no projeto, 

mas refere uma mudança na maneira de ver as coisas, pois se sente mais motivada, 

otimista e confiante. 

 

6.1.3.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.3.1.1 Presente  

 

Cecília estuda no período da manhã e, em alguns dias da semana cursa inglês 

em sua igreja. Relatou se sentir bem, mas um pouco ansiosa por estar perto de 

terminar o Ensino Médio. Descreve suas dificuldades em relação a algumas tarefas 

escolares, e que está estudando mais em casa. Não realiza ações solidárias: 
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Atualmente, só estudo no período da manhã e alguns dias da semana 
faço curso de inglês na minha igreja. Me sinto bem no dia-a-dia e 
ansiosa, pois estou mais perto de terminar o Ensino Médio e fazer uma 
faculdade. 

 

A respeito do que é mais importante na vida, responde: 

 

Deus, família e estudos. A primeira delas é a base da minha vida, 
acredito que tudo gira em torno dele. Minha família é porque está 
sempre comigo e sempre me apoia. E os estudos porque sem eles 
não consigo progredir. 

 

6.1.3.1.2 Futuro 

 

Em relação às projeções futuras: 

 

Daqui a cinco anos eu vou estar terminando o Barro Branco [academia 

militar] e vai ser a melhor fase da minha vida, porque vou trabalhar no 

que eu quero. Não pretendo ter casado até lá por conta da minha 

profissão, espero que esteja na polícia e eu acho que será importante 

para mim o meu desempenho no meu emprego.... Estarei mais 

madura. 

 

6.1.3.1.3 Trabalho 

 

Sobre o trabalho, Cecília relatou que deseja ser policial da ROTA para defender 

a sociedade da criminalidade; considera que será um trabalho prazeroso: “[...] fiz essa 

escolha porque tenho amor e admiração por essa profissão. 

 

6.1.3.1.4 Família 

 

Neste item, Cecília enfatizou que considera sua profissão muito arriscada para 

ter marido e filhos. Relatou que pensa a família como um espaço de “muito amor, 

carinho, e união, onde a base principal é Deus, respeito e caráter”: “Não quero 

constituir uma família, porque como minha profissão é arriscada tenho medo de morrer 

e deixar filhos e marido para trás”. Sobre fazer algo que surpreendesse afirmou que 

foi quando decidiu fazer tudo com base na igreja: “Sim, quando decidi fazer tudo em 

base da igreja e percebi que precisava levar as coisas mais a sério”. 
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6.1.3.1.5 Estudo  

 

Em relação aos estudos, Cecília relata sua importância para ter um futuro 

promissor: “percebi que precisava levar as coisas mais a sério... Ela é a base de tudo 

o que somos e o que vamos nos tornar”. Ao ser questionada sobre se a escola 

conscientiza o aluno para uma educação solidária, afirma que sim e destaca as aulas 

de Filosofia e Sociologia: “Sim, principalmente na aula de filosofia e sociologia, porque 

aprendemos a viver em sociedade e a entendê-la”. 

 

6.1.3.1.6 Ética 

 

Em relação ao que deseja para o mundo: 

 

Gostaria que não tivesse preconceito e criminalidade, porque isso está 
fazendo as pessoas se destruírem e acabando com lares. Sinto-me no 
dever de tentar fazer algo para mudar isso, mas penso como fazer.  

Sim, tento conscientizar pessoas e ajudar meu próximo, mas isso não 
é o suficiente. Pretendo encontrar maneiras eficazes para fazer uma 
mudança significativa. 

 

6.1.3.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.3.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

Cecília se sente muito motivada e otimista para conquistar suas metas: 

 

Hoje em dia não tenho mais tanta coisa para fazer, pois terminei o 
Ensino Médio, agora faço apenas faculdade e procuro um serviço. Em 
relação à vida, estou motivada e otimista a conseguir o que almejo. Em 
relação a mim, comecei a acreditar mais em mim e a me adaptar a essa 
nova fase, e me sinto muito bem. 

 

Relata que seus projetos de vida continuam os mesmos, considera que as 

dificuldades são criadas por cada um, e que todos são capazes de enfrentar cada 

obstáculo, fazendo deles aprendizagem e motivação para seguir em frente.  

 

Acredito que o que mudou foi a maneira que busco para conquistá-los. 
Meus projetos de vida são: entrar na ROTA [Rondas Ostensivas Tobias 
de Aguiar - polícia militar], conseguir estabilidade financeira e casar...  
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Acredito que dificuldade somos nós mesmos que criamos, porque o 
mundo lá fora quer nos fazer acreditar que somos incapazes. Hoje em 
dia, cada obstáculo faço de aprendizado e motivação para seguir. E 
me sinto muito bem em relação a isso. 

 

Quanto às mudanças que deseja para o mundo: 

 

Gostaria de ver a igualdade e o amor entre as nações, que o 
preconceito, a violência e a desigualdade não existissem. Eu sinto que 
mesmo que eu não possa mudar o mundo, eu posso mudar a realidade 
de quem está à minha volta para melhor, e isso farei. Aprendi com o 
projeto, que nós temos que ser a mudança que queremos no mundo, 
pois pessoas aprendem com exemplos. 

 

6.1.3.2.2 B) Ação Moral 

 

A princípio, Cecília optou por atuar na delegacia, mas mudou de ideia quando 

conheceu a APAE: 

 

Eu ficaria na delegacia, mas o que me mudou para melhor foi a ação 
com a APAE, aquilo me fez ser uma pessoa melhor em todos os 
sentidos.... Difícil explicar o tamanho da gratidão que tenho a tudo que 
aprendi, me sinto melhor e mantenho contato com algumas das 
pessoas no projeto. 

Eu criei vínculos que levarei sempre comigo, é uma relação de 
amizade.... Acredito que não houve grandes dificuldades. Fazer a 
diferença e ajudar as pessoas.... Me sinto feliz, realizada e grata. 

 

Sobre os estudos, relata: 

 

Estudei em várias escolas e sempre tive boas notas. No terceiro ano 
ele caiu um pouco, mas foi resolvido. Não gosto de ter muitas 
amizades porque não confio em todos. 

Uma relação boa, os professores do Jeremias [nome da escola] 
passam confiança aos alunos e a gente acaba criando um vínculo 
muito bom.  

 

6.1.3.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Cecília descreve que sua experiência no projeto mudou sua forma de olhar para 

o próximo.  
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Foi a melhor experiência de vida que tive, com toda certeza! Tudo o 
que aprendi vou levar comigo durante toda a minha vida, pois cada 
coisa que aprendi me ensinou a melhorar em tudo. Eu, sinceramente, 
não era tão otimista e não olhava tanto para o próximo, sentia que 
faltava algo.  

A ação com a APAE me fez perceber que para ajudar alguém não 
precisa mover mundos, basta ter amor e perseverança. Me senti feliz 
e emocionada por ter conseguido, juntamente com o projeto e a 
escola, ajudá-los [aos alunos]. 

 

Relata ter Deus e seus pais como influência: “[...] eles sempre me apoiaram e 

me incentivaram a seguir em frente e ir em busca do que eu almejo”. Ressalta a 

importância da escola em transmitir valores referentes à solidariedade, da importância 

de ter amigos e dos professores: 

 

[...] me sinto grata por ter conhecido cada um deles e por todo o 
aprendizado que eles me proporcionaram. Tenho a professora Leila, e 
me sinto grata por tudo que me ensinou. 

Não sinto necessidade de muitos amigos porque os que tenho são 
ótimos, e hoje em dia sabemos que temos que escolher a dedo, me 
sinto grata por ter eles ao meu lado. 

Sim, é uma relação muito boa que quero levar para vida, cada um 
deles tem um espacinho no meu coração, eles foram mães e pais 
dentro da escola, além de professores, pois cuidam e ensinam a gente 
com amor e respeito. 

 

Quanto à participação em projetos sociais, afirma que já participou: “[...] em 

votações, debates, gincanas, atividades e projetos. Já tivemos gincanas de 

arrecadação de alimentos onde eles iriam ser doados eu me senti muito feliz é 

gratificante ajudar alguém”. 

 
6.1.3.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Seus projetos profissionais continuam os mesmos; relata sentimentos de 

otimismo e ansiedade pelo que virá: Me sinto otimista e ansiosa, pois daqui para frente 

tenho que ter uma boa profissão e ser um profissional, pois quero ajudar meus pais e 

conquistar as minhas coisas. Também afirma que as mudanças para o mundo devem 

‘começar por nós mesmos’: “[...] nós somos o futuro, e a mudança no mundo só 
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depende de nós mesmos, basta querer e colocar em ação. Podemos mudar o mundo 

com atitudes e empatia ao próximo”. 

 

6.1.3.3 Outros resultados de pesquisa 

 

6.1.3.3.1 Relatório de monitoramento 

Sobre a experiência na delegacia. 

 

Bom, escolhi a delegacia porque quero ser PM. Gosto muito de lá, 
pude aprender diversas coisas e ver como é a rotina dentro da 
delegacia e dos policiais, é um lugar muito legal com qual me identifico 
muito. 

Essas últimas vezes tive oportunidade de conversar com alguns 
policiais e perguntei a respeito do que a família disse quando eles 
falaram que seriam PMs e é o mesmo que ouvi no começo, e ouço às 
vezes (não mais da família,) que “Ah! É muito perigoso, você não vai 
dar conta, lá não é lugar para você”. 

Pude ver que o dia a dia da polícia é uma constante batalha que não 
é para os fracos. Lá você aprende a ser forte. Um dos policiais me 
perguntou se aquilo era o que queria e se eu estava ciente dos riscos. 
Disse que sim, ele me disse que se realmente é o que eu quero, tenho 
que correr atrás disso porque é difícil, tenso, mas não é impossível. 
Então eu disse a eles o mesmo que disse para meus pais, que é um 
sonho, que estou disposto a lutar e dar o meu melhor até conseguir. 

Na delegacia você aprende que nem sempre a polícia é ruim e 
opressora como a mídia mostra. Lá não se cultivam os fracos e já que 
é assim, que eu seja forte, forte para lutar, como vejo esses guerreiros 
lutarem todos os dias, mesmo que todo o esforço, muitas vezes, não 
seja reconhecido pela população. Mas se não eles, quem ia nos 
defender? As pessoas precisam dar mais valor a essas pessoas que 
correm risco todos os dias para nos proteger e menos valor para 
pessoas banais como heróis fictícios. Os policiais são a cura para a 
violência e precisam ser valorizados. Eles são nossos heróis de farda, 
heróis da vida real. (Junho, 2017) 

 

Sobre sua experiência na APAE. 

 

Há algumas semanas atrás fiquei sabendo que a APAE passava por 
problemas com a alimentação e transporte dos alunos e, por esse 
motivo, eles estavam sem aula. Fiquei pensando em como poderia 
ajudar, foi quando decidi mandar uma mensagem para a professora 
Leila e pedir para que, se fosse possível, reunir os alunos do projeto 
para fazermos alguma coisa. Ela entrou em contato com a APAE e 
depois com os alunos, que toparam ajudar. A diretora da escola topou 
também estender isso para todos os alunos e surgiu a ideia de fazer 
como se fosse uma competição entre salas: a sala que arrecadasse a 
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maior quantidade de alimentos teria uma recompensa. Essa ideia deu 
muito certo. 

No dia em que os alimentos foram buscados pela APAE eu não estava, 
infelizmente tinha médico, mas quando passei na frente da escola e vi 
a movimentação, fui juntamente com a minha mãe falar com a 
professora. E não tem nada mais gratificante do que ouvir sua 
professora e sua mãe falarem que se orgulham de você. Foi difícil 
segurar a emoção quando vi o tanto de coisas arrecadas! Na hora, eu 
não acreditei, parecia não ser real porque realmente era muita coisa! 

Fora os convites da festa do sorvete que eu e mais alunos saímos para 
vender. Não pude agradecer a todos que ajudaram, mas queria que 
eles soubessem a quão grata fiquei pelo que eles fizeram e dizer que 
eles são realmente demais, que eles estavam praticando a essência 
do trabalho voluntário: a ajuda ao próximo. 

No momento em que mandei aquela mensagem não pensei em ter 
fama e nem que teria a proporção que teve. Talvez daqui há alguns 
anos ninguém se lembre de tudo o que todos fizeram mas ficarei feliz 
porque tive a oportunidade de ajudar e ajudei. 

Minha mãe sempre me falou que quando ajudamos uma pessoa que 
seja recebemos bênçãos, talvez seja, talvez a maior benção seja ver 
aquelas crianças estudando, interagindo e felizes. Parece simples né? 
Mas para mim é o suficiente. Sou grata por aprender isso desde muito 
nova e de estudar em uma escola que permite e incentiva os alunos a 
isso e darem o melhor de si. (Maio, 2018) 

 

Esta ação foi pontual e aconteceu em abril de 2018. Cecília se mostrou 

sensibilizada com a situação da APAE e pediu ajuda, denotando a presença de valores 

como a generosidade e a empatia, desenvolvidas ao longo do processo, como afirma 

no questionário respondido no item B. Notou-se que, ao ver suas ideias realizadas, a 

participante parece sentir-se confiante e mais determinada. Vale destacar que toda a 

escola foi envolvida e sensibilizada e foram arrecadados mais de 1500 kg entre 

alimentos e roupas.  

 

6.1.3.3.2 Questionário de monitoramento 
 

1. Uma boa pessoa é alguém que cumpre seus direitos e deveres 
como cidadão e buscar sempre ajudar a quem precisa sem querer 
nada em troca, ser alguém honesto. 

2. O que mais me mobiliza hoje em dia é a generosidade, porque é um 
dos fatores principais que nos levam a ajudar alguém, assim como a 
humildade de reconhecer que você pode ajudar a todos porque não 
somos melhores que ninguém. 

3. Gostaria de ser lembrada como alguém que jamais desistiu daquilo 
que queria independente das dificuldades que apareceram. 

4. Sim, fico na área que tenho como meta de profissão e isso me 
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ajudou e me ajuda a conhecer mais da área da polícia e ter uma visão 
melhor de algumas situações como a falta de segurança no nosso 
país. 

5. Sim, tenho como experiência a campanha do APAE, acho que se 
fosse há um tempo atrás eu não teria tomado uma iniciativa como eu 
tive depois de fazer o projeto. 

6-Sim, principalmente de Sociologia e Filosofia, porque ambos nos 
ajudam a olhar para o próximo o que é muito aplicado no projeto.  

 

Estas respostas foram escritas após o evento da APAE, que causou um 

profundo impacto nas vidas de Cecília e de muitos alunos da escola. Após 1 ano de 

participação no projeto percebeu-se a reafirmação de sua escolha profissional, e 

ações de generosidade.  

 

Estou bem animada e otimista, pois é uma área em que tenho 
interesse em trabalhar, então espero que nesse tempo na delegacia 
eu possa aprender muitas coisas. E o intuito maior que é de poder 
ajudar as pessoas e ter uma troca de experiências. A parte da polícia 
é muito complexa e com muitas divisões um pouco complicadas de se 
entender, mas vamos ter muita ajuda dos investigadores, escrivães, 
policiais e delegado, isso facilita muito. (Maio, 2017) 

Examinei laudos periciais, registrei números de identificação de 
intimações, passei em um caderno de registros. É interessante este 
trabalho porque você aprende como é feito todo o processo das 
ocorrências e intimações. Fiquei um pouco apreensiva, pois fazer 
esses registros e ocorrências exigem que não tenha erros. (Maio, 

2017) 

Apesar de ter sido um trabalho simples, foi muito bom, pois já estava 
com saudades da delegacia, tínhamos parado de vir por conta das 
férias, e voltamos agora. (agosto, 2017) 

Fiquei feliz por saber o quanto estou ajudando. Fala da Cecília após 
ouvir o depoimento da investigadora sobre a sua atuação. (Março, 
2018) 

 

6.1.3.3.3 Diário de campo 
 

 Não houve devolutiva. 

 

6.1.3.3.4 Depoimento da profissional responsável por Cecília na delegacia 

 

Esse projeto tem sido muito importante para nós porque a delegacia 
está com defasagem de funcionários e nós não damos conta der 
colocar todo o serviço em dia no arquivamento de documentos, e elas 
têm ajudado. Além do arquivamento, ajudam na organização de coisas 
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pequenas, como organização de laudos, no atendimento pelo telefone 
- atendem, às vezes, as pessoas que vêm aqui. Aqui a gente tem muito 
serviço e não tem, às vezes, condições, que nem, o telefone tá 
tocando e eu tô aqui e uma delas20 vai lá e atende para mim. Às vezes 
são pequenas coisas que fazem toda diferença para gente, assim, 
esse projeto está sendo maravilhoso e gostaria que continuasse. 
Obrigada, Leila, por confiar na gente. (Março, 2018) 

 

Cecília permaneceu do início ao fim na delegacia, auxiliando a investigadora 

no que precisasse.  

 

6.1.3.3.5 Questionário família/Mãe 

 

1. Cecília gostava muito de ler, escrever, falava muito, é bem 
comunicativa, não gostava de coisas erradas, era sempre igual a mim, 
honesta 

2. Ela evoluiu muito com responsabilidade, com deveres. Sonho de 
Cecília é ser policial. A busca desse projeto é estudando, fazendo 
curso, correndo atrás dos sonhos. Ela nunca deixou de sonhar 

3. Ela está trabalhando, revendendo produtos, e algumas coisas a 
mais, quando está ao seu alcance 

4. Isto sem dúvida, sempre gostou de ajudar ao próximo com muito 
orgulho. 

5. Com certeza, mudou muito para melhor. Ajudou mais ao próximo, a 
ver o mundo de outra forma. E ganhou mais experiência na área da 
profissão do interesse dela.  

6. A ser mais paciente, a ter mais foco, para ser uma grande mulher 
na área de militar. É um sonho de que nunca desistiu. 

 

6.2.3.6 Análise Geral 

 

Felicidade, motivação, otimismo e gratidão são sentimentos apontados com 

frequência por Cecília e denotam uma transformação relativa ao seu sentimento inicial 

de que ‘faltava algo’ na vida. Nota-se a forte presença de seus sonhos e metas, fatores 

que fundamentam a estruturação de um projeto vital. Segundo Seligman (2012), os 

elementos: emoção positiva; engajamento; sentido; realização e relacionamentos são 

fundamentais para se alcançar o bem-estar, e os mesmos estão presentes na fala 

desta jovem. 

                                                             
20Refere-se a duas alunas que faziam o trabalho social na delegacia. Uma delas desistiu, ficando 
somente Cecília no final. 
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Percebe-se, em sua trajetória, que participar do projeto e da ação pontual na 

APAE favoreceu o seu sentimento de bem-estar, por meio do uso das forças pessoais 

de bondade, amor, gratidão, otimismo, humildade, fé, religiosidade, paixão, 

entusiasmo. Os sentimentos de realização e conquista (buscada por ela própria, 

independente de quaisquer benefícios), também contribuíram para relacionamentos 

positivos, na medida em que, ao se sentir orgulhosa de suas ações, se tornou mais 

confiante e alegre para com os outros (SELIGMAN, 2012). 

Ainda se destacam dois aspectos relevantes para análise: educação familiar e 

educação escolar - Cecília pôde perceber claramente a relação entre os valores 

trazidos pela família e os valores aprendidos na escola, o que é determinante para a 

construção da sua personalidade moral (PUIG 1998), e para a elaboração do projeto 

vital. Por fim, os dados revelam o fortalecimento e a aquisição de virtudes através da 

educação moral colocada em prática. 

Foi possível perceber, no decorrer das análises de Cecília, que houve tanto 

continuidade como reafirmação do que ela considera como valores centrais: Deus e 

família. Em seus relatos, notamos a presença frequente dos sentimentos de felicidade, 

motivação, otimismo, gratidão. Destaca-se que a jovem refere que, antes do projeto, 

não olhava muito para o próximo, e que sentia que ‘faltava algo’. Também é notável a 

forte presença de seus sonhos e metas, fator importante para a afirmação de seus 

projetos vitais os quais, evidentemente, em suas falas, estão voltados para o mundo, 

ou seja, “[...] servir a algo que se acredita a ser maior que o eu” (DAMON, 2009, p. 

15).Quanto aos seus projetos profissionais, percebe-se que, depois do projeto, 

continuaram firmes. A jovem ressalta que participar do trabalho social na delegacia a 

ajudou muito para que tivesse a convicção do que quer para a sua vida, e que a única 

mudança sentida foi seu amadurecimento e a forma como vê a vida. 

Cecília vivenciou emoções positivas, ao sugerir uma ação geral para ajudar a 

APAE, em um momento difícil da instituição, o que lhe trouxe profundos sentimentos 

de alegria, satisfação, autoconfiança, amor e gratidão. Neste ponto, Seligman (2012) 

nos apoia nesta análise, ao elaborar a teoria do bem-estar em substituição à teoria da 

felicidade autêntica, acrescentando os componentes ‘realização’ e ‘relacionamentos’ 

às características da felicidade (emoção positiva; engajamento; sentido). Segundo, 

ainda, o autor, o que sustenta esses cinco elementos são as forças pessoais. 

Nesse sentido, é perceptível, na trajetória de Cecília, o quanto participar dos 

projetos e da ação pontual na APAE favoreceu o sentimento de bem-estar, por meio 
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do uso das forças pessoais bondade; amor; gratidão; otimismo; humildade; fé; 

religiosidade; paixão; entusiasmo, presentes em seus comportamentos e 

depoimentos. 

Os sentimentos de realização e conquista (buscada por ela própria, 

independente de quaisquer benefícios) também estão presente no seguinte 

depoimento: “No momento em que mandei aquela mensagem não pensei em ter fama 

e nem que teria à proporção que teve”. Os mesmos contribuem para relacionamentos 

positivos, uma vez que geram confiança e alegria. Segundo Seligman (2012), a prática 

do ato de bondade produz um aumento no bem-estar. Em relação a isso, a mãe da 

jovem relata que a mesma sempre gostou de ajudar ao próximo e que, com o trabalho 

voluntário, mudou muito para melhor, passou a ser mais paciente, a ter mais foco para 

seguir sua carreira. Vale a pena reler o seguinte depoimento de Cecília:  

 

Minha mãe sempre me falou que quando ajudamos uma pessoa que 
seja recebemos bênçãos, talvez seja, talvez a maior benção seja ver 
aquelas crianças estudando, interagindo e felizes. Parece simples né? 
Mas para mim é o suficiente. Sou grata por aprender isso desde muito 
nova e de estudar em uma escola que permite e incentiva os alunos a 
isso e darem o melhor de si.  

 

Nesse sentido, é possível destacar dois aspectos relevantes para a análise: 

educação familiar e educação escolar. No processo, Cecília pôde perceber 

claramente a relação entre seus valores, aprendidos em casa, e os valores aprendidos 

na escola, segundo ela, passados nas aulas de Sociologia e Filosofia. Esta percepção 

é determinante, portanto, para a construção da personalidade moral (Puig 1998), para 

a elaboração dos projetos vitais (Damon 2009) e para o sentimento bem-estar 

(SELIGMAN, 2012). 

Cabe, portanto, reafirmar a importância em trabalhar a educação moral, pois a 

mesma possibilita ao jovem ampliar as formas de expressão de sua subjetividade, 

bem como a capacidade de projetar a vida. Comentamos, no terceiro capítulo, que 

uma das propostas da educação moral é justamente a aquisição das virtudes com 

vistas à formação do caráter (PUIG, 1998). Os depoimentos de Cecília indicam, desta 

forma, a aquisição e o fortalecimento de virtudes por meio do exercício prático do 

trabalho solidário.  

Em relação às dificuldades, a jovem afirma que a sociedade ‘nos faz acreditar 

que somos incapazes’ e reforça a ideia de que cada obstáculo é um aprendizado para 
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seguir em frente. A jovem também reconhece que outras dificuldades surgirão devido 

a ‘traumas do passado’, mas não refere quais: 

 

Acredito que dificuldade somos nós mesmos que criamos, porque o 
mundo lá fora quer nos fazer acreditar que somos incapazes. Hoje em 
dia cada obstáculo faço de aprendizado e motivação para seguir. E 
me sinto muito bem em relação a isso. Sim, algumas dificuldades 
devido a alguns traumas. 

 

6.1.4: Sujeito 4: Charles 

 

Charles frequentou muitas escolas públicas e, em todas, fez muitas amizades. 

Sua relação com a família sempre foi boa, sua casa foi descrita como um ambiente 

de paz com momentos bons, tendo seus pais como suas principais referências. 

Antes do projeto, relata que não se importava muito com o próximo, e que só 

participou do projeto por influência dos amigos e por ter tempo livre à tarde. Porém, 

após o projeto, observa vários pontos que ele mudou. No começo do projeto tinha um 

plano de vida meio indefinido, mas hoje ele pretende terminar os estudos, trabalhar o 

suficiente para juntar dinheiro para mudar de cidade e conseguir fazer sua faculdade, 

de Educação Física ou Gastronomia, e poder garantir sua condição financeira para 

ajudar a família. Sente-se mais confiante e otimista em relação ao futuro. 

Sobre religião, comenta que frequentava a igreja quando criança, já na 

adolescência parou de ir, mas afirma que todos devem ter uma religião – independe 

de qual seja – para agradecer tudo o que conquistar, para pedir ajuda e crer. 

 

6.1.4.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.4.1.1. Presente 

 

Sobre o que considera mais importante na vida, Charles mencionou a família, 

a saúde e os amigos. A família, por estar ao seu lado nos momentos ruins ou bons; a 

saúde, por sua importância; e os amigos para ter companhia e solidariedade. Para ele 

as dificuldades sempre irão existir, mas isso pode levar a uma aprendizagem – para 

conquistar seus sonhos, terá que passar por elas. 

Minha vida, atualmente, é bem divertida e legal. Estou estudando no 
2º colegial e tenho amigos na sala, quando chego em casa fico 
conversando com os amigos, e fico escutando música... A família 
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ajuda nos momentos ruins e bons, e eu gosto da minha família, a 
saúde porque é muito importante ter saúde, e amigos pra sair, se 
divertir, e ajudar quando é preciso. 

Eu penso, assim, que dificuldade é uma aprendizagem nova que vai 
me ajudar a enfrentar outras dificuldades que tendem a vir, então é 
assim que eu penso. 

 

6.1.4.1.1.2 Futuro 

 

Daqui a cinco anos, Charles pretende estar no mercado de trabalho e ter 

formado uma família. Com 40 anos de idade sua prioridade será sua família, trabalho 

e estudos, e estará trabalhando com sentimentos de felicidade. Seu projeto de vida 

está ligado a alguma maneira de ajudar o próximo, e consiste em terminar os estudos, 

trabalhar, fazer uma faculdade e constituir laços familiares. Deseja muito poder 

conquistar seus objetivos: 

 

Acho que estarei trabalhando e que o mais importante será a minha 
família, acho que vou me sentir bem e feliz, que minha vida vai ser 
legal, que estarei trabalhando, terei uma família, e isso irá ser 
importante. É o projeto que eu quero pra minha vida: terminar os 
estudos, trabalhar, fazer faculdade, ter uma família. Acho que terei 
ajudado pessoas, terei contribuído e ajudado pessoas.... Sinto que 
posso realizar ele [esse projeto de vida]. 

 

6.1.4.1.1.3 Trabalho 

 

Charles deixa claro que está em dúvida sobre a carreira, e considera que o 

trabalho ideal é aquele que possa ajudar pessoas e contribuir com a sociedade de 

alguma forma.  

 

6.1.4.1.1.4 Família 

 

Charles pretende ter uma família muito divertida, ter filhos, e considera que será 

algo muito bom ter uma boa relação familiar e a compreensão de todos à sua volta. 

Uma família ideal para ele é aquela em que todos convivem com alegria e diversão. 

 

6.1.4.1.1.5 Estudo 
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Charles relata que os estudos são importantes, tanto que, nas aulas, preferiu 

se afastar de pessoas que tiravam sua concentração para se desenvolver melhor. 

 

6.1.4.1.1.6 Ética  

 

Sobre o que gostaria que fosse diferente no mundo, refere mais `a 

solidariedade; quanto às suas ações para concretizar esta mudança, e sobre o que 

pretende fazer em relação à solidariedade e comunidade, afirma que gostaria de 

realizar “Um trabalho que ajudasse de alguma maneira as pessoas... Acho que terei 

ajudado pessoas, terei contribuído e ajudado pessoas... Acho que vou me sentir bem 

e feliz”. 

 

6.1.4.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.4.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos. 

 

Charles relata que leva “uma vida normal”, estudava de manhã e à tarde 

cuidava de seu irmão; no período da noite não fazia nada. Sobre os sentimentos sobre 

si, relatou não gostar de algumas de suas características físicas. 

 

Minha vida é uma vida comum, normal, que alguns adolescentes da 
minha idade levam. Eu estudava de manhã, de tarde eu ficava em casa 
cuidando do meu irmão e de noite não fazia nada. Em relação a mim eu 
não gosto do meu cabelo, não gosto do meu tom de pele, não gosto 
porque sou muito magro e não gosto. Então em relação à minha vida, 
tirando a parte de não ter nada pra fazer na cidade, neste lugar aqui 
nesta cidade, eu gosto da minha vida assim normal, simples mesmo, é 
boa. 

 

Charles afirma que a coisa mais importante para ele continua sendo a família: 

 

Meu projeto de vida agora é: trabalhar por uns dois anos mais ou 

menos, aqui ainda - mesmo eu querendo ir embora - trabalhar aqui, 

juntar um dinheiro, ir pra uma cidade que dê mais oportunidades, fazer 

faculdade - se eu puder fazer Gastronomia e Educação Física... Mas 

eu ainda estou indeciso entre os dois, aí tirando isso, eu quero minha 

casa própria, meu carro, minha moto, ter um futuro, ser feliz neste 

lugar, viver bem, ter uma família, que minha família esteja bem, muito 
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feliz, e é isso. Meu plano para o futuro é isso, trabalhar, estudar, e 

garantir um futuro melhor pra mim, ajudar minha família, ajudar eles. 

 

Sobre ter alguma dificuldade: 

 

[...] eu penso que dificuldade, quando você tem um plano, uma meta 
mesmo, assim, que é um sonho seu que você quer ter no futuro, 
sempre vai existir dificuldade. Só que eu passei a pensar que cada 
dificuldade que eu passo é uma aprendizagem nova [...]”. 

 

6.1.4.2.2 B) Ação moral 

 

A experiência no projeto com dependentes químicos o deixou surpreso, mas 

pôde conhecer cada história e criar um vínculo de solidariedade. Refere que sua 

experiência no asilo proporcionou, além de certo vínculo com os idosos, uma grande 

mudança em sua vida:  

Na primeira parte do projeto a gente foi num lugar onde tinha 
dependentes químicos, pessoas que usam drogas. La eles só 
contaram suas estórias, a gente só foi pra saber como eles 
conheceram as drogas e pra gente conhecer um pouco da vida de 
cada um. Já no asilo, a gente conversava com os idosos, eles 
contavam um pouco da vida deles e a gente contava a nossa, a gente 
jogava alguns jogos, pintava uns desenhos que a professora Leila 
levava.... Chamaram o professor de Ed. Física também pra fazer 
alguns exercícios pra distrair também e pra alongar um pouco porque 
eles ficam muito numa rotina, sentados, só dentro de casa...  

 

Relata que aceitou participar do projeto porque ficava em casa “à toa”, e a 

experiência o fez se sentir mais importante. Demonstra sentimento de tristeza ao 

perceber a situação dos idosos, mas acrescenta que a vivência foi muito boa e que a 

recomenda para todos: 

 

O projeto me ensinou várias coisas, teve um peso grande, sabe? E um 
negócio que eu percebi é que pra você fazer uma pessoa feliz, não 
precisa dar uma casa, um carro... É só você dar atenção, você fazer a 
pessoa meio que rir, assim, sabe? 

Quando eu estava ali [no asilo] eu me sentia meio que importante pra 
eles, porque a turma que está lá, frequentando aquele lugar, quer e dá 
mais atenção do que alguém te dá no seu dia a dia, foi muito legal 
isso. E o que me mobilizou ir lá é que eu... Umas das coisas é que eu 
fico em casa à toa, sabe, aí isso ia ser uma coisa diferente pra mim, 
então eu nunca tinha ido, então isso foi o que me mobilizou ir lá. Eu 
não ter nada, não fazer nada à tarde, na parte da tarde. 

Eu fico triste porque a gente que frequentava aquele lugar alegrava o 
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dia deles, tirava eles da rotina um pouco e agora acabou. Íamos lá 
todas as quartas pra distrair eles, tirar eles daquela rotina de ficarem 
lá só, sabe, tristes e pensando que a gente era uma das únicas 
pessoas que iam lá... E agora não vai mais ter nada pra eles sabe, eu 
acho que ninguém mais vai lá agora pra distrair eles um pouco, pra 
conversar um pouco, dar um pouco de atenção pra eles, fico muito 
triste mesmo. 

Eu acho um negócio muito legal mesmo, um negócio muito bom, 
porque querendo ou não, com as histórias deles, as histórias de vida 
deles, sempre vamos aprender alguma coisa pra levar pra sua vida, 
assim, e isso é legal, sabe? Eu gosto bastante de ouvir eles falando 
da história de vida deles, muito legal! Tive uma experiência única, eu 
gostei muito e recomendo isso a todo mundo porque vai ser uma 
experiência única, assim, que você vai ter na sua vida. 

 

6.1.4.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Charles relata que seus pais são sua maior influência, e tem pelos amigos muita 

gratidão. Quanto à escola, afirma não gostar de alguns professores, e que a mesma 

ensina “que todos somos iguais”, e refere a importância da religião: 

 

Antes eu não me importava muito com o próximo, preferia ficar em 
casa do que sair pra conversar com alguém que eu nem conheço 
assim, no caso, não ligava muito pra opinião de ninguém, não pensava 
muito em ajudar ninguém e preferia ficar em casa do que conversando 
com qualquer um... Mais na adolescência mesmo que eu adquiri isso 
de falar com os outros. 

A relação com minha família na infância foi boa, todo mundo sempre 
foi unido, sempre foi chegado um ao outro assim, então minha relação 
com a minha família na infância foi muito boa. 

Pra mim todo mundo deve ter uma religião, independente de qual seja 
para agradecer por tudo que você conquistou na sua vida, ou para 
pedir ajuda também, e para você crer, para você ter sua crença. 

 

6.1.4.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Quanto ao futuro, se sente confiante; como legado que sua imagem seja a de 

quem aquele que conseguiu tudo com honestidade e caráter: 

 

Para os próximos 10 anos ou até lá eu pretendo trabalhar, fazer umas 
3 faculdades, trabalhar na área da minha faculdade, ter minha casa 
própria, minha casa, meu carro, minha moto, ter minha família e viver 
em paz.  

Queria que as pessoas olhassem para mim e falassem: “Caraca”! Ele 
conseguiu sendo honesto, tendo caráter, o cara conseguiu e eu 
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também consigo! ” Tipo assim: deixando que as pessoas olhem para 
mim e pensem assim, pois ele conseguiu sendo honesto, a pessoa 
olhando, ela se inspirar em mim. 

 

6.1.4.3 Outros resultados de pesquisa 

 

As falas de Charles foram sucintas e curtas. Infelizmente não houve devolutiva 

no que se refere aos registros do diário e aos instrumentos aplicados durante o projeto. 

O jovem relatou que sua mãe se negara a responder o solicitado, portanto a análise a 

seguir contempla somente suas respostas aos protocolos I e II. 

 

6.1.4.4 Análise Geral 

 

Seus depoimentos de Charles revelam uma vida simples, sem atividades 

extraescolares, certa tranquilidade, e bem-estar junto à família. Sua participação no 

projeto foi devido a ‘não ter nada para fazer à tarde’, e 1por poder estar junto dos 

amigos’. Apesar das dúvidas em relação à carreira, descreve valores importantes 

como ajudar pessoas e contribuir com a sociedade. Está consciente das dificuldades 

que possam existir, mas as julga necessárias para alcançar seus sonhos. Relata que 

nunca deixou de acreditar nesses princípios, pois considera que, para conquistar seus 

objetivos e sonhos, terá que passar por muita coisa. 

Segundo os relatos, pode-se notar que, no início, assim como Linara, Charles 

foi à fazenda Esperança, experiência que o deixou surpreso devido às histórias de 

vida que ouviu. Como não pôde dar continuidade à experiência na, Charles optou pelo 

asilo, experiência que, segundo seus relatos, proporcionou, além de certo vínculo com 

os idosos, uma grande mudança em sua vida. Percebe-se, em suas falas, o quanto a 

experiência proporcionou um novo olhar em relação ao próximo – a ponto de o jovem 

recomendar a experiência a outras pessoas.  

Quanto às dificuldades, Charles refere sua percepção de que haverá sempre 

dificuldades na vida; quanto ao local vivenciado, refere a percepção de que nem 

sempre há os recursos de que as pessoas precisam, o que o deixou triste.Ao longo 

da experiência do trabalho voluntário o jovem se ausentou bastante, mas 

acompanhando sua pequena participação foi possível perceber um ganho significativo 

quanto à percepção de valores e sentimentos, uma vez que, no protocolo II, aponta 

valores como honestidade e caráter. Em relação ao projeto vital, Charles ainda não 
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demonstra nada definido. A esse respeito, Damon (2009) afirma que podemos fazer 

tudo para conseguir o que almejamos, mas que se não fizermos algo pela 

comunidade, corremos o risco de ter uma vida vazia de sentido e significado. 

 

6.1.5 Sujeito 5: Karen 

 

6.1.5.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.5.1.1 Presente 

 

Karen relata que tem uma ‘vida normal’, se vê como ‘apenas uma adolescente’: 

 

Sou uma garota comum, com apenas 16 anos, não tenho nenhum 
emprego fixo e sempre ajudo no que posso, nos serviços domésticos; 
meu dia-a-dia é bem normal, me sinto bem com relação a isso, não 
ocorre nada muito grandioso, e não é de menos, pois sou apenas uma 
adolescente.  

 

Afirma que não tem dificuldades na vida pois tem uma família unida, boa saúde 

e bons amigos. Não realiza trabalhos na comunidade, mas está sempre à disposição 

para os que precisarem de ajuda. A respeito do que considera mais importante  

 

Família, Saúde e Estudos. Primeiramente família porque ela é a base 
de tudo, saúde para poder ter forças para seguir meus objetivos, 
estudos para que eu possa ser alguém com uma boa vida daqui uns 
anos. Não, tenho minha família unida, bons amigos e boa saúde, 
problemas sempre ocorrem, mas nunca nada sério. 

 

6.1.5.1.2 Futuro 

 

Daqui a cinco anos Karen pretende estar fazendo faculdade e morando com 

sua irmã no interior de São Paulo; o importante é sua família a apoiando no que faz, 

e se sentirá feliz por estar realizando o que planejou.  

 

Eu pretendo, daqui a 05 anos, estar fazendo uma faculdade em 
Sorocaba junto com o meu irmão e morando na casa da minha irmã; 
será muito importante ter minha família nesse momento, porque eles 
sempre me apoiam, independentemente da decisão, sempre pensam 
no meu bem.  
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Com 40 anos de idade sua prioridade será sua família, estará trabalhando e se 

sentindo feliz, pois tudo o que planejou estará acontecendo. Para ela, é preciso ‘correr 

atrás’ para realizar conquistas. Seu projeto de vida é terminar o Ensino Médio, fazer 

uma faculdade, trabalhar e constituir uma família. Saber o que quer e não ficar perdida 

a fará segura e feliz. Ainda não se posiciona quanto a realizar algo pela sociedade, 

mas se coloca disposta para ajudar. 

 

Pra mim é quando se tem um objetivo de vida, algo que você corre 
atrás para conseguir. Quero terminar o ensino médio, fazer uma boa 
faculdade, trabalhar na área da minha faculdade, e quando tiver 
financeiramente estabilizada, pretendo começar uma família;  

 

6.1.5.1.3 Trabalho 

 

Sobre a carreira, Karen tem dúvidas, mas destaca que o importante é estar 

feliz: “Ainda não tenho nenhuma certeza, mas minhas escolhas estão entre Psicologia, 

Gastronomia ou a carreira militar (PM), são áreas bem diferentes, mas consigo me 

imaginar em todas”. Relata não ter feito nada para a sociedade, mas que tem vontade: 

 

6.1.5.1.4 Família  

 

Pretende ter uma família, pois considera que “[...] família é a base de tudo, 

espero ter uma boa relação, e irei procurar compreendê-los ao máximo. Pretende ter 

uma boa relação com todos, pautada na compreensão mútua: “Não existe a família 

ideal, e nem a família perfeita, acho que toda família tem problemas, assim também 

como tem momentos bons; a família ideal é aquela em que todos convivem em 

harmonia”. 

 

6.1.5.1.5 Estudo 

 

Karen relata que os estudos são importantes, pois sem eles ‘não chegará a 

lugar algum’, e refere a importância da dedicação, pois ‘nada vem de graça’, é preciso 

o esforço de cada um. Em relação à escola em que estuda, afirma que ela oferece 

apoio a todos os alunos, mesmo para aqueles que não desejam ser ajudados.  
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6.1.5.1.6 Ética 

 

Karen relata que procura ser solidária, mas entende que todos devem ter esta 

conscientização. Pretende, no futuro, trabalhar para que as pessoas reflitam sobre 

seus atos: “Acho que as pessoas deveriam deixar de ser tão egoístas e só pensarem 

em si mesmas, sinto que elas não ligam para o próximo, e apenas para os bens 

materiais”. 

 

6.1.5.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.5.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

Karen relata ter sido uma pessoa ‘durona’, com dificuldades de demonstrar 

seus sentimentos, que foi muito mimada, e que agora está melhorando. Afirma que o 

trabalho social a ajudou bastante a parar de pensar apenas em si mesma e nas coisas 

que deseja: 

 

Eu sempre fui muito de guardar as coisas para mim, de ser meio 
durona.... Confesso que sou daquelas um pouco mimadas, que não 
podem ouvir não como resposta, mas conforme vai passando o tempo, 
eu creio que eu estou melhorando, e o projeto me ajudou bastante 
nisso, a parar de pensar só em mim mesma, nas coisas que eu quero, 
enfim. 

Bom, atualmente eu curso o 3º Ano do EM e estou fazendo o curso de 
Administração e, no início, eu achei que não iria conseguir conciliar: 
quando eu passei eu falei ‘Meu Deus do Céu!’; na minha cabeça, eu 
não ia conseguir conciliar porque sempre tem aquela cobrança de 
último ano da escola, ENEM, Faculdade, mas por enquanto eu me 
sinto muito bem, estou tendo um desempenho ótimo, no curso, 
principalmente, eu consigo me dedicar mais e é uma carreira que eu 
estou pretendendo seguir, que está contribuindo muito para mim, que 
está me fazendo bem, e que eu estou gostando bastante...que eu sei 
que lá na frente vai dar muita diferença e eu vou sentir muito.  

 

Sobre mudanças de planos: 

 

Então, creio que mudaram, mas não tanto, acho que porque também 
eu amadureci um pouco, devido a algumas coisas que aconteceram, 
devido às responsabilidades que eu tive que criar, eu acabei 
amadurecendo, e isso foi bom, porque eu tinha uma visão muito 
diferente do que eu tenho hoje, como um todo, assim, eu aprendi a 
criar mais responsabilidade, aprendi o que é certo, o que é errado, 
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aprendi a que vale realmente a pena dar minha atenção, em que é 
melhor eu melhorar, esse ano é um ano que eu tô aprendendo muito, 
que tem somado muito pra mim, e eu me sinto muito feliz nessa nova 
fase, quase completando 18 anos, mas enfim, é isso. 

 

Sobre o enfrentamento de dificuldades a partir de um ponto de vista geral, 

Karen afirma: 

 

Bom, eu acredito que há, sim, dificuldades, tanto em passar em prova, 
em ter um lugar pra ficar, mas se eu fico com isso na cabeça ‘Talvez 
eu não consiga passar’, eu coloco as dificuldades em  mim mesma e 
isso acaba piorando, então eu acredito que tem as dificuldades, toda 
a pressão que cai em cima de você, tipo ‘É o meu futuro que tá em 
jogo agora, eu preciso passar’, enfim, eu acho que isso só acaba 
piorando um pouco a situação; então a dificuldade seria comigo 
mesma, assim, eu não me pressionar tanto, eu me dedicar muito mais, 
eu saber que eu sou capaz de passar numa boa faculdade, de orgulhar 
meus pais com isso, fazer algo que eu realmente goste, então eu tenho 
essa noção, porém eu não me cobro tanto, porque eu sei que se eu 
me cobrar a ponto de eu começar a ficar ansiosa, a não me concentrar 
direito, eu sei que isso vai me afetar, então eu tenho essa noção, mas, 
então, essas dificuldades.  

 

6.1.5.2.2 B - Ação Moral 

 

Karen afirma que sua rotina é muito ‘cronometrada’, mas que não gosta muito 

de ter horário para tudo, por este motivo, entendeu que, aceitando o convite para 

realizar trabalho social, poderia fazer algo que não fosse ‘repetitivo’. Refere que fazer 

algo diferente daria “uma graça” às coisas, e que isso seria muito bom: 

 

Bom, como eu já disse, eu sempre fui de ter minha rotina muito 
cronometrada: eu tinha hora certa pra fazer tal coisa, hora certa para 
fazer tudo, pra fazer lição, pra dormir, enfim, querendo ou não isso 
acaba ficando muito cansativo, porque ninguém gosta de uma rotina 
assim tão cronometrada... por mais que tivesse sido uma vez por 
semana só, eu tinha a certeza de que quando chegasse aquele dia, 
eu ia, não seria tão repetitivo, ia dar uma mudança na minha rotina...eu 
sempre fui muito tipo, preciso fazer algo diferente, para tentar dar uma 
graça a mais e quando eu ouvi falar, na hora eu já pensei, e por mais 
que eu tenha estranhado um pouco, lá no fundo eu sabia que ia ser 
bom pra mim.... 
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Ao mesmo tempo, observou que as crianças com as quais trabalhou na creche 

também estavam sujeitas a uma rotina pouco dinâmica e sem muitas novidades, o 

que a deixou triste: 

Bom, com relação à creche, eu achei a parte da estrutura muito boa, 
porém as crianças aprendiam muito o básico, era mais aquele negócio 
de pintar desenho, e ponto, e parquinho. Então eu acho que faltava 
um pouco mais disso, de criar dinâmicas entre elas, para estimular 
mesmo o crescimento delas; era muito maçante, muito repetitivo, se 
para mim já era assim, imagina pra elas como era... 

 

Também menciona que sentirá falta das crianças, às quais se apegou, e que 

se sentiria gratificada por ser lembrada: 

 

Eu vou sentir muita falta delas, de ser chamada de ‘Tia’, de correr atrás 
de criança pra brincar de pega-pega, enfim, eles gastam um pouco a 
energia da gente, mas é de forma positiva, então é algo que eu vou 
sentir muita falta, e eu pretendo muito daqui um tempo ir visitá-los, 
porque no tempo de um ano só eles cresceram muito, e eu já me 
surpreendi, então ver eles no futuro vai ser muito gratificante. Porque 
eu queria ver como eles cresceram, se eles ainda lembrariam de mim, 
enfim... 

 

Sobre o projeto, Karen descreve a experiência de forma profunda, 

demonstrando a importância do mesmo em sua vida; ao mesmo tempo, algumas 

passagens descritas remetem à ideia de que as crianças demonstram e ensinam a 

leveza e o valor da gratidão: 

 

Bom, eu conheci o projeto através de dois amigos meus e faz dois 
anos, mais ou menos.... E quando eu comecei a fazer isso eu pensei 
‘Querendo ou não, eu estou fazendo parte do crescimento dessa 
criança’; a partir do momento que eu chego e falo ‘Não, isso tá errado, 
você não pode fazer assim’, eu tô dando uma noção para ela do que 
é certo e errado, do que ela pode ou não fazer e, querendo ou não ela 
pode se espelhar em mim – parece algo bobo, mas isso teve uma 
grande importância para nós...  

Teve um momento em que elas estavam brincando na área interagindo 
e, sem querer, uma caixa com um monte de pecinhas caiu no chão, e 
todas elas pararam o que estavam fazendo e se mobilizaram para 
ajudar a gente e quando a gente falava ‘Obrigada’, elas saíam todas 
saltitando (riso), só pelo simples fato de nós agradecermos, sem 
nenhuma, sem recompensa, nem nada, isso foi muito importante pra 
gente, tipo, crianças se mobilizaram num pequeno ato, mas quando 
nós agradecemos, a felicidade que elas ficaram, não dá nem pra 
descrever!... 

E é um projeto que eu nunca ia imaginar que eu ia fazer, mas que 
contribuiu muito pra mim como pessoa, eu vi o quanto uma criança 
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evolui, até quando elas pintam um desenho, você já vê a diferença, às 
vezes um desenho borrado diz muito sobre a criança... enfim, é algo 
que eu tenho muita vontade de fazer daqui uns anos, mas, enfim, é 
isso, e o projeto contribuiu muito pra mim, não só pra mim, mas para 
os outros integrantes.... E, por mais que para alguns seja algo bobo, 
estar vivendo todo esse momento foi de uma importância gigantesca 
pra mim, eu aprendi muito nestes dois anos, uns 22, 23 meses, eu 
aprendi muito, muita coisa, e é isso. 

 

5.2.5.2.3 C) Formação ética moral e influências 
 

Karen relata ter tido ótima relação com sua família, que “sempre foi a base de 

tudo. Meus pais sempre me ensinaram muito como crescer, me ensinaram muita coisa 

em relação à educação, em relação a tudo. A ser responsável, eles me deram muita 

responsabilidade”. Acredita que o mundo deveria ter mais empatia: “[...] se colocar no 

lugar do outro e falar: Não, ele tá passando por problema e, independente qual seja o 

problema, eu não tenho direito nenhum de chegar e julgá-lo’”.  

 

5.2.5.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Quanto à educação escolar, Karen relata que a escola deveria ensinar mais 

coisas além da matéria, que os professores deveriam ter mais liberdade, e considera 

tudo muito simples e repetitivo: 

 

Só nos é passado o que tem que nos passar, não abre muito a nossa 
visão com relação a isso, continua ainda na mesmice, no padrão, eles 
não, como eu posso dizer? Eles[professores] não fazem com que nós 
enxerguemos além das coisas.... Ainda é um pouco limitado mesmo, 
pelo menos em minha opinião. Acho poderia abranger mais, assim, os 
professores terem a liberdade para falar o que pensam sem pensar 
nas consequências. 

 

Quantos aos projetos de vida no âmbito profissional, não houve alterações em 

relação ao primeiro protocolo: 

 

Bom, eu pretendo estar numa Faculdade cursando, provavelmente, 
Administração – terminando, na verdade –, porque eu quero seguir 
essa carreira primeiro para conquistar um bom trabalho e mais pra 
frente eu pense em algum curso que eu queira fazer, enfim. E pretendo 
estar muito feliz, conquistando cada vez mais o mercado de trabalho 
e conseguindo passar todo o meu aprendizado para outras pessoas. 
E, enfim, usar todo o meu conhecimento na carreira e conseguir ser 
uma ótima profissional. Creio que essa [e a minha maior meta daqui a 
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cinco anos. 

 

Quanto aos âmbitos social e ético, Karen descreve que quer fazer outras coisas 

que também lhe deem prazer e não focar só no trabalho.  

 

É óbvio que eu priorizo primeiro a área profissional porque eu preciso 
me sustentar, mas eu tenho muita vontade de fazer outros cursos, de 
fazer realmente algo que eu goste, que eu vá me sentir bem 
trabalhando. E é isso: acho que projeto de vida é você não se limitar a 
nada, estar aberto para novas coisas, novas opiniões, para novas 
áreas, não ter medo de se arriscar, enfim. 

 

Quanto ao legado: “Eu quero deixar o legado de ter sido uma ótima pessoa..., 

não desistir por algo ruim que aconteceu, de sempre estar ali, persistindo, acho que 

esse é um dos meus maiores legados”. 

 
6.2.5.3 Outros resultados de pesquisa 
 

6.2.5.3.1 Relatório de monitoramento 
 

Foram apenas 10 dias, cerca de 25 horas no total, falando assim até 
parece muito para um simples projeto em uma creche, mas não foi, 
cada hora ao lado daquelas crianças pareciam minutos, mas sei que 
é apenas o começo. 

De início fomos bem recepcionados por todos do local, sempre com 
muita educação e gentileza a cada semana que íamos, no começo 
não foi fácil conseguir uma aproximação com as crianças, mas com o 
passar do tempo, alcançamos um ótimo convívio com todos, e a cada 
“tia” que eles falavam, era como um objetivo alcançado. 

Quem me conhece sabe que nunca fui das mais pacientes, ainda mais 
com crianças, no início achei que jamais iria me adaptar, mas esse 
pensamento foi completamente esquecido logo após os primeiros dias 
do projeto. Durante as tardes que estive lá, pude observar situações 
em que aqueles seres tão pequenos agiam como adultos, me 
surpreendendo a cada momento. 

Houve casos em que alguns deles vinham até mim para pedir algo, 
um brinquedo, uma ajuda ou qualquer outra coisa, e assim que eu 
concluía o pedido, eles falavam um obrigado tão sincero, e que muitos 
nós consideramos sem importância e deixamos cair no esquecimento, 
mas que para eles é uma regra a então chamada “palavrinhas 
mágicas”. 

E como são crianças, haviam alguns tombos ali, umas caídas aqui, 
mas é incrível o modo em que eles simplesmente levantavam e saiam 
dando risada, e eu ficava pasma com isso, muitas vezes eu ouvia o 
barulho e sentia a dor deles e já esperava o pior, e como de costume, 
fui surpreendida em todas elas, com esses momentos, percebi o 
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quanto devemos aprender com eles, muitas vezes ocorrem coisas em 
nossas vidas que irão nos abalar negativamente, é normal, temos que 
aprender isso, mas na maioria das situações, os deixamos abalar por 
esses problemas, quando deveríamos apenas levantar e seguir 
sorrindo, pois tudo uma hora passa, e não devemos fraquejar, e sem 
falar da coragem que aqueles seres tão pequenos e inocentes têm, 
eles não ligam para o tamanho do obstáculo, enfrentam, e sempre 
juntos, um apoiando o outro. 

Estou sendo muito grata pela oportunidade que estou tendo, a cada 
semana eu ganho um novo aprendizado, e não imaginaria isso, muitas 
vezes devemos mudar um pouco e sair da nossa zona de conforto, e 
essa foi uma situação que sei que seria diferente e mesmo assim me 
arrisquei e sei que fiz o certo, sinto que estou no local certo, com as 
pessoas certas, e sei também que irei aprender cada vez mais e 
espero acompanhar o desenvolvimento de cada um deles, e daqui uns 
anos, saber que se tornaram exemplos de pessoas perante a 
sociedade e sinto que não irei me decepcionar.  

Observa-se nestas palavras sentimentos de gratidão e de coragem, bem como 

percepções de novos aprendizados como a paciência e a humildade, bem como a 

reafirmação de escolhas. 

 

6.2.5.3.2 Questionário de monitoramento 

 

1. Uma pessoa boa não significa fazer somente boas ações, não 
adianta fazer boas ações e tratar outras pessoas mal, ser uma pessoa 
boa e ser generosa sem esperar nada em troca, ajudar 
independentemente de quem seja. 

2. Uma palestra que assisti sobre drogas, ex-drogados davam 
depoimentos sobre suas vidas, eles faziam parte da fazenda da boa 
esperança, as formas como eles eram gratos, e a maneira como eram 
tratados único, eles encontraram um lar onde ninguém mais queria 
estar, foi incrível e foi uma situação que jamais irei esquecer. 

3. Por ter feito coisas boas sem ter visto a quem, ser lembrada por ter 
ajudado a quem precisou, alguém que sempre pode contar 
independente do momento. 

4. Sim, graças a isso eu parei de olhar para o meu umbigo, percebi 
que pequenas ações podem mudar tudo, ou um gesto que para 
algumas pessoas não é ''nada'' para outras pessoas pode causar 
impacto positivo gigantesco. 

5. Sim, antes eu esperava alguém pedir minha ajuda, hoje percebo 
que posso ser útil, não penso duas vezes é gratificante quando 
praticamos ou quando vemos, simples atos podem mobilizar 
multidões. 

6. Em partes, na escola em alguns casos aprendemos o verdadeiro 
motivo de generosidade, porém em alguns casos aprendemos apenas 
na teoria e não na prática. Mas aprendo mais na prática. 
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Observa-se, nesta fala, a presença dos valores adquiridos com a experiência 

do trabalho solidário: sentimentos de utilidade, empatia e altruísmo bem como o 

orgulho de desejar ser lembrada como alguém que contribuiu socialmente. 

 

6.2.5.3.3 C) Diário de campo 

 

[...] quando consegui arrancar o sorriso dela, [criança], percebi o 
quanto um pequeno gesto pode ser o suficiente para mudar o dia de 
alguém, e foi com esse pequeno sorriso que terminei meu dia da 
melhor forma possível. (Maio, 2017) 

Me sinto muito grata do período que participei, foram semanas de 
muito aprendizado com todas as crianças. Quero apenas agradecer 
por todos os momentos incríveis que passei até aqui, e sei que ainda 
tenho muito a aprender com eles. (Junho, 2017) 

Hoje foi o último dia do projeto de 2017, e recebemos a notícia de que 
iremos seguir com a mesma sala em 2018. Meu Deus, foi uma 
felicidade incrível receber esta notícia. Quando contamos as crianças 
elas comemoravam muito também, e estou muito ansiosa para 
reencontrá-los no ano que vem, eles já estarão maiores, e sem 
dúvidas mais espertos. 2018 será o ano. (Dezembro, 2017) 

A cada dia que passa eles evoluem muito, eu fico toda boba orgulhosa 
olhando como eles estão ficando espertos, e fico muito feliz de estar 
fazendo parte de um dos momentos mais importantes da vida dos 
meus pequenos. Não quero que o projeto acabe! (abril, 2018) 

 

Percebe-se a aquisição de novos valores, de felicidade, de autoconfiança, e de 

gratidão: “Esse projeto tem mudado muita coisa em mim”. (Maio, 2018). 

 

6.2.5.3.4 E) Questionário família 
 

1. O pouco tempo que eu tinha era durante a noite e aos finais de 
semana, pois eu saía para trabalhar cedo e voltava ao final da tarde, 
e ela ficava na creche com o irmão. Ela sempre foi muito tranquila e 
dormia bastante, sempre colaborava nas tarefas domésticas e nunca 
desrespeitou nem a mim, e nem ao restante da família, nunca me deu 
trabalho, sempre tirou boas notas da escola e sempre era muito 
participativa em tudo. 

2. Continuou muito tranquila, não dava trabalho nenhum na escola, 
nunca precisei ouvir reclamação de professores e colegas, sempre foi 
muito comunicativa e sempre estava rodeada de amigos. 

3. Hoje ela se mudou para correr atrás de seus sonhos, está 
estudando e virou bem mais responsável, pois sabe que precisa 
crescer e ser independente, continua muito tranquila, e bem caseira, 
evita ficar saindo, até porque não faz parte de seu estilo, e sempre 
muito calma e dedicada. 
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4. Sempre ajudou muito, mas nunca foi de exibir em redes sociais, 
prefere fazer e se sentir orgulhosa de si mesma, várias vezes fez 
trabalho para ajudar na igreja e etc., era uma das primeiras a se 
oferecer, gosta das coisas do seu jeito, então as vezes encrencava 
com alguma coisa, mas logo resolvia. 

5. Como ela sempre gostou muito de ajudar, não fiquei surpresa 
quando disse que iria iniciar o trabalho voluntário, vi ela muito 
empenhada em fazer atividades para as crianças, tudo com muito 
carinho e capricho. 

6. Atualmente mora em Sorocaba com os dois irmãos, é formada em 
técnica em administração e está cursando técnica em logística, segue 
sendo dedicada e estudando, para futuramente conseguir uma bolsa 
na faculdade. 

 

Esta fala indica uma continuidade no comportamento de Karen, tida como uma 

pessoa tranquila, que “gosta de ajudar as pessoas”. 

 

6.2.5.4 Análise geral 

 

Observa-se, através destes dados, a influência da família para a formação de 

valores morais, situando esta jovem na contramão de um mundo que, historicamente, 

tende a ver a juventude como violenta e alienada. Sua visão dos professores reafirma 

as ideias de Abramovay e Castro (2006), quando se referem aos professores 

adultocratas - um modelo baseado num universo simbólico e repleto de valores da 

sociedade patriarcal -, cujos comportamentos incorrem em tensão e separação entre 

jovens e adultos.  

Em relação à escola, Karen diverge de Abe, se posicionando de forma crítica, 

o que remete à discussão da reinvenção da escola, proposta em Fanfani (2000 apud 

Abramovay, 2015), uma vez que a escola tende a considerar a juventude como um 

grupo homogêneo, socialmente vulnerável, desprotegido, sem oportunidades, 

desinteressado e apático. Os dados também indicam a evolução desta jovem quanto 

ao amadurecimento, à responsabilidade e às adequações para seus projetos de vida 

- fica claro que atuar no projeto contribuiu para a formação de seu caráter, por 

constituir uma “fonte de centelhas de interesse”, que poderão ser transformados em 

projetos vitais (DAMON, 2009). 

Observa-se, ademais, a presença do sentimento felicidade, reiterando as ideias 

de Lyubomirsk (2005) apud Achor (2012), segundo a qual pessoas que realizam atos 
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de bondade e de gentileza se sentem muito mais felizes, e que este sentimento 

permanece por muito tempo após o ato realizado. Os sentimentos relatados de 

gratidão e de coragem para “sair da zona de conforto”, as expectativas, as percepções 

sobre seus novos aprendizados e a humildade constituem as maiores virtudes e 

‘forças pessoais’ de Karen (SELIGMAN, 2004)  

A ideia da descoberta de aptidões (DAMON, 2009) está presente na fala de 

Karen quando afirma que, antes do projeto, não tinha paciência com crianças. Em 

alguns casos, os jovens experimentam o estado de fluxo (flow) (SELIGMAN, 2012), 

compreendido como um estado sublime, de entrega, de continuidade - Karen não 

queria que o projeto acabasse porque descobriu novas habilidades. Segundo o autor, 

para que haja florescimento - expansão de potenciais -, é preciso haver elementos 

como emoções positivas, engajamento, interesse, sentido, propósito, e algumas 

características adicionais, como autoestima, otimismo, resiliência, vitalidade, 

autodeterminação e relacionamentos positivos. 

Karen, com 19 anos de idade atualmente está fazendo seu segundo curso 

técnico em outra cidade, onde mora com os irmãos. Afirma que sempre teve uma boa 

relação com a família e que isso a ajudou muito. Ela descreve, em várias partes da 

entrevista que, por ter uma boa relação com os pais, foi uma boa aluna e procurou dar 

o seu melhor em relação às notas, inclusive no curso. 

A jovem relata ser ‘durona’ e guardar‘ as coisas para si’ desde a infância, e 

afirma que, apesar de ser ‘um pouco mimada’, está tentando melhorar, deixando claro 

que o projeto a ajudou bastante. Foi possível perceber, através de seus relatos, que 

seus planos de vida mudaram pouco, sendo que ainda pretende fazer uma faculdade 

e trabalhar na área. Afirma que quando estiver financeiramente estabilizada, pretende 

começar uma família.  

Acrescenta que pretende continuar com trabalhos voluntários porque percebeu 

que foi importante para ela, pois se sente mais preparada e responsável após passar 

o último ano com as crianças na creche e depois acompanhar o crescimento das 

mesmas na escolinha. 

Perguntamos, em abril de 2018 e em dezembro de 2018, pelo que Karen 

gostaria de ser lembrada e há semelhança nas duas respostas21, o que nos leva a 

pensar sobre valores e virtudes inerentes. Assim como em sujeitos analisados 

                                                             
21 Os sujeitos de pesquisa, após responderem todas as solicitações, não tiveram mais acesso nem às 
perguntas, nem às respostas.  
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anteriormente, vemos nesta trajetória a confirmação das narrativas antes e depois, no 

que se refere aos projetos de vida e aos valores principais como a família, saúde e 

estudos. Também foi possível verificar a influência que sua família teve e tem na sua 

vida, colaborando para a formação de valores. No decorrer da análise de Karen, 

percebemos em seus relatos a presença de valores morais, projeto de vida, interesse 

pelo afeto, pelo respeito, principalmente ligados à família.  

Este fato nos lembra que jovens assim se situam na contramão de um mundo 

que, historicamente, e tende a ver a juventude como violenta e alienada. Quanto ao 

papel da família, Damon (2009) sinaliza que os pais são necessários para fornecer 

informações valiosas de como o mundo funciona, ressaltando a importância de apoiar 

os primeiros esforços das crianças, o que será crucial para seu desenvolvimento, na 

busca de seus projetos vitais. 

Sobre a importância dos estudos, Karen afirma que sem ele não se pode chegar 

a lugar algum, o que apoia o fato de que, como já referido no capítulo dois, “Para 70% 

dos jovens de 15 a 19 anos, a principal motivação para cursar o Ensino Médio é se 

preparar para entrar na faculdade (vestibular)” (Cruz, 2018). Quanto à sua visão em 

relação aos professores, Karen referiu haver alguns bem ‘hipócritas’, que falam coisas 

sem pensar, achando que estão sempre certos, apontando certo desânimo em relação 

a isso. Segundo Abramovay e Castro (2006), estes professores são os adultocratas que, 

com sua postura, geram separação e tensão entre jovens e adultos. Os autores ainda 

afirmam que este tipo de comportamento aparece como um modelo acabado, 

baseado num universo simbólico e repleto de valores da sociedade patriarcal. 

Em relação à escola, o pensamento de Karen diverge do pensamento de Abe. 

Enquanto Abe defende e acredita que sua escola colabora muito para a formação dos 

alunos, Karen se posiciona de forma bem crítica, apontando para a necessidade de 

uma abertura para além do conteúdo passado, referindo também a importância de 

haver mais liberdade de expressão. Neste ponto, Fanfani (2000, apud ABRAMOVAY, 

2006) remete a esta posição de Karen quando defende a necessidade de se reinventar 

a escola em crítica a se considerar a juventude como um grupo homogêneo, 

socialmente vulnerável, desprotegido, sem oportunidades, desinteressado e apático.  

Notamos a evolução de Karen quanto ao seu amadurecimento, em relação à 

responsabilidade e adequações para seus projetos de vida e inferimos que sua 

participação no programa voluntariado contribuiu muito para os aspectos apontados 

acima. Damon (2009) afirma que, além do voluntariado formar o caráter, constitui uma 
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fonte de centelhas de interesses que poderão, por sua vez, ser transformados em 

projetos vitais. 

Observamos que o sentimento felicidade está presente em várias falas de 

Karen; segundo Lyubomirsk (2005 apud ACHOR, 2012) pessoas que realizam atos 

de bondade e de gentileza se sentem muito mais felizes e que este sentimento 

permanece por muito tempo após o ato realizado. Karen descreve, em seu relatório 

(abril de 2018), sentimentos de gratidão, de coragem para sair da zona de conforto, 

expectativas, e percepções sobre seu novo aprendizado que ganha a cada dia. 

Notamos a presença da força pessoal humildade de saber que tem muito ainda a 

aprender; estes sentimentos e comportamentos referem-se às maiores virtudes e 

forças pessoais de Karen (virtude coragem, forças pessoais: gosto pelo aprendizado, 

gratidão, humildade). Em relação a este tema, Seligman (2004) afirma ser possível 

produzirmos felicidade e gratificação abundantes através do trabalho, do amor e da 

família, obtendo “vida boa” lançando mão diariamente de nossas forças pessoais.  

Notamos o quanto a afirmação de Damon (2009) sobre as descobertas de 

aptidões está presente na fala de Karen, ao afirmar que não tinha paciência com 

crianças. Em alguns casos, foi perceptível o estado de fluxo (flow), ou seja, o estado 

sublime, de entrega quando Karen relata que não gostaria que o projeto e a vivência 

com as crianças tivessem acabando, pois ela se descobriu com novas habilidades – 

ao que é possível associar a ideia de Florescimento (SELIGMAN, 2012). Segundo o 

autor, para que haja florescimento, ou seja, expansão de potenciais, é preciso haver 

características essenciais como: emoções positivas; engajamento; interesse; sentido; 

propósito; e algumas características adicionais como autoestima; otimismo; 

resiliência; vitalidade; autodeterminação; relacionamentos positivos. 

Quanto às dificuldades apresentadas, Karen refere sobre a pressão que sente 

em relação ao futuro como ser aprovada em concursos e ter lugar para morar, mas 

reconhece que as mesmas são criadas por ela mesma e que, se colocar na cabeça 

que pode, que é capaz, conseguirá. Enfim, é possível afirmar que Karen obteve um 

ganho significativo a partir da experiência voluntária como: mudanças profundas em 

seus sentimentos em relação a ela mesma, autoconfiança e, principalmente, empatia. 

Ciente das dificuldades existentes, Karen sente-se mais preparada para enfrentar 

novas etapas da sua vida. 
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6.1.6. Sujeito 6: Luma 

 

6.1.6.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.6.1.1 Presente 

 

Luma mora com a mãe e com o irmão, e não possui contato algum com o pai e 

com a família paterna; afirma que isso nunca foi problema, pois teve um padrasto que 

cuidou dela até os 10 anos de idade. Cursa o Ensino Médio e, ao mesmo tempo, o 

curso de Técnico de Enfermagem sentindo-se muito feliz.  

As três coisas que considera mais importantes são: Deus, a família, e a saúde: 

“Deus é a minha vida, pois é ele que me dá a chance de acordar todos os dias e correr 

atrás dos meus objetivos. Minha família é a base que Deus me enviou, com ela eu sei 

que posso contar em qualquer situação”.  

Luma relata não ter nenhuma dificuldade na vida, e diz sentir-se feliz. Procura 

ajudar as outras pessoas e acredita que o curso de técnico em enfermagem dará 

melhores possibilidades para isso: “[...] sempre tento ajudar as pessoas, com o curso 

que estou fazendo, eu irei ajudar ainda mais, se todo mundo ajudasse de alguma 

maneira, o mundo se tornaria cada vez melhor”. 

 

6.1.6.1.2 Futuro 

 

Sobre suas atividades daqui a cinco anos, Luma espera ter terminado o curso 

técnico e estar cursando Fisioterapia. Seus sentimentos serão de bem-estar por estar 

realizando seus objetivos. Com 40 anos de idade espera estar trabalhando e com sua 

família formada, ressaltando a importância dos filhos. Imagina que estando mais velha 

terá que cuidar de sua saúde e da família, mas poderá relaxar, pois já teria aproveitado 

muito a vida. Sobre seu propósito de vida afirma o altruísmo: “Um propósito de vida 

pra mim é construir em mente tudo aquilo que eu quero e, após conseguir um 

emprego, pôr em prática tudo que planejei, espero ter salvado muitas vidas nos 

hospitais”. 

 

6.1.6.1.3 Trabalho 
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Sobre a carreira, Luma reafirma que realizará um trabalho na área da saúde, 

porque “[...] não tem algo mais gratificante do que ajudar as pessoas. Sobre sentir-se 

útil, já ajudava em uma fazenda de recuperação de dependentes químicos, e servindo 

comidas aos necessitados: “Não há nada mais gratificante do que ver o sorriso de 

uma pessoa, pela sua ajuda”. 

 

6.1.6.1.4 Família 

 

Para Luma a família é o bem mais precioso que alguém pode haver, e a ideal 

é aquela que faz tudo junto e que ajuda o próximo. Sobre ter feito algo que 

surpreendesse a família, afirmou que: “[...] surpreendi minha família quando falei todos 

os meus planos, o que eu queria cursar e que queria trabalhar solidariamente em algo 

relacionado à igreja. 

 

6.1.6.1.5 Estudo 

 

Luma refere-se `a importância dos estudos para entrar na faculdade e ‘ser 

alguém’; quanto à escola em que está, afirma que a mesma conscientiza o aluno para 

uma educação solidária, pois os professores ensinam coisas possíveis de serem 

colocadas em prática: “[...] sem eles [os estudos] não me tornarei nada, porque preciso 

de estudo para conseguir uma faculdade”. 

 

6.1.7.1.6 Ética 

 

Acerca do que gostaria que fosse diferente no mundo, Luma afirma ser “O amor 

ao próximo, porque hoje em dia só pensam em si mesmos, e isso me deixa triste”. Sobre 

ajudar as pessoas, segue afirmando: “Sim, tanto ajudar sempre e conscientizar todos 

à minha volta.... Através do meu emprego pretendo pregar o amor sempre”. 

 

6.1.6.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.6.2.1 A) Metas, Valores e Sentimentos 
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Luma refere ter passado, ainda quando exercia a atividade do trabalho social, 

uma dificuldade familiar, que se colocou como um desafio em sua vida. Ao mesmo 

tempo afirma que, quando ia à creche ficar com as crianças, ou ia tocar na banda [da 

igreja], se sentia fortalecida. Afirma que seu namorado a apoiou bastante e que agora, 

prestes a se formar no curso técnico e a seguir adiante com seu sonho de fazer 

faculdade, se sente mais feliz.  

Continua com os mesmos valores anteriores: “E as 3 coisas mais importantes 

pra mim são: Deus, minha família, o meu bem-estar e o bem-estar do próximo”. Seus 

projetos futuros não mudaram e reafirma querer ajudar ao próximo, mencionando uma 

ideia nova que é formar uma ONG: 

 

Eu procuro ser uma pessoa melhor para mim e para o próximo a cada 

dia, e eu também tenho o desejo de montar uma ONG para ajudar as 

pessoas...Bom, eu acho que dificuldade a gente encontra a todo 

momento, né? Mas é só você ter persistência, Fé, e coragem, que 

você vai conseguir o que deseja. Meu maior medo é de não conseguir 

pagar a mensalidade da minha Faculdade, porque é caro. 

 

O seu maior medo no momento é não conseguir pagar a faculdade. Sobre a 

mudança que gostaria de ver no mundo: 

 

A mudança que eu gostaria de ter é de um mundo com igualdade, com 

menos violência, mais amor, mais compaixão ao próximo... eu tenho 

que plantar amor, tenho que plantar gratidão, e paz na vida das 

pessoas, e não ódio e violência, porque eles não nos levam a lugar 

algum; já o amor e a paz nos fazem crescer cada dia mais, nos tornam 

melhor a cada dia 

 

Sobre sua vivência na creche, os sentimentos referidos são de felicidade e 

bem-estar, paz, alegria e tranquilidade: 

 

Foi muito bom fazer parte do projeto, era gratificante levar eles [alunos 

da APAE] para o recreio, dar comida na boca, levar eles, pra beber 

água, pra ir no banheiro, amarrar o cadarço... [...] Era muito bom ouvir 

um “Tia, me ajuda aqui! ”, “Tia, vem brincar comigo? ” Mas eu sempre 

me doei, eu sempre ajudei e brinquei com todos da melhor maneira 

possível. No começo, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, né, 

eles eram novinhos... E nós ajudávamos nas tarefas: ajudávamos eles 

a pintar, a fazer seus desenhos, e eles ficavam muito felizes. 
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6.1.6.2.2 B) Ação Moral 

 

A próxima fala de Luma indica sua vontade de dar continuidade ao trabalho 

social na creche, e a ideia de vínculo e responsabilidade ensejados pela atuação com 

as crianças. Também é possível perceber a satisfação em ser parte da vida das 

crianças que, mesmo depois de um ano, ainda se lembravam dela: 

 

No final do ano passado eles estavam terminando na creche e iriam 

para o Pré I esse ano e nós [jovens] queríamos fazer parte desse 

momento porque aquela sala era maravilhosa! As crianças foram uma 

parte essencial da minha vida. E foi quando nós conversamos com a 

professora e pedimos para ela ir conversar na escola e ver se nós 

poderíamos continuar o projeto lá e graças a Deus eles deixaram e no 

começo do ano nós começamos novamente o projeto. Ao entrarmos 

na escola, a segunda sala era a mesma sala em que nós 

trabalhávamos na creche, ou seja, era ali que nós iríamos trabalhar 

esse ano. Eu lembro que nós passamos e a janela estava aberta, e 

todos levantaram começaram a falar “Tia, tia, tia, eu tava com 

saudades de você! ” E me deu uma emoção muito grande, uma 

vontade de chorar, e uma vontade de abraçar todos eles e falar que 

eu também tava morrendo de saudades! Eles estavam enormes! E eu 

fiquei feliz por eles lembrarem ainda de mim, por eles gostarem ainda 

de mim e saberem que, de certa forma, eu sou importante pra eles... 

Nós entramos lá, abraçamos, e conversamos com eles.  

 

Luma também revive a emoção, os sentimentos de amor e de cumplicidade – 

ao falarem sobre suas experiências em relação ao que aprenderam – que as crianças 

expressam ao revê-la, juntamente com outros participantes do projeto: 

 

E a partir daí, começamos a frequentar uma vez por semana, 

começamos a levar atividades para eles fazerem e eles falavam “Tia, 

agora que eu tô na escolinha, eu aprendi a ler! Eu já sei escrever meu 

nome, eu já sei o alfabeto, eu já sei os números, quer ver? ” 

 

Também se refere a uma vivência com uma criança em particular, destacando 

a importância dessa relação: 

 

Agora, algumas semanas atrás, eu estava na creche e uma 

menininha, a Talita, a qual eu falei antes que era envergonhada no 

começo, ela falou “Tia, tira uma foto comigo? ” Aí eu peguei meu 

celular e tirei uma foto com ela – quando eu fui mostrar a foto pra ela, 
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ela falou “Nossa, tia! Ficou muito bonito! ” E me deu um abraço e falou 

“Tia, sabia que eu te amo? ” Naquele momento eu só queria chorar e 

dizer que eu também amava ela, e foi o que eu fiz! Eu dei um abraço 

nela e disse que também a amava, e foi então que eu comecei a 

chorar, caiu uma lágrima, na verdade, do meu olho, e ela falou “Tia, 

não chora! Você triste? ” E eu falei que não, que era apenas o meu 

olho que tava coçando...  

Mas, naquele momento, eu não sei explicar como foi, não sei explicar 

o quanto importante ele foi pra mim, porque depois de 2 anos, aquela 

foi a primeira vez que ela falou que me amava, foi a primeira vez que 

um deles falou e demonstrou que me amava. Todas aquelas crianças 

são importantes, são especiais pra mim e eu amo cada uma delas.  

Elas me ensinaram muito, eu consigo ver o lado bom da vida com 
coisas simples, com pequenos gestos, porque tudo o que fazemos 
para eles, por mais simples que seja, pra eles é tudo, e isso é muito 
bom, é muito bom saber que eu sou importante pra eles, pra Talita, e 
que ela me ama, mesmo sem saber o que é amor, porque na idade 
deles eles amam, assim, mas eles não tem certeza do que é amor, do 
que é amar, e aquele ‘eu te amo ‘ dela foi tão sincero, que toda vez 
que eu lembro, eu choro de felicidade, de alegria, por ter ouvido aquilo 
daquela menininha, daquela garotinha frágil e carinhosa.  

 

A respeito do projeto e da importância do mesmo: 

 

E esse projeto foi de extrema importância na minha vida, eu vou sentir 

muita falta de todos eles, de todo carinho, e de todo amor que eles me 

proporcionaram durante esses dois anos. 

Bom, eu aceitei o convite porque eu sempre gostei de ajudar as 
pessoas e essa foi a primeira oportunidade que eu tive de poder 
trabalhar voluntariamente. Eu me sinto muito bem quando eu tô com 
as crianças, eu me sinto muito feliz, eu me sinto criança, como eu 
disse, novamente! Eles transmitem paz, alegria, uma felicidade fora do 
comum pra mim. Vai ser difícil, muito difícil não ter eles  

[...] por mim, eu continuaria sempre acompanhando o 
desenvolvimento deles, sempre juntinho, perto delas. Mas, 
infelizmente, é a vida, é o que tem que acontecer.... Eu sou grata pela 
oportunidade de trabalhar com eles durante 2 anos, por conhecer um 
pouco da vida deles, da família deles, e por todo amos, por todo 
conhecimento e carinho que eles me transmitiram durante esses anos.  

 

6.1.7.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Sobre colaborar socialmente, dá a ideia de que o projeto foi essencial para a 

vontade de seguir atuando: “Eu espero que eu possa trabalhar também em outras 
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ONGs, outros projetos sociais e que eu possa contar sobre a minha experiência, a 

minha primeira experiência, que foi na creche, com essas criancinhas. 

Luma afirma sentir gratidão e indica que, após o projeto, este sentimento foi 

potencializado: há mais alegria, mais amor e mais felicidade. Valoriza muito a família, 

como foi possível perceber nos relatos anteriores, demonstrando um carinho grande 

pelos avós maternos. Na escola se descreve como boa aluna; afirma ser católica, e 

que participa de projetos da igreja, pois “[...] sempre é bom manter contato com Deus”. 

Não frequenta outros grupos, mas menciona que o namorado tem outra religião, e que 

o acompanha em algumas reuniões de estudos bíblicos, comentando que tem se 

afastado um pouco da igreja católica. Suas maiores influências são Deus, sua mãe, e 

seus avós. Tem um bom relacionamento com os amigos e professores, os valoriza, e 

se sente grata:  

Minha vida antes de iniciar o projeto era muito boa também, eu vinha 
fazendo o que eu quero que é tocar na banda, mas agora, infelizmente, 
eu tive que sair porque tava muito corrido pra mim...Meu sentimento 
sempre foi de gratidão por tocar, porque desde pequenininha eu 
sempre tive vontade de entrar na banda e aos 10 anos foi quando eu 
entrei. Depois que eu entrei no projeto eu passei ainda a ficar mais 
grata por tudo, com muito mais alegria, com muito mais amor, porque 
é o que aquelas crianças me transmitiram: muita felicidade e muito 
amor.   

Eles [avós] sempre me apoiam em tudo que eu quero fazer. Eu tenho 
um amor imenso pela minha família sou muito apegada à família.... Eu 
tenho um amor imenso pela minha família sou muito apegada à 
família.... Então minha relação com a minha família eu posso dizer que 
é maravilhosa eu tenho um alicerce maravilhoso... 

 

A respeito dos estudos e metas, ressalta seu foco e determinação:  

 

Não sei me avaliar, mas eu acho que eu sempre fui uma boa aluna, eu 
converso bastante na sala de aula e tal, mas eu sempre procurei 
manter o foco e fazer as minhas atividades. Eu sempre fui 
determinada. No segundo ano do ensino médio comecei a fazer um 
curso de Técnico de Enfermagem e eu terminei agora em 2019 no 
começo do ano, então segundo e terceiro ano eu estudava no período 
da manhã, e à noite nesse curso técnico, então eu sempre procurei 
dar uma melhor naquilo que eu faço, né, estudar, e eu sempre procurei 
muito foco. 

 

Aqui, Luma expressa sua relação com a religião, revelando sua influência sobre 

a formação dos seus valores: 
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Minha família sempre foi católica. E eu me batizei, fiz minha primeira 
comunhão e me crismei eu ia com frequência nas missas. Participei 
de um grupo de jovens, e é sempre bom ter um contato com Deus, ter 
ele em nossas vidas né, entender a palavra de Deus. 

Minha maior influência e referência é Deus. Andar nos caminhos de 
Deus, ser exemplo né na vida das pessoas ter caridade, amor e 
compaixão Lógico que eu também tenho como referências na minha 
vida meu avô e minha mãe como pessoa de uma fé absurda com 
coração com coragem com força incrível [...]. 

 

E reafirma seus sonhos: 

 

[...] meu maior sonho é ser alguém na vida, é dar muito orgulho para 
eles [família] assim como eles me dão orgulho. Eu me sinto orgulhosa 
e eu me sinto feliz por ter pessoas assim na minha vida como meu avô 
e a minha mãe, eles são tudo pra mim. 

 

Sobre a relação com amigos, professores e escola, relata que sente falta da 

união, e que dá muita importância aos amigos, também afirma valorizar e reconhecer 

a importância dos professores em sua trajetória:  

 

A escola me ensinou muita coisa, os professores são muito marcantes 
muito carinhosos e eu sei que se eu tivesse precisando de alguma 
coisa que se eu tivesse passando por alguma necessidade eles iam 
me ajudar é realmente uma família ...Com certeza eu tive muitos 
professores em todas as escolas que passei tenho certeza que assim 
como eu muitas outras pessoas também tenho um carinho e uma 
admiração enorme cada um deles...  

Eu sempre procurei respeitar os meus professores né porque a 
educação vem de casa e na escola eles estão ele para nos formar 
profissionalmente, eles nos transmitem toda experiência e todo o 
conhecimento que eles têm para nós, né, para o nosso futuro, são 
essenciais em nossa vida, nos tratam, às vezes, como filhos, e eu 
posso dizer que eu tive os melhores professores do mundo! Eles 
sempre nos ajudaram em questão na escola e familiar. 

 

6.1.7.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Sobre o legado que quer deixar, Luma deixa claro o impacto da participação no 

projeto social em sua vida, e fala de uma perspectiva mais amadurecida sobre 

colaborar socialmente. Em seu relato é possível notar os valores associados à ideia 

de solidariedade também associada à sua inserção religiosa, quando se refere à ideia 

de caridade: 
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Eu sempre tive vontade de criar uma ONG, estou com uns projetos 
junto com o meu companheiro, que nós entregarmos café da manhã 
para os moradores de rua e as pessoas necessitadas, né, família que 
nós só temos 18 anos e já estamos pensando nisso para este projeto 
ainda este ano. Lógico que nós precisamos de colaboradores, 
pessoas que possam nos ajudar, e nós esperamos concretizar isso 
ainda este ano porque nós somos pessoas do bem, eu sou uma 
pessoa do bem, gosto de ajudar o próximo e principalmente de deixar 
marca na vida das pessoas. Eu espero que eu deixe marcas do bem, 
do amor, da caridade, e da compaixão. 

 

6.1.6.4 Outros resultados de pesquisa 

 

6.1.6.4.1 Relatório de monitoramento 
 

Dez dias e vinte e cinco horas, pouco tempo para quem vê, mas muito 
para quem faz parte, no decorrer do tempo não parei para pensar o 
quão importante essas crianças estão sendo em minha vida. Quando 
foi me dada a opção de participar do projeto na creche, confesso que 
fiquei com um pouco de medo de não saber o que fazer com as 
crianças caso elas chorassem ou fossem aquelas crianças birrentas. 
Ao visitar sala por sala me encantei em uma, na qual estavam 
ensaiando uma dança que iriam apresentar na escola, as crianças 
eram atenciosas, mas no começo estavam envergonhadas com a 
nossa presença, pois não era sempre que alguém ia visitá-los.  

Com o passar do tempo, foram perdendo a vergonha e aquele simples 
“oi” envergonhado foi se tornando um “tia, vem cá” minhas segundas-
feiras nunca mais foram as mesmas depois que comecei a frequentar 
a creche, as crianças são carinhosas e amorosas, a cada dia que vou 
lá elas me surpreendem com tamanha inteligência! A confiança que 
elas depositam em nós me faz perceber que estou no lugar certo, que 
doar amor ao próximo sem pedir nada em troca é maravilhoso, tem 
dias que estou desanimada e um simples sorriso e abraço deles faz 
com que eu me sinta melhor, ajudá-los na hora da refeição e em 
tarefas faz com que eu me sinta criança novamente.  

O amor que dou e recebo deles é fundamental para minha vida, é 
totalmente recíproco, apesar de pouco tempo juntos, esses 
pequeninos fizeram uma total mudança em minha vida e é isso que 
pretendo levar por todo esse tempo, o amor, o respeito e o 
companheirismo. (Setembro, 2017) 

 

6.1.6.4.2 Questionário de monitoramento 
 

1. Ser uma boa pessoa é ser generoso, ter um bom coração, ter 
gratidão pela vida e por tudo que tem a sua volta, é ajudar seus amigos 
nos momentos difíceis, é estender um ombro amigo para uma pessoa 
que não conhece sem pensar em algo em troca e sim no bem-estar 
dela. 

2. Ver crianças passando por necessidades com problemas de saúde 
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sem poder ajudá-las ou quando são abandonadas por seus pais. Isso 
me faz parar e refletir sobre minha vida, o quanto ela é importante e o 
quanto devo valorizá-la pois muitas pessoas querem apenas ter um 
lar, uma família. 

3. Sim, porque eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ver os sorrisos 
das pessoas e aquele brilho no olhar. Quero ser lembrada como uma 
pessoa que ajudou que fez a diferença. 

4. Sim, pois desejo cursar fisioterapia e ela envolve muita dedicação e 
amor ao próximo, coisa que no projeto também precisa. 

5. Sim, a cada dia que passo meu coração transborda de amor e 
alegria, saber que mesmo com pouca idade eu faço o bem a eles e 
todo o ensinamento que eu passo, estou passando a eles para se 
tornarem pessoas de bem. 

6. Em partes nós já temos uma opinião formada sabemos o que é certo 
ou errado, já na creche nós temos que ajudá-los a decidir o que devem 
querer para sua vida. 

 

Estes relatos são congruentes com a fala anterior - revelam gratidão e alegria, 

afirmam a bondade e a generosidade, destacam a importância em ajudar o próximo e 

a associação do projeto de vida com o projeto social, e remetem à ideia de que a 

dedicação com o próximo eleva a autoconfiança. 

 

6.1.6.4. 3 Diário de campo 

 

Sobre a fazenda de recuperação de drogados em que fui algumas 
vezes, eu me senti feliz por eles terem contado a história para mim, 
mas fiquei triste por eles terem ido na onda dos amigos e acabarem 
com a vida deles. Eu aprendi que não devemos ir na onda dos amigos. 
(Maio, 2017) 

 

Assim como outros três jovens, Luma atuou na Fazenda da Esperança no início 

do projeto, mas por conta da distância e locomoção, decidiu mudar para a creche. 

Este relato aponta a aprendizagem de ter mais autonomia para suas decisões. 

 

6.1.6.4.4 Questionário família/Mãe 
 

1. Normal, tinha os amiguinhos preferidos. Adorava brincar com 
bichos. Ela chorava, tinha crises de choro, quando queria fazer coisas 
e era contrariada. Não tinha contato com o pai. Era muito mimada 
pelos avós maternos. Morávamos juntos. 

2. Estudiosa, carinhosa, dedicada, prestativa. Sem contato com o pai 
e a família dele. 
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3. Independente, trabalha, estuda, me ajuda em casa. Prestativa, 
ajuda a cuidar do irmão, amorosa com a família. 

4. Sempre solidária. Ajuda na igreja, quando precisa é chamada. 

5. Sim, ajudou. Mostrou que fazer o bem, faz bem 

6. Está atualmente trabalhando, fazendo faculdade e ajuda na igreja 
nos tempos livres. 

 

Esta fala corrobora os dados anteriores. 

 

6.1.6.5 Análise Geral 

 

Luma, hoje com 18 anos de idade, sempre estudou em escola pública. Filha de 

pais separados, morou com a mãe, o padrasto e o irmão, dos 03 aos 10 anos de idade. 

Atualmente ela mora somente com a mãe e irmão. Revela que não teve muito contato 

com o pai e nem com a família paterna. Afirma que este fator não foi um problema 

para ela. Faz o curso técnico de enfermagem juntamente com o último ano do EM.  

Considera-se uma menina alegre, comunicativa e que sempre gostou de ajudar 

as pessoas. Sobre sua trajetória escolar, Luma relata que quando criança sofreu muito 

com bullying, como xingamentos e agressões devido à sua cor de pele mas que no 

Ensino Médio tudo mudou, e ela começou a se dedicar mais aos estudos. 

Há dois anos, relatou que seu projeto de vida era terminar os estudos, o curso 

e ir embora da cidade para cursar faculdade; hoje os planos continuam os mesmos: 

se sente grata por tudo o que têm, pretende fazer uma Faculdade de Fisioterapia e 

procura melhorar a cada. Refere que o projeto a ajudou e ensinou muito sobre ver o 

lado bom da vida com coisas simples, como as crianças. 

Ao falar sobre sua religião, Luma diz ser batizada na igreja católica, à qual sua 

família pertence, e que frequentava regularmente as missas para entender a palavra 

de Deus. Após um tempo afastada, passou por um momento de tristeza e ali pode 

realmente entender o amor de Deus por ela. 

Atualmente (maio de 2020) Luma está trabalhando e fazendo faculdade de 

Enfermagem. Diz estar muito feliz com o curso, pois era o seu sonho – Fisioterapia ou 

Enfermagem. A única diferença é que Luma não foi morar em outra cidade como havia 

planejado, e faz faculdade perto da cidade em que mora com a sua família. 

Analisando as falas de Luma, percebemos congruência em toda a trajetória do 

projeto. Antes, afirmou que seu propósito era construir tudo o que planejou e salvar 
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muitas vidas no hospital e que os valores mais importantes eram família, Deus e 

saúde. Luma comenta, no protocolo I, que sua escola transmitia muitos valores 

associados à solidariedade e que aprendeu muito com os professores sobre temas 

além dos conhecimentos acadêmicos no protocolo II. Isto situa esta escola em posição 

de destaque, visto que “Quando se trata de guiá-los em direção a caminhos futuros 

que eles julgarão gratificantes e significativos, nossas escolas deixam a desejar” 

(DAMON, 2009, p.21). Ademais, Luma relata forças pessoais presentes em sua 

trajetória a exemplo de: entusiasmo; bondade; gratidão; resiliência; espiritualidade. 

Segundo ela, participar do projeto lhe ensinou a “ver o lado bom da vida”, “a 

simplicidade estampada nos rostos das crianças”, e o “valor de um pequeno sorriso”. 

Notamos, nos relatos obtidos durante o projeto, que ajudar as pessoas faz parte da 

sua natureza, que são valores desenvolvidos ao longo de sua vida. A jovem afirma 

que a escola ajuda na conscientização para a solidariedade e que tem a ideia de 

formar uma ONG, ressaltando que osso traria sentimentos de felicidade, bem-estar, 

paz, alegria, tranquilidade e amor. 

A respeito do bem-estar, Seligman (2004) reforça a importância da bondade, 

da empatia e da igualdade, ressaltando a autenticidade22ancoradas nas forças e 

virtudes ligadas, por sua vez, a um significado maior. Neste ponto, segundo a 

psicologia positiva, quanto maior a entidade a que se apegue, maior será o significado 

da vida.  

Luma afirma que aprendeu muito com as crianças, que a ensinaram a ‘ver o 

lado bom da vida’ e que, no início as achava birrentas, mas com o passar do tempo, 

ao receber tanto carinho e amorosidade, mudou sua forma de pensar e percebeu que 

‘estava no caminho certo’. A jovem afirmou que o trabalho voluntário foi muito 

importante em sua vida, pois a fez amadurecer e querer colaborar socialmente 

ressaltando, ainda, que em dias tristes, sua ida na creche a transformava, pois o amor 

que dava e recebia era fundamental.  

Ao mesmo tempo, presenciar necessidades e problemas em outras crianças a 

fez olhar para si mesma e dar mais valor aos sentimentos. Em seus relatos ao 

sentimento de felicidade e alegria ao se relacionar com as crianças está 

constantemente presente, o que remete à ideia de que “indivíduos felizes tem mais 

envolvimento com o altruísmo” (SELIGMAN, 2004).  

                                                             
22 Refere-se ao ser autêntico, genuíno e verdadeiro. A autenticidade é algo que não deve ser forçado 
e nem vindo de forças externas. 
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Um ponto importante na fala de Luma se refere à sua determinação, ao foco 

em perseguir suas metas: Eu sempre fui determinada... eu sempre procurei muito 

foco. (Luma, dezembro 2018). Damon (2009) descreve jovens que apresentam estes 

traços e afirma que os mesmos têm aspirações claras, são fortemente motivados, 

repletos de energia, otimistas e traçam seus planos para o futuro com um grau de 

confiança considerável.  

Luma teve forte influência da família e da religião para a formação dos seus 

valores, assim como outros sujeitos da pesquisa; somando-se isso à experiência do 

trabalho voluntário, surgem novas construções e afirmações do que já lhe era 

presente. A jovem afirma que deseja continuar trabalhando em outros projetos sociais 

e que fica feliz em poder falar sobre sua primeira experiência com trabalhos 

voluntários na creche. Quanto às dificuldades relatadas, Luma afirma a preocupação 

em não conseguir arcar com os custos da faculdade, mas faz um contraponto, 

afirmando a sua determinação, seu foco, como forças para superar os obstáculos. 

Nesse sentido, é possível inferir que a participação no trabalho voluntário contribuiu e 

reafirmou os valores inerentes a Luma.  

Em síntese, os dados revelam forças pessoais como entusiasmo, bondade, 

gratidão, resiliência, espiritualidade - em suas palavras, participar do projeto 

possibilitou olhar para “o lado bom da vida’, através da ‘simplicidade estampada nos 

rostos das crianças’, e o ‘valor de um pequeno sorriso’.  

Segundo Seligman (2012), o bem-estar, além de ter base na autenticidade23 e 

estar ancorado nas virtudes, deve estar ancorado à ideia de uma vida significativa. A 

felicidade e a alegria sentidas ao se relacionar com as crianças, que superavam até 

os dias tristes e o amor que dava e recebia trouxeram uma mudança total.  

As necessidades e problemas das crianças a fizeram olhar para si mesma e 

mudar seus valores pois, segundo o autor acima referido, a felicidade nos desloca de 

nós mesmos, fazendo que se inicie a partilha do que temos de bom mesmo com 

estranhos. 

Sua determinação e foco ficaram claros. Segundo Damon (2009), os jovens 

têm aspirações claras, são fortemente motivados, repletos de energia, otimistas e 

traçam seus planos para o futuro com um grau de confiança considerável. 

A referência de Luma à sua fé como elemento de felicidade remete às ideias 

                                                             
23Refere-se ao ser autêntico, genuíno e verdadeiro, que não deve ser forçado por forças externas. 
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de Seligman (2004): “[...] a relação entre esperança no futuro e fé religiosa é 

provavelmente a pedra angular do motivo pelo qual a fé afugenta o desespero e 

aumenta a felicidade”. (p.60). 

 

6.1.7 Sujeito 7: Maria Fernanda 

 

Maria Fernanda fez todo o ensino médio na escola pública em questão. Durante 

a infância seus pais eram muito presentes, mas na sua adolescência os mesmos 

começaram a ter muitos conflitos, o que a afetou bastante - sua “rebeldia” era causada 

– segundo ela – por falta de atenção dos pais. Trabalhou durante 4 meses em uma 

creche, 5 meses na APAE e o restante do tempo no asilo. Em relação às possíveis 

mudanças nos planos, relata que continuam os mesmos: terminar os estudos, fazer 

faculdade, construir uma família, com o acréscimo de novos sentimentos e planos 

relacionados à solidariedade. Afirma ser evangélica, e se define como bastante 

participativa.  

 

6.1.7.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.7.1.1. Presente 

 

Afirma ter uma vida calma, ter como referência positiva sua família, e se 

preocupar com seu futuro, seus estudos e sonhos, em como conquistá-los: 

 

Primeiramente a coisa mais importante pra mim é a minha família, 
segundo os meus estudos, e terceiro é o meu futuro. Preocupo-me e 
me importo com meu futuro, penso como vai ser e o que vou fazer 
quando terminar os estudos, e como vou fazer para realizar os meus 
sonhos e ultrapassar os obstáculos. 

 

Refere-se apenas a alguns obstáculos, “[...], porém não há nada que com a 

ajuda de Deus eu não possa vencer”; relata que se sente útil e que pode ajudar e 

contribuir de alguma forma com a comunidade “fazendo o bem”. 
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6.1.7.1. 2 Futuro 

 

Fernanda deseja cursar Direito, e considera que daqui a cinco anos estará em 

uma fase muito importante em sua vida, pois concluirá o curso superior e iniciará uma 

nova etapa da vida, sendo ‘uma nova mulher’. Relaciona uma vida boa a se sentir 

bem e acredita que, futuramente, com 35 anos de idade, já terá construído um laço 

familiar, estará no mercado de trabalho e educará seus filhos da melhor forma 

possível. Sobre o projeto de vida, descreve que planejar e enfrentar os problemas é 

um bom começo: “Um projeto de vida é planejar a vida e também é enfrentar os 

problemas do mundo, e criar projetos para melhores resultados”. 

 

6.1.7.1.3 Trabalho 

 

Sobre a carreira que almeja: 

 

Sim, pretendo fazer Direito e me tornar advogada, na área de Defesa 
Pessoal, ou familiar. Fiz essa escolha desde quando me vi por gente. 
Gosto de Direito, sou apaixonada e gosto de ajudar a resolver casos... 
seria o meu cargo em um lugar onde eu seja admirada pelas pessoas 
onde não tenham conflitos com as pessoas. 

 

6.1.7.1.4 Família 

 

Fernanda afirma ‘necessitar’ formar uma família, ter um marido, um filho e 

adotar uma criança; a família ideal para ela seria honesta, com harmonia: “Minha 

relação será, de harmonia, serei atenciosa e farei de tudo para sermos felizes.... Seria, 

eu, meu marido, meu filho de sangue, e minha filha adotiva”. 

 

6.1.7.1.5 Estudo 

 

Os estudos são a essência para seu futuro, e afirma que sua escola contribui 

para formar um cidadão melhor, e se refere ao projeto em pauta: “Sim, aprendemos 

na escola que é sempre bom sermos solidários e foi em um projeto da escola que 

participei de um projeto solidário”. 
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6.1.7.1.6 Ética 

 

Maria Fernanda afirma que não quer a desigualdade social, a discriminação e 

a violência “Porque o mundo não é ideal por essas violências”, que pretende nunca 

ter estas práticas e que quer mudar essa situação: 

 

6.1.7.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.7.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

Maria Fernanda relata que a vida está muito melhor depois da experiência com 

o trabalho social, pois nesse processo desenvolveu seus sentimentos e começou a se 

expressar melhor: “[...] o projeto colaborou com minha autoestima, o que me deixou 

mais feliz comigo mesma”. Considera-se na sua melhor fase de vida por se sentir mais 

‘madura’, e relata que o projeto colaborou com sua autoestima, deixando-a mais 

alegre e feliz. As coisas mais importantes para sua vida continuam sendo a sua família, 

os amigos e a igreja: 

Sobre seus planos futuros e as dificuldades, afirma que nada mudou, “porém 

foram acrescentados novos sentimentos e planos relacionados com a solidariedade. 

Definiu melhor seu projeto de vida: “[...] entrar para a faculdade de Psicologia ou 

Serviço social, me formar, construir uma família e pretendo nunca abandonar meus 

pais e amá-los eternamente. Pretendo também fazer parte de um grupo onde façam 

trabalhos solidários”.  

No momento, seu maior desafio é entrar na faculdade, mas reafirma 

sentimentos de otimismo: 

 

Acredito que vou vencer a minha insegurança e vou sempre persistir 
nos meus sonhos e alcançar cada objetivo. Acredito que não é a 
dificuldade que possa barrar um ser que está empenhado a realizar 
seus objetivos, a dificuldade se torna somente um obstáculo que pode 
ser vencido.  Minha meta é vencer a dificuldade e ser feliz.  

 

Fernanda afirma que poderia haver mais gestos solidários para que o mundo 

fosse melhor: 
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Eu, particularmente, gostaria de ver a diferença em relação à 
sociedade onde um ajude o outro sem pedir nada em troca. Gostaria 
que o mundo fosse mais solidário, que todos soubessem o valor da 
solidariedade e amassem mais, desenvolvessem mais e assim o 
mundo já seria muito melhor. Os níveis de pessoas que passam fome, 
frio entre outros problemas seriam muito, muito mesmo menores, se 
todos colaborassem para um mundo melhor. Queria que as pessoas 
soubessem o quanto elas se tornam importantes e fazem bem para o 
próximo com um simples abraço ou com um simples ato solidário.  

Eu me sinto muito feliz só de pensar que existem outras pessoas que 
fazem sua parte ajudando sempre o seu próximo e sem exigir algo em 
troca. E me sinto empolgada sempre que há chance para o mundo ser 
melhor. 

 

6.1.7.2.2 B) Ação Moral 

 

Maria Fernanda participou do projeto de ação social na APAE, Creche a Asilo.  

Considera que o projeto a incentivou a fazer a diferença em meio a uma sociedade 

em que ‘poucos dão atenção’ ou se importam com o próximo. Seus sentimentos são 

muitos e intensos, expressando as ideias de ‘renovação’ e ‘preenchimento’: 

 

Bom, o que me mobilizou a fazer este projeto foi a vontade de fazer a 
diferença em meio a uma sociedade em que poucos se importam com 
o próximo, poucos se disponibilizam a ajudar a sociedade, aqueles 
que necessitam realmente de ajuda e de solidariedade. Isso realmente 
foi o que me motivou: a minha vontade de querer ser diferente e fazer 
a diferença, e o que me permitiu a aceitar esse projeto foi a minha 
força de vontade... 

Quando eu estou com as pessoas lá no projeto eu me sinto muito bem, 
eu me sinto renovada a cada dia mais, a cada momento que eu vou 
passando com elas eu vou me sentindo renovada e me sinto 
preenchida, porque eles são muitos especiais e a minha relação com 
eles não virou só uma relação de trabalho voluntário, assim, de 
obrigação. Eu agora tenho uma relação de como se fosse família, e 
são muitos sentimentos que desenvolvem dentro de mim. Então é uma 
relação que eu não tenho palavras para explicar como eu me sinto. Só 
sei que é muito especial e a minha relação com eles é muito boa, e 
isso é muito importante para mim, eu sempre trabalho para que isso 
continue acontecendo, que a minha relação com eles venha sempre a 
melhorar e ser muito boa. 

 

6.1.7.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Maria Fernanda relata ter uma boa relação com a família, apontando as 

novidades como algo positivo: “[...] com o passar do tempo, coisas novas acontecendo 

que eu fui aprendendo a lidar, mas é a vida sempre tem coisas novas que acontecem. 



168 
 

A respeito da escola, amizades e professores, se sente grata e afirma a importância 

dos mesmos em sua vida: 

 

Com relação aos meus professores, eu não nunca tive nada contra 
eles, nossos relacionamentos foram ótimos, muito bons. Nunca tive 
nada contra ninguém, eu sempre gostei de todos os meus professores, 
sempre procurei tratá-los bem assim como eles também me tratavam 
e eu não tenho nada contra a nossa relação, sempre foi boa, e tenho 
gratidão, foram sempre peças importantes na minha vida, para minha 
trajetória, para o meu crescimento. Eles foram muito importantes e eu 
só tenho a agradecer. 

 

6.1.7.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Sobre o futuro, Maria Fernanda se sente “[...] confiante e esperançosa de que, 

tudo vai dar certo e ocorrer como tiver que ser e se Deus quiser, será da melhor forma 

possível. 

 

6.1.7.3 Outros resultados de pesquisa 
 

6.1.7.3.1 Relatório de monitoramento 
 

Sobre esse projeto, posso dizer que aprendi muitas coisas. Junto com 
meu grupo vivenciei e fiz parte de muitos momentos de aprendizado, 
fomos voluntários na creche durante 4 meses e conseguimos 
despertar sentimentos, não somente das crianças, mas também 
nossos, as crianças se sentiam mais felizes por terem a devida 
atenção. Ao iniciar esse projeto eu tinha um pensamento totalmente 
ao contrário do que eu tenho hoje sobre a solidariedade, antes 
pensava que era tudo uma perda de tempo, não me interessava muito 
ajudar os outros; hoje entendo que tudo que fazemos pelo próximo é 
retribuído para nós. Ao ver uma criança sorrindo como, por exemplo, 
as crianças da creche que, a cada sorriso que davam, eu me sentia 
ainda mais feliz porque a minha meta era ajudar e fazê-las felizes, e 
sempre tive os meus objetivos alcançados. 

Na APAE eu aprendi que cada pessoa que está lá não é louca, mas 
sim são especiais e muitas delas são mais espertas que outras 
pessoas que são normais, a única coisa que as impedem de serem 
normais é o nível de desenvolvimento delas que são lentos e as 
deixam com dificuldades de convivência. O objetivo deles lá dentro é 
junto com os responsáveis (professores) é ensinar e ajudar com as 
habilidades e terem mais aperfeiçoamento para viver o dia a dia. 

Muitas vezes me sinto mal ao ver algumas coisas, como por exemplo 
tem alguns que conseguem se movimentar e ir para a quadra praticar 
esportes e quando vejo outros que não têm a mesma capacidade e só 
fica na sala, as vezes me sento triste mas faço o possível para ajudá-



169 
 

los e fazer eles sorrirem. Algumas professoras explicaram qual é o 
problema de cada um, e quais são os que tem facilidade em cada 
coisa. Para finalizar esse relatório posso dizer que até agora os 
objetivos estão sendo alcançados, procuro sempre aprimorar a cada 
experiência vivida é mais conhecimento e objetivos alcançados. 

 

Maria Fernanda aponta o quanto o projeto mudou sua forma de pensar - atuar 

em três instituições diferentes, vivenciando um repertório amplo de situações pode ter 

possibilitado um olhar mais crítico, profundo e reflexivo. 

 

6.1.7.3.2 Questionário 
 

Não houve devolutiva por não comparecimento. 
 

6.1.7.3.3 Diário de campo 

 

Aprendi o valor da amizade, carinho com o próximo e trabalho em 
equipe. (Maio, 2017) 

Vejo no projeto o que aprendo na escola. Alguns professores falam 
sobre a racismo, preconceito e sobre ser solidário e ajudar o próximo 
e no projeto vejo tudo isso e consigo compreender a situação e até 
ajudar. (Maio, 2017) 

Se for para dar uma nota de 0 a 10 para o dia de hoje no projeto e com 
a experiência daria 9. Pude fazer distinção com o que gosto e não 
gosto. (Maio, 2017) 

Com base no dia de hoje posso dizer que generosidade foi algo muito 
bem proporcionado as crianças e aos responsáveis da creche. Meu 
grupo e eu fomos justos e deixamos de fazer algo para nós e que 
beneficiasse só a nós e doamos nosso tempo às crianças para fazê-
las felizes. (Maio, 2017) 

Meus sentimentos exercidos foram, amor, emoção, carinho e afeto. 
Pensamento de que nem tudo na vida é bem material e que nem 
sempre essas coisas podem proporcionar felicidade a outros e sem o 
que faz bem é generosidade ou luxo é suplemento para a alma; muitas 
vezes as pessoas só precisam de um abraço e é muito raro pessoas 
que pensem dessa forma. Me sinto completa com o meu trabalho 
solidário de hoje. (Maio, 2017) 

Hoje foi o último dia em que eu e os integrantes do grupo fomos a 
creche, foi muito divertido. Nos fantasiamos para animar a s crianças, 
todos gostaram. Ouvimos alguns alunos falando sobre seu humor e o 
motivo. (Junho, 2017 

Com o dia de hoje, pude aprender o valor que existem em uma pessoa 
que se coloca a disposição de algo tão simples. Porém importante, 
que é saber ouvir, e compreender diversas situações. Tive todos os 
meus objetivos alcançados, mas fiquei triste ao ter que me despedir 
das crianças e funcionários. Aprendi o valor de trabalhar em equipe, 
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pensamentos críticos, melhora da comunicação. (Junho, 2017) 

Me senti realizada, tive orgulho de meu trabalho com aquelas crianças, 
é como se eu tivesse nascido com esse propósito na minha vida e hoje 
eu finalizei a primeira etapa. Enfim estou feliz, completa e realizada. 
(Junho, 2017) 

Hoje tivemos o primeiro dia de trabalho voluntário na APAE. Foi tudo 
muito interessante, conhecemos alguns alunos e também pudemos 
assistir as aulas que são proporcionadas a todos. Logo também 
passamos a perceber as dificuldades de cada um e também suas 
habilidades. (Setembro, 2017) 

Nessa data de hoje já pude criar mais intimidade com os alunos e 
professores, consegui entender que a deficiência ou o problema delas 
não as impedem de fazer o que gostam como, por exemplo, jogar bola. 
Pois eles jogam tão bem quanto pessoas que não são deficientes ou 
especiais. Tem até um time que vai participar de um campeonato e 
isso me deixou muito feliz. (Setembro, 2017) 

Hoje consegui entender que o problema dos alunos só os tornam mais 
especiais ainda, muitos deles nos dão uma lição de vida, porque 
muitas vezes não conseguimos fazer algo de primeira vez e já 
desistimos e olhando eles, entendi que não existem obstáculos que 
possam impedir os nossos sonhos ou projetos de vida. (Setembro, 
2017) 

Durante esses dias que passei no asilo foram expressados novos 
sentimentos, e liberados de dentro de mim. Ouvindo a história de cada 
um e sabendo como chegaram até lá, consegui entender como é difícil 
para eles suportarem cada dia lá dentro sem estar ao lado de seus 
familiares. Muitos foram esquecidos pela família e isso é muito triste, 
posso dizer que no primeiro dia senti pena deles, porém nos dias 
seguintes eu consegui me alegrar muito com eles. Percebi o quão 
importante é o projeto, como eles se sentem mais acolhidos a cada 
dia que chegamos lá. Consegui entender o que é amar alguém sem 
nem mesmo conhecer direito, pois passei a amar cada um deles 
apenas pelos gestos de carinho e afeto que eles têm com o grupo. A 
cada dia que se passa quero mais estar lá com eles, pois se tornamos 
importante para eles e eles precisam estar rodeados de pessoas que 
gostam deles e os façam sorrir. (Junho, 2018) 

Antes eles não riam, alguns choravam sempre que íamos embora, 
acredito era medo que não voltássemos mais. Até que teve um dia em 
que o grupo deu umas palavras de conselhos para eles e fizemos os 
entender que nunca iremos abandonar. E hoje em dia me sinto muito 
feliz e grata pelo trabalho que faço. Pois eles sorriem toda hora 
conversam bastante e sem lágrimas de tristeza e eu fico muito feliz e 
grata por isso. (Setembro, 2018) 

A cada dia que se passa aprendo mais e mais sobre a vida e assim 
consigo estar sempre preparada para novas coisas e sentimentos. 
(Outubro, 2018) 

 

Estes dados indicam a importância do projeto em gerar compreensões e 

sentimentos de amor, carinho, afeto, tristeza, orgulho, alegria, altruísmo, no contato 
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com diversas realidades.  

 

6.1.7.3.4 Questionário Família/Mãe 
 

1. A Maria Fernanda teve uma infância boa, sempre foi arteira, porém 
de um coração enorme e a mais carinhosa entre os irmãos, e sempre 
procurou tratar o próximo com muito carinho e respeito. Ela só não 
gostava de ser contrariada em momento algum. Durante sua 
adolescência ela foi uma boa menina, inteligente, carinhosa com os 
outros, mudou que ela ficou ainda mais carinhosa. 

2. Hoje posso dizer que ela é a mesma pessoa, porém com mais 
conhecimentos adquiridos e mais sensível ao próximo e isso também 
por conta do trabalho voluntário de que ela participou. 

3. Seu sonho sempre foi crescer na vida e alcançar todos seus 
objetivos por méritos e vontade própria. Maria Fernanda sempre 
gostou de ajudar o próximo. Desde pequena ela puxou esse lado 
solidário, que o pai dela sempre teve também e foi a ensinando. 

4. Tudo que ela puder fazer a alguém para ajudar, ela faz. 
Particularmente, digo que o trabalho voluntário que fez foi muito bom 
para ela, ela passou a se importar ainda mais com as pessoas e 
principalmente com os idosos.  

5. O melhor foi ver que minha filha conseguiu aprender a ser uma 
pessoa ainda mais feliz em ajudar o próximo e isso a tornou muito mais 
madura e responsável. Vale ressaltar o ponto em que ela passou de 
um estado sensível, para um ainda mais sentimental. Fico feliz por ter 
por alguns anos feito parte de um projeto onde mudou vidas e 
colaborou para um mundo melhor. 

6. Atualmente ela atua como auxiliar administrativa de um restaurante 
na Ilha Comprida e também está cursando sua faculdade em 
Administração. 

 

Estes dados são congruentes com as falas de Maria Fernanda - destaca-se o 

desenvolvimento do altruísmo. 

 

6.1.7.5 Análise Geral 

 

Maria Fernanda, hoje com 19 anos de idade, sempre estudou em escola pública 

e concluiu seu EM juntamente com o projeto. Relate que em sua infância seus pais 

eram muito presentes, mas a relação deles foi entrando em crise, gerando discussões, 

o que a afetou, fazendo com que começasse a agir de uma forma diferente. Sua 

“rebeldia” era causada, segundo ela, pela falta de atenção dos pais, mas com a 

melhora no relacionamento dos pais ela melhorou também. 
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Atualmente, a jovem atua como auxiliar administrativa de um restaurante e 

cursa o primeiro semestre de administração. Maria Fernanda obteve significativos 

ganhos em sua experiência no projeto, e foi possível observar suas diferentes 

percepções ao passar pelos três lugares (creche, APAE e asilo). Quanto aos valores 

e sentimentos vivenciados e relatados, descreve a família e os estudos; quanto ao 

futuro, revela a preocupação em como fazer para superar os obstáculos. Pretende ser 

advogada desde pequena, pois gosta de ajudar e resolver casos, além de desejar de 

ser admirada pelas pessoas pelo que faz. 

Quanto ao projeto ético, refere que quer ter contribuído e honrado com a sua 

cidade, e ajudar muita gente com a sua profissão. Descreve que aprendeu na escola 

que é sempre bom ser solidário e afirma que, mesmo antes do projeto, sempre se 

sentiu útil, cooperando para o bem melhor de todos. Já durante o projeto, percebemos 

o quanto ela assimilou, vivenciou e sentiu de fato o que é a solidariedade. A jovem 

afirma que, antes de participar, considerou uma perda de tempo fazer parte do projeto, 

mas que hoje entende que “[...] tudo que fazemos pelo próximo é retribuído para nós 

novamente”. Seus relatos indicam que a experiência na APAE trouxe muitos ganhos 

em relação à compreensão dos limites dos outros e do respeito. 

Em trechos de seu diário, é possível observar o quanto Maria aprendeu sobre 

valores, quando escreve: Aprendi o valor da amizade, carinho com o próximo e 

trabalho em equipe. No mesmo, a jovem escreve, ainda, que consegue transpor para 

o trabalho solidário o que aprendeu na escola sobre o preconceito, sobre ser solidário, 

ajudar o próximo. Vale a pena reler o depoimento a seguir, quando a jovem relata a 

sua aprendizagem sobre o verdadeiro significado da palavra generosidade: 

 

Meus sentimentos exercidos foram, amor, emoção, carinho e afeto. 
Pensamento de que nem tudo na vida é bem material e que nem 
sempre essas coisas podem proporcionar felicidade a outros e sem o 
que faz bem é generosidade ou luxo é suplemento para a alma; muitas 
vezes as pessoas só precisam de um abraço e é muito raro pessoas 
que pensem dessa forma. Me sinto completa com o meu trabalho 
solidário de hoje.  

 

Quanto a este ponto, Seligman (2012) lembra que existem descobertas bem 

comprovadas de que as experiências trazem mais bem-estar do que os bens 

materiais. 
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 O projeto também contribuiu para que Maria fizesse mais distinções entre o 

que gosta e o que não gosta, para aprender sobre o valor que se tem quando nos 

colocamos à disposição dos outros, sobre a importância de saber ouvir e 

compreender. Outros ganhos relatados foram o valor de trabalhar em equipe e a 

melhora da comunicação. Ao longo de seu trajeto, a jovem descreve seus sentimentos 

de orgulho, realização, felicidade, completude. Descreve que muitos desistem diante 

do primeiro fracasso, e que a convivência na APAE pôde fazê-la perceber que“[...] não 

existem obstáculos que possam impedir os nossos sonhos ou projetos de vida”. Nesse 

sentido, é possível afirmar que Maria adquiriu e perceber muitas forças pessoais até 

então desconhecidas pelo fato de ter sido desafiada:  “Todos temos dentro de nós 

forças que não conhecemos, até sermos verdadeiramente desafiados” (SELIGMAN, 

2012, p.19).  

Sobre a experiência no asilo, a jovem descreve a compreensão sobre o amor 

e reafirma seus sentimentos de felicidade e gratidão: 

 

Passei a amar cada um deles apenas pelos gestos de carinho e afeto 
que eles têm com o grupo... E hoje em dia me sinto muito feliz e grata 
pelo trabalho que faço. Pois eles sorriem toda hora conversam 
bastante e sem lágrimas de tristeza e eu fico muito feliz e grata por 
isso. 

 

Esta fala remete a Araújo (2009), quando afirma que, se de forma intencional 

os projetos vitais e as finalidades de vida atendem ao duplo objetivo de buscar a 

felicidade individual e a coletiva, está-se diante de valores morais. Nesse sentido, 

infere-se que Maria desenvolveu valores morais no exercício do trabalho solidário. 

Seus valores e sentimentos mudaram desde o início do projeto, ressaltando-se 

a família, Deus e os amigos: 

 

Minha vida hoje, depois de ter feito parte deste projeto, melhorou 

muito, desenvolvi melhor meus sentimentos e comecei a me expressar 

com mais facilidade, o projeto colaborou com minha autoestima o que 

me deixou mais feliz comigo mesma. Bom esses sentimentos que eu 

tenho hoje depois do projeto não existiam desde a infância alguns 

foram aparecendo desde o início do projeto cada sentimento foi se 

desenvolvendo e isto foi muito bom. Eu consegui aprender a tratar uma 

pessoa melhor, eu aprendi a ser melhor então isso é muito bom. 
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Segundo sua mãe, a jovem sempre gostou de ajudar ao próximo, tendo 

herdado isto do pai, porque o mesmo fazia e a ensinava, no entanto, o trabalho 

voluntário a ajudou muito a se importar mais com as pessoas e a ser mais feliz, madura 

e responsável.  

A vontade de querer ser diferente e de fazer a diferença e sua força de vontade 

foram os fatores que a impulsionaram a aceitar o convite para participar do projeto. 

Sua mãe também relata que o sonho de Maria sempre foi crescer na vida e alcançar 

seus objetivos por mérito e vontade próprios. A própria jovem relata seu 

amadurecimento, revelando que os novos pensamentos desenvolvidos foram muito 

bons para ela. Seligman (2004) descreve que o estado positivo leva o indivíduo “[...] a 

pensar de modo criativo, tolerante, construtivo, generoso e desarmado” (p.40).  

Quanto aos projetos de vida profissionais, a jovem já não fala mais em Direito, 

mas sim em Psicologia ou Serviço Social. Também afirma que pretende ter uma 

família e nunca abandonar seus pais, os amando eternamente e aponta para novos 

sentimentos e planos em relação à solidariedade. Sua meta, agora, é vencer os 

obstáculos e ser feliz. Sente-se confiante e esperançosa em relação ao futuro, 

sentindo que ‘dará tudo certo’. 

Observamos, durante toda a trajetória de Maria, o quanto os projetos de vida 

éticos estiveram presentes: Em relação ao trabalho social que eu gostaria muito de 

mencionar que é muito bom e eu me sinto muito grata por ter conseguido esta 

oportunidade de fazer algo. Segundo Seligman (2004), praticar a ação da bondade 

eleva a sensação de conforto muito mais que atos simples prazerosos como, por 

exemplo, tomar um sorvete, ou assistir a um filme. 

Além disso, percebemos, nos relatos, a presença da força pessoal 

espiritualidade, quando a jovem refere que sente proximidade e intimidade fortes com 

Deus. A jovem destaca a influência de seus pais em sua vida, bem como refere a 

importância de sua professora de Filosofia (esta pesquisadora), afirmando que a vê 

como sua inspiração. Além desta força, notamos outras forças pessoais que compõem 

a virtude da transcendência, como o otimismo e a esperança, a impulsionando em 

direção ao futuro.  

A jovem ainda se posiciona de forma crítica em relação à escola, afirmando que 

as escolas deveriam fazer uso de uma metodologia preventiva na educação de 

valores éticos e morais. Afirma que sua escola, principalmente nas aulas de 

Sociologia, Filosofia e Português possibilita o desenvolvimento destes valores 
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E os meus sentimentos são de gratidão e felicidade por saber que eu 
aprendi com a escola e que cada discussão e assuntos que os 
professores colocaram em reflexão, serviram para a minha reflexão e 
eu consegui tomar as decisões certas e fazer o que era certo e me 
tornar uma pessoa boa. Então é isso. Gratidão. 

 

Neste ponto, Seligman (2012) acredita que as escolas podem ensinar a teoria 

do bem-estar aos seus alunos, a qual compreende as emoções positivas, sentido, 

engajamento, relacionamentos e realização. Tudo isso está presente na trajetória 

desta e de outros jovens desta pesquisa; sendo assim, acreditamos que se as escolas 

investissem e apoiassem mais projetos sociais, os alunos desenvolveriam os traços 

que compõem a teoria do bem-estar: 

 

Gostaria de deixar como legado a mensagem de quão bom é aprender 

a servir e de que só aprendemos, quando passamos a servir; Não se 

espera algo em troca de uma boa ação, mas você acaba recebendo 

muitas coisas boas através de cada ação, pois a gratidão, amor, 

carinho, afeto e braços recebidos são coisas muitos difíceis de serem 

conquistadas, mais acredite; No trabalho voluntário e para um coração 

solidário tudo é possível...  

[...] o projeto colaborou com minha autoestima o que me deixou mais 

feliz comigo mesma... mais sensível, eu comecei a aprender com as 

pessoas a ser uma pessoa melhor.    

 

Achor (2012) define a felicidade como a experiência de emoções positivas, 

como uma combinação de senso profundo com propósito, e afirma que a mesma 

implica num estado de espírito positivo no aqui e agora, além de uma visão próspera 

para o futuro. O autor ainda relata que podemos encontrar a felicidade através de 

objetivos de vida que façam sentido, quando identificamos oportunidades no mundo, 

ao cultivarmos postura mais otimista e de gratidão, e quando mantemos 

relacionamentos sociais de valor.  

Acreditamos que Maria de fato encontrou muita felicidade ao participar do 

trabalho social em pauta, elevando seus valores morais. Quanto às dificuldades, 

assim como para outros sujeitos da pesquisa, Maria sabe que, com foco e 

determinação, as superará. Quanto às dificuldades nas ações sociais, refere-se a não 

conseguir conter seus sentimentos pois, muito emotiva, chorava muito ao ver a solidão 

e tristeza de alguns: 
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Dificuldades sempre existem e acredito que sempre existirá. No 
momento minha dificuldade é para entrar na faculdade sempre tem 
uma insegurança que atrapalha e me faz pensar em desistir...  Minha 
meta é vencer a dificuldade e ser feliz. Eu tentava segurar mas não 
dava e essa era minha maior dificuldade a minha maior dificuldade 
sempre foi conter os meus sentimentos e a minhas lágrimas de 
escorrerem mas era impossível e também era muito difícil ver quando 
alguém estava triste eu me sentia na obrigação de fazer algo para 
alegrar eles e pra fazer com que eles ficassem melhores e se 
sentissem bem e as vezes era muito difícil mas sempre enfim tudo 
dava certo.   

 

Em suma, os dados indicam uma ampliação no repertório de valores da jovem, 

reforçando suas preferências e expandindo sua capacidade de escuta do outro. A 

aprendizagem do trabalho em equipe e da importância da comunicação estão 

presentes e se evidencia o fortalecimento do propósito em relação a metas e desafios, 

quando a jovem refere as limitações das crianças da APAE e sua determinação em 

superar os obstáculos.  

Nesse sentido, o projeto possibilitou a descoberta de muitas forças pessoais 

até então pouco exploradas ou mesmo desconhecidas, geradas por desafios 

constantes e com a possibilidade de estar diante de uma outra realidade, que não a 

sua: “Todos temos dentro de nós forças que não conhecemos, até sermos 

verdadeiramente desafiados”. (SELIGMAN, 2012, p.19). 

Observou-se a tomada de consciência e a compreensão do sentimento de 

amor, ao serem exercitados o altruísmo, a escuta, a empatia, e a generosidade. Araújo 

(2009) afirma que quando os projetos vitais e as finalidades de vida atendem ao 

objetivo de buscar as felicidades individual e coletiva, são encontrados valores morais. 

Fica, portanto, evidente que esses valores, já existentes no universo familiar, 

ganharam novas percepções e foram ampliados em termos de consciência e 

compreensão. 

Os dados indicam um estado de espírito positivo, o que leva os indivíduos “[...] 

a pensarem de modo criativo, tolerante, construtivo, generoso e desarmado” 

(SELIGMAN, 2012, p.40), estado que favorece um aguçamento do certo e do errado. 

Ficam claros, assim, projetos de vida éticos na trajetória desta jovem – ao revelar que 

gostaria muito que as pessoas soubessem o quanto se tornam importantes ao fazer o 

bem para o próximo, Maria Fernanda refere a bondade que, segundo Seligman 

(2004), eleva mais a sensação de conforto do que atos prazerosos simples, como 

assistir a um filme, ou tomar sorvete. 
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Observa-se a forte presença da força pessoal espiritualidade e um 

posicionamento crítico em relação à escola que, segundo ela, deveria se voltar a 

valores éticos e morais, citando o exemplo das aulas de Sociologia, Filosofia e 

Português. Seligman (2012) acredita que as escolas podem ensinar a teoria do bem-

estar aos seus alunos, que compreende as ideias de emoções positivas, sentido de 

vida, engajamento, relacionamentos e realização.  

Percebe-se, ademais, o sentimento de felicidade associado à atuação no 

projeto - Achor (2012) define a felicidade como a experiência de emoções positivas, 

uma combinação de senso profundo com propósito que implica em um estado de 

espírito positivo no aqui e agora, e uma visão próspera para o futuro. Segundo o autor, 

é possível encontrar a felicidade nos objetivos de vida que façam sentido, na 

identificação de oportunidades, no cultivo de posturas mais otimistas e de gratidão, 

além da manutenção de relacionamentos sociais de valor. 

 

6.1.8 Sujeito 8: João 

 

João se vê como um adolescente ‘normal’, tem uma família muito unida que lhe 

propicia uma boa estrutura. Relata que sua percepção do futuro mudou no decorrer 

do projeto. Sente-se otimista, com a certeza que está no caminho certo. Relata que, 

junto à APAE aprendeu muito sobre a empatia, e que deseja colocar em prática esse 

sentimento.  

 

6.1.8.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.8.1.1. Presente 

 

João se descreve como uma ‘pessoa sossegada’, com sentimentos de bem-

estar por poder ajudar as pessoas. Para ele, as coisas mais importantes são a família, 

a igreja e a escola; não relata situações difíceis pelas quais estaria passando: 

 

Eu sou uma pessoa bem sossegada, feliz e me sinto muito bem em 
ajudar pessoas. Minha vida atualmente é maravilhosa, eu estudo, vou 
para a igreja, respeito os meus pais, interajo com meus amigos e curto 
a vida de uma maneira sadia. 
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As coisas mais importantes pra mim são: a família, a igreja e a escola. 
Essas coisas são extremamente importantes pra mim, por que elas 
são a minha base. Na minha família, eu aprendo a ter a devida 
educação e respeitar as pessoas. Na igreja é onde eu aprendo sobre 
Jesus, seguindo seus exemplos e tentando me tornar o máximo como 
ele. E a minha escola, além de ser a principal forma de conseguir uma 
carreira profissional, é o lugar onde eu aprendo a conviver com 
diversos tipos de pessoas, respeitando a todas da forma que elas são. 
Atualmente eu e minha família não passamos por nenhuma 
dificuldade. Não vivencio uma dificuldade. 

 

6.1.8.1.2 Futuro 

 

No futuro, espera ter terminado a faculdade, se casar, e construir uma família. 

Sente-se decidido e projeta agir em prol da sociedade: “Muitas [contribuições sociais], 

ajudando pessoas carentes, órfãos, crianças, desabrigadas, fazendo doações para 

instituições e projetos sociais, amando e respeitando as pessoas”. 

 

6.1.7.1.3 Trabalho 

 

Seus projetos consistem em estudar, casar, ter filhos, ajudar a todos da família, 

e se aposentar feliz. Projeta um trabalho no qual se identifique e tenha prazer. Quanto 

às ações solidárias, afirma que realiza evangelização, e que tem bons sentimentos.  

 

6.1.7.1.4 Família 

 

João reafirma a vontade de querer ter filhos (muitos), revela sua boa 

autoestima, e a motivação para seguir adiante com seus sonhos: “Minha vida será 

excelente, talvez eu ainda esteja trabalhando, mas com muitos filhos, casado, bonitão, 

em forma, cheio de energia, vontade, e criando novos sonhos para torná-los em 

realidade”. 

 

6.1.7.1.5 Estudo 

 

Considera o estudo a melhor forma de seguir uma carreira profissional e 

conseguir um emprego, ou passar em um concurso público, e afirma que a escola 

ajuda na formação de valores. 
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6.1.7.1.6 Ética 

 

A respeito da mudança que deseja ver no mundo, refere que quer ver mais 

respeito, e afirma que no futuro fará algo para mudar: “O respeito, porque a falta de 

respeito hoje no mundo, está acabando com vidas. No futuro tentarei fazer ao máximo 

para fazer mudanças”. 

 

6.1.8.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.8.2.1. A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

João considera que, futuramente, sua vida vai melhorar. Descreve que as 

coisas mais importantes são família, igreja e amigos, assim como no protocolo I.  

 

Minha vida hoje, ela é uma vida comum, de um jovem, de um 
adolescente... Graças a Deus a minha família é unida, eu tenho uma 
boa estrutura familiar, graças a Deus. Eu tenho muita perspectiva 
sobre o meu futuro, penso muito sobre ele, sobre que carreira vou 
seguir, em que área e sou muito feliz e muito grato por tudo que eu 
tenho vivido até hoje e, se Deus quiser, só vai melhorar daqui pra 
frente, não que esteja ruim, mas é que sempre a gente deve procurar 
evoluir em certas coisas, em certas áreas, então a minha vida ela hoje 
é muito tranquila, graças a Deus. 

As coisas mais importantes para mim são: primeiro a minha família, 
porque ela está sempre aqui me apoiando, me ajudando, me 
aconselhando e me incentivando. A segunda coisa mais importante 
para mim é a igreja. A igreja é um lugar onde a gente vai para sarar 
coisas da nossa alma, estar sempre em dia com a palavra de Deus  e 
também porque eu sou músico, eu tenho  uma responsabilidade lá. E 
é um lugar onde eu me sinto muito bem, com meus líderes, com meu 
pastor e com a igreja em si. E a terceira coisa mais importante para 
mim são os meus amigos, eu conto minhas coisas para eles, eles me 
ajudam, me aconselham, estão sempre dispostos a me ajudar.   

 

Quanto aos projetos profissionais, agora pretende ser músico. Relata sobre as 

dificuldades que poderão surgir devido à incerteza e desvalorização da profissão.  

 

A minha convivência com a música me despertou o interesse maior 
ainda e seguir nessa área porque eu percebi que eu tenho vocação 
para isso, desde criança na igreja já tocando, cantando, minha mãe 
também ela sempre cantou na igreja, então, vivendo nesse ambiente 
eu percebi que acho que esse é o caminho que devo seguir. 
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Dificuldade para alcançar essa meta e dificuldade a gente tem em tudo 
que a gente for fazer, tudo sempre vai ter algo que vai colocar dúvida 
na cabeça: será que é isso mesmo? Será que estou no caminho certo? 
A segunda coisa para isso é que hoje em dia essa profissão ela não é 
muito valorizada, a gente pode ver que existem muitos músicos que 
têm muita dificuldade financiar e criar uma carreira, entendeu? Então 
isso que prejudica um pouco a imagem do músico e prejudica aqueles 
que querem seguir esses sonhos porque eles pensam assim: “poxa, 
mas o negócio é bonito e tão pouco valorizado”, ou “está no meu 
sangue fazer isso, só que não me sinto confiante o bastante para 
continuar” Então por isso que a gente tem que ter determinação e foco 
no que realmente a gente quer.  

 

6.1.8.2.2 B - Ação Moral 

 

Sobre a motivação para aceitar o convite para exercer trabalho voluntário, João 

afirma:  

 

Então eu pensei: poxa, seria legal se eu participasse desse projeto e 
fizesse parte dessa história aí que a professora está querendo trilhar, 
então eu pensei: Já que em casa eu não estou fazendo nada (claro eu 
estudo, assim, mas as minhas lições para fazer), acho que não me 
faria nenhum mal tirar um tempo para ir lá ver essas pessoas para 
ajudar no modo geral, com certeza. Então eu acredito que foi isso que 
mais me motivou. 

 

João menciona a importância do trabalho social em sua vida, e realça que, ao 

ajudar as pessoas, se sente com o dever cumprido. Participou das ações na creche e 

APAE. Descreve sentimentos de bem-estar e motivação: “Nele eu me sentia 

superbem, e muito motivado; E com certeza o que mais me mobilizava a ir, era ver a 

alegria e de poder tirar um sorriso das crianças”. 

Afirma que o projeto mudou a sua vida, e reforçou seu sentimento de empatia: 

“[...] esse projeto social mudou completamente minha forma de pensar, minha forma 

de interagir com as pessoas, minha forma de se colocar no lugar do outro. Com 

certeza esse projeto social foi uma coisa que se eu pudesse eu faria de novo. Sobre 

seus sentimentos depois do projeto, afirma: “Sinto-me como se eu fosse uma pessoa 

melhor até, sabe isso mudou um pouco em mim acho que é isso Eu me sinto muito 

bem comigo mesmo graças a Deus”.  
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6.1.8.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

João relata que sua vida ‘sempre foi muito boa’, e que só tem a agradecer, pois 

sua família é unida, feliz e alegre. Refere-se à fase da adolescência como um 

momento de mudança:  

 

Desses tempos pra cá meu desempenho na escola não foi dos 
melhores, tirei algumas notas ruins, sentia dificuldade em realizar 
algumas atividades. Acho que tudo isso foi por causa dessa fase de 
adolescência e mudanças, mas graças a Deus passei por tudo isso 
com sabedoria e paz. 

 

Ressalta, também, sua relação com a religião: “Sempre fui cristão, e não 

costumo pensar que a minha religião é ser "crente", acho que Jesus é a minha 

religião... Procuro sempre minha intimidade espiritual com ele e também com os meus 

irmãos em Cristo”. 

Sobre a relação com amigos, professores e escola: “Sempre tive respeito a 

todos os meus professores, e todos eles comigo também, e um ótimo relacionamento 

de amizade com todos eles, com certeza, pois sempre me ajudavam no que eu 

precisava”.  

 

6.1.8.2.4 D Projetos Futuros 

 

Sobre o legado que quer deixar: 

 

Quero deixar ótimos exemplos às minhas próximas gerações, quero 
ser usado como referência por outras pessoas e mostrar pra todo 
mundo o quão importante é a gente ter amor e respeito ao nosso 
próximo, pra só assim vivermos em harmonia uns com os outros! 

 

6.1.8.3 Outros resultados de pesquisa 
 

6.1.8.3.1 A) Relatório de monitoramento 

 

Durante esses quatro meses em que eu estive nesse projeto social, 
minha vida mudou muito. Comecei a ter experiências que eu jamais 
pudesse imaginar que teria. 

O primeiro local em que meu grupo visitou foi a APAE, e lá fomos às 
14:00, toda terça-feira, durante 5 semanas. 
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A escola APAE foi um grande choque para mim, sim, pois eu nunca 
tive contato tão próximo com crianças deficientes, confesso que eu 
senti muito dó quando eu as vi no primeiro dia, mas elas me mostraram 
que não é preciso muito para ser feliz, pois eu via a alegria daquelas 
crianças ao brincarem ou ao conversarem com a gente, também 
percebi a amizade e união entre eles. Isso me tocou profundamente, 
porque é uma lição que todos nós deveríamos aprender, mesmo 
sendo crianças agindo na inocência nos fazem refletir sobre o valor da 
vida. 

A experiência mais marcante durante todo esse período na APAE, foi 
o caso da Manu, uma criança que tem um nível de autismo muito 
elevado e que tem uma dificuldade muito grande para interagir com 
outras pessoas. Sem querer eu fiz com que ela interagisse comigo 
(sem querer porque eu não estava consciente do problema dela), 
brincamos a tarde toda com algumas bolinhas amarelas. Então, na 
semana seguinte, a diretora da escola, me chamou de canto para 
conversarmos. Confesso que fiquei com um pouco de medo, pois não 
sabia se tinha feito algo de errado, mesmo sem ter percebido. Foi 
quando a diretora me parabenizou e disse que elas e os funcionários 
da escola ficaram extremamente surpresos com o desempenho da 
Manu, pois ela nunca havia interagido assim com ninguém. A diretora 
voltou a me parabenizar e me agradeceu, e eu sem dúvida fiquei 
absurdamente feliz. 

Agora o meu grupo está na creche Antônio de Lima Vitorino 
esperamos que assim como na APAE, haja muitas experiências boas 
e muita diversão! 

 

Estes dados indicam um momento de profundo impacto e transformação na 

vida deste jovem, ao interagir uma garota que nunca interagia, o que gerou um estado 

de profunda alegria e emoção. 

 

6.1.8.3.2. B) Questionário de monitoramento 

 

1. Ser uma boa pessoa é ser alguém gentil, disposto a ajudar ao 
próximo sem ter a intenção de ser recompensado ou reconhecido por 
ela, ser sempre atencioso, tolerante e respeitoso. 

2. O que mais mobiliza hoje é a falta de respeito, a intolerância e o 
olhar discriminatório de muitas pessoas. Falo por experiência própria, 
pois certo dia no projeto, passeamos com as crianças da APAE pela 
cidade, e em cada rua onde nós passávamos, eu percebia a reação 
negativa de muitas pessoas. Esse ocorrido me deixou triste, mas ao 
mesmo tempo me deu ânimo para continuar a lutar em prol do respeito 
a essas crianças. 

3. Gostaria de ser lembrado por ser uma pessoa generosa, respeitosa 
e gentil. Causar um marco na sociedade e ser usado como exemplo a 
ser seguido. 

4. Sim, com esse projeto estou tendo um acréscimo muito grande na 
minha construção identitária, onde eu reforço a cada dia mais a minha 
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base ideológica de respeito, amor e gentileza. 

5. Na verdade, eu acredito que essa experiência está acrescentando 
ou reforçando ainda mais o olhar para o próximo e pensar nele. Então 
sim, acredito nessa mudança. 

6. Sim, principalmente das matérias de Sociologia e Filosofia.  

 

Observa-se, nesta fala, o reforço dos sentimentos de respeito, amor e gentileza 

através da experiência de estranhamento na saída com as crianças da APAE.  

 

6.1.8.3.3 Diário de campo 

 

Este dia, com certeza, eu nunca vou esquecer! Ao chegarmos, nos 
dirigimos às salas para cumprimentar as crianças. Logo em seguida, 
na hora do intervalo, eu e as meninas ficamos com eles no refeitório. 
Foi nessa hora que ganhei o meu dia. Enquanto eu olhava as crianças, 
a diretora da escola me chamou de canto, juntamente com a 
professora Leila. Confesso que fiquei um pouco preocupado e com um 
pouco de medo, pois não sabia se tinha feito algo de errado sem ter 
percebido. A diretora e a minha professora Leila, então, disseram-me 
que estavam muito felizes, pois, na semana anterior, no dia em que eu 
fiquei com a Manu, os professores e funcionários da escola ficaram 
extremamente surpresos com a interação dela comigo, pois a Manu 
nunca interagiu tanto com alguém antes. A diretora voltou a me 
parabenizar e a me elogiar, e eu fiquei absurdamente feliz. Aquele, foi 
sem dúvida alguns dos momentos mais gratificantes da minha vida. 
Nada do que você leu ou sentiu, se compara ou chega perto do que 
eu senti naquele momento. Inesquecível, acho que essa é a palavra 
que define esse dia. Logo após, continuamos todo o nosso processo 
de interação com as crianças. (Maio, 2017) 

Fiquei muito contente em conhecer um novo ambiente. Senti-me muito 
feliz lá (sobre a creche) (Outubro, 2017) 

 

No decorrer de dois anos de trabalho voluntário, João atuou na APAE e na 

creche (2017), depois voltou para a APAE, onde permaneceu até o final. O relato 

anterior sobre a saída com as crianças se repete, denotando sua importância no 

sentido de adquirir mais autoconfiança e coragem para seguir adiante. 

 

6.1.8.3.4 D) Depoimento Diretora da APAE24 

 

A Leila sempre fazendo projetos diferenciados para ajudar, e quando 
ela me procurou aqui enquanto diretora da APAE.... Geralmente o 
diretor de uma instituição fica meio receoso de abrir as portas da sua 

                                                             
24 João e Nina concluíram na APAE. Este depoimento se aplica nos dois sujeitos. 



184 
 

instituição para os jovens, principalmente no ensino médio deixando 
ter contato com seus alunos porque hoje, o que vemos nas escolas 
entristece muito, mas embora eu não conhecesse vocês, tenho 
respeito pela grande profissional que Leila é. Hoje eu só tenho também 
que agradecer. (Dezembro, 2018) 

 

6.2.8.5 E) Questionário Família/Mãe 

 

1. Infância maravilhosa, criança obediente, de vez enquanto fazendo 
"artes" normal... envolvido com os familiares, avós, tios ... e criado no 
temor da palavra de Deus, (base fundamental).  

2. Adolescência maravilhosa, nunca precisei ir atrás pra buscá-lo de 
algum lugar impróprio, sempre brincalhão bem humorado, sempre 
envolvidos com trabalhos da igreja, sempre ensinamos pra não 
quebrar a confiança um com outro (pai e filho). 

3. Hoje, um jovem bem-educado, bem instruído. Nosso orgulho. Sonha 
em ser músico, louvar a Deus.  

4. Sim. Por ser o primogênito, já aprendeu ajudar seus irmãos. O que 
aprendemos em casa refletimos fora de casa. 

5. Alterou pra melhor, sua forma de lidar com crianças especiais. Me 
surpreendi. Pois podia gostar e não participar intensivamente. 

6. Percebo que está buscando em Deus e claro, atentos as boas 
oportunidades que surgirem. 

 

Os relatos indicam a presença da espiritualidade na família, e a união familiar 

que, segundo Damon (2008), são elementos importantes para a construção de 

projetos vitais; o autor ainda sugere que os pais deveriam alimentar as forças pessoais 

que os filhos demonstram logo cedo, pois as mesmas lhes servirão como proteção a 

fraquezas futuras, uma vez que se considera que educar filhos: “[...] é identificar e 

intensificar suas forças e virtudes, ajudando-os a encontrar o nicho onde possam 

exercitar ao máximo esses traços positivos” (p.32). 

 

6.1.8.4 Análise Geral 

 

Com 19 anos de idade, João afirma ter tido bom desenvolvimento no EF, mas 

ao entrar no EM sentiu algumas dificuldades, porém, sempre se dedicando bastante. 

O jovem se percebe como um adolescente normal, com uma família muito unida e 

estruturada. Refere que mudou bastante seu pensamento de futuro em relação ao 

começo do projeto. Sente-se otimista com o seu futuro com a certeza que está no 

caminho certo agora. 
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Atualmente, segundo depoimento de sua mãe, é um jovem muito educado, 

instruído, um grande orgulho para ela. Continua com o seu sonho de ser músico. É 

muito focado na Igreja, e atento às oportunidades que surgem. Sobre o projeto que 

fez com os alunos da APAE, relata que aprendeu muito sobre a empatia – um 

sentimento de que tinha uma visão diferente anteriormente – pois lá ele pôde colocar 

em prática esse sentimento. Conta que sempre foi cristão e não costuma pensar na 

sua religião como ser “crente”.  

Após a releitura minuciosa da trajetória de João, seus relatos antes, durante 

depois do projeto, bem como o parecer de sua mãe, podemos observar uma linha 

contínua, uma coerência, e forte presença dos valores centrais como Deus e família 

já existentes desde sua infância, e, que o acompanham em toda a sua trajetória. Nesta 

análise destacaremos os sentimentos profundos expressos por João durante o 

projeto. 

Antes de iniciar o projeto, perguntamos para João quais eram suas 

perspectivas futuras, ao que respondeu concluir seus estudos, casar, ter filhos, 

realizar seus sonhos, ajudar seus pais, e se aposentar. Suas respostas sobre este 

futuro, no final do projeto, não divergiram muito.  Confirmamos o que Damon (2009) 

afirma sobre os objetivos imediatos e os objetivos em longo prazo – os objetivos em 

curto prazo que se constituem como meio para se chegar a fins mais importantes, o 

autor vai chamar de Projeto Vital, já os que simplesmente se resumem a uma 

finalidade imediata tendem a ser extintos em atividades inúteis.  

Em diversas falas percebemos a presença forte da igreja, e o quanto Deus é 

um elemento central na vida de João. A virtude Transcendência está muito presente 

em seus projetos; a esse respeito, Damon (2009) refere que o projeto vital religioso 

pode promover o mesmo tipo de benefício psicológico e social apresentado em sua 

obra, uma vez que “O projeto vital humano é um fenômeno em que não há batalhas, 

porque a ciência e a fé dizem essencialmente o mesmo” (p.64 e 65). 

Poderíamos falar que João vive uma vida significativa? Segundo Seligman 

(2004), a vida significativa acrescenta outro componente em relação à vida boa e, para 

ter uma vida boa, é preciso fazer uso das forças pessoais. Já na vida significativa, o 

componente acrescido é “[...] a utilização dessas mesmas forças para promover o 

conhecimento, o poder ou a bondade” (p. 226); ao autor segue afirmando, ainda, que, 

se “Deus estiver no final, será uma vida sagrada” (p.226). 
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Quanto ao papel que a escola exerce na formação de valores notamos, a 

importância para a sua formação, assim como vimos em outros sujeitos, o que nos 

reafirma a convicção de que estamos no caminho certo, pois nossa escola (através 

dos professores altamente engajados) se preocupa em preparar os estudantes a 

participarem por inteiro na sociedade: “Se as escolas quiserem cumprir seu papel de 

preparar os estudantes para ‘participar por inteiro da sociedade’, devem também 

ensiná-los a se engajar em suas comunidades como cidadãos ativos, e também a 

atuar em uma democracia” (DAMON, 2009, p.185). 

Sobre os sentimentos, notamos que durante toda a trajetória, o jovem 

demonstrou sentir muita gratidão, empatia e felicidade, referindo que, em alguns 

momentos, ficou ‘absurdamente feliz’. Emmons (2009) comenta que a gratidão eleva 

o bem-estar, criando recursos psicológicos, sociais e espirituais, ao passo que conduz 

à reciprocidade pró-social e constitui um dos mecanismos psicológicos primários 

necessários para a formação da base do altruísmo recíproco. As pesquisas orientadas 

pelo autor indicam a relação gratidão-felicidade, ou seja, quanto mais grato, mais feliz.  

Também é possível afirmar que o projeto propiciou uma afirmação da sua boa 

autoestima e autoconfiança, quando lemos o seguinte depoimento: Me sinto como se 

eu fosse uma pessoa melhor até, sabe? Isso mudou um pouco em mim, acho que é 

isso,eu me sinto muito bem comigo mesmo. Quanto às dificuldades, João relata a 

incerteza quanto ao futuro e quanto à profissão que escolheu referindo o mercado de 

trabalho e os ganhos financeiros: 

 

Dificuldade para alcançar essa meta é, dificuldade a gente tem em 
tudo que a gente for fazer, tudo sempre vai ter algo que que vai colocar 
dúvida na cabeça tipo ah será? Será que é isso mesmo?  Será que 
estou no caminho certo? A segunda coisa para isso é que hoje em dia 
essa profissão ela não é muito valorizada, a gente pode ver que 
existem muitos músicos que tem muita dificuldade assim de enfim 
financiar e criar uma carreira entendeu. Acho que a maior dificuldade 
que eu senti, foi no primeiro dia por que eu não sabia como iria ser dali 
pra frente, ou se eu ia ser bem recebido por todos, mas graças a Deus 
consegui superar isso sendo EU mesmo, com toda carisma, alegria, 
obediência e respeito que trago de casa. 

 

Os dados evidenciam, em suma, uma linha contínua e coerência na trajetória 

deste jovem, além da forte presença de valores centrais existentes desde sua infância. 

As falas de João sobre suas perspectivas futuras revelam projetos a serem 

perseguidos em diferentes momentos da vida. Segundo Damon (2009), há projetos 
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que envolvem objetivos em curto prazo, que funcionam como meio para alcançar fins 

mais importantes, consolidados como projetos vitais.  

Observa-se que a virtude transcendência está muito presente nos seus 

projetos. Segundo o autor supracitado, o projeto vital religioso pode promover 

benefícios psicológico e sociais: “O projeto vital humano é um fenômeno em que não 

há batalhas, porque a ciência e a fé dizem essencialmente o mesmo” (p.64-65). 

É possível perceber a importância da escola para este sujeito (através dos 

professores altamente engajados) na medida em que prepara os estudantes para 

participarem socialmente, o que remete à fala de Damon (2009): sobre a importância 

do engajamento cidadão em projetos sociais comunitários para a participação “por 

inteiro” na sociedade democrática. 

O sentimento de gratidão, muito presente, cria recursos psicológicos, sociais e 

espirituais e conduz à reciprocidade pró-social, tornando-se um dos mecanismos 

psicológicos primários necessários para a formação da base do altruísmo recíproco 

(EMMONS, 2019). Segundo o autor, a gratidão é um fenômeno profundo e complexo 

que desempenha um papel crucial na felicidade humana. Nesse sentido, o projeto 

proporcionou essa possibilidade. Além disso, houve reforços na boa autoestima, e na 

autoconfiança. 

Os dados ainda indicam que a sólida base familiar de valores e princípios 

alimentou as forças pessoais de João desde cedo, servindo, segundo Damon (2009), 

como proteção contra fraquezas e tempestades futuras: educar os filhos “[...] é 

identificar e intensificar suas forças e virtudes, ajudando-os a encontrar o nicho onde 

possam exercitar ao máximo esses traços positivos” (p.32). 

Como a base de João foi bastante sólida, seus valores e virtudes, bem como 

suas forças sociais já estavam fortemente presentes antes da atuação no projeto. 

Apesar disso, acreditamos que a mesma contribuiu para a reafirmação de sua 

autoestima e autoconfiança. 

 

6.1.9 Sujeito 9: Nina 

 

Nina mora com os pais e sua irmã de 09 anos de idade. Tem uma rotina cheia 

de obrigações, porém é sempre muito disciplinada nos assuntos escolares, criando 

metas para alcançar. Sobre sua participação na APAE, a vontade de ajudar o próximo 

a motivou. Seu projeto de vida sempre foi focado nos estudos, e meio incerto em 
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relação à profissão, mas pretende trabalhar onde possa ajudar as pessoas e participar 

de muitos projetos sociais ou ONGs. Começou a frequentar a igreja com a maior parte 

de sua família por volta dos 12 anos de idade e, após se batizar, percebeu a 

importância desse movimento. 

 

6.1.9.1 Parte I do Protocolo 

 

6.1.9.1.1. Presente 

 

Nina relata uma vida tranquila, descrevendo seu cotidiano dando destaque para 

a importância da disciplina: 

 

Em casa tenho alguns afazeres que são minha obrigação (limpar a 
cozinha, fazer faxina no andar de cima, lavar o meu banheiro…) e 
outros que não são minha obrigação, mas eu faço (lavar minhas 
roupas, fazer comida…). Após terminar todos afazeres tenho tempo 
livre para fazer o que quero, porém estabeleço uma rotina para mim 
mesma em que eu leio um capítulo de algum livro por dia, faço minhas 
lições de casa, um curso online e treino inglês por um aplicativo. E 
depois tenho algum tempo livre para sair, chamar alguém para ir a 
minha casa ou qualquer outra coisa. Sempre gostei de disciplina em 
meu cotidiano e, em geral, me sinto melhor quando cumpro o que 
estabeleço a mim mesma para alcançar os meus objetivos.  

 

Sobre o que considera mais importante, destaca:  

 

Primeiro, pessoas que eu amo (família amigos, Deus...), segundo, 
Ética, terceiro, meus objetivos de vida. Essas coisas podem ser 
importantes pra mim por conta da minha criação, de meus pais me 
ensinarem quem ou o que priorizar, e algumas por opinião própria. Me 
sinto realizada e satisfeita em cada uma delas. 

 

Sobre as maiores dificuldades, afirma: 

 

Uma dificuldade que eu reconheço que tenho é deixar o orgulho de 
lado dependendo de quem e de qual situação, e reconheço que isso é 
um problema muitas vezes. Isso pode acontecer por conta de que hoje 
as pessoas em geral não gostam de demonstrar ou correr atrás. Não 
tanto quanto poderia ser.  

Eu ajudo algumas pessoas quando possível, ou até mesmo dou todo 
mês algum alimento para igreja formar cestas básicas e entregar para 
pessoas necessitadas, mas acho que seria capaz de bem mais. 
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6.1.9.1.2 Futuro 

 

Em cinco anos imagina estar cursando uma faculdade, com sentimentos de 

realização; aos 40, imagina ter casado com filhos, além de exercer a profissão. Seu 

projeto é focar nos estudos e ajudar muitas pessoas: 

 

Meu projeto de vida é focado nos estudos e futuras profissões. Eu me 
sinto bem, pois acho que assim tenho mais chances de conseguir o 
que quero. Eu espero ter ajudado pessoas dentro de minha profissão 
e participado de muitos projetos sociais ou ONGs. 

 

6.1.7.1.3 Trabalho 

 

Sobre projetos profissionais, afirma: “Ainda tenho algumas dúvidas. Já pensei 

em ser professora de faculdade de fotografia, psicóloga, ou fazer letras para trabalhar 

em editoras. Porém hoje penso em fazer psicologia ou letras e mais para frente 

fotografia”. 

 

6.1.7.1.4 Família 

 

Afirma a família como o bem mais precioso e projeta, para si, “[...] uma ótima 

relação de companheirismo e de ajuda um para com outro em minha família. Ela seria 

a minha família, com todos os defeitos e qualidades”.  

 

6.1.7.1.5 Estudo 

 

Tem os estudos como algo de grande importância para conquistar seus 

objetivos: “O estudo tem grande importância para mim, em todas as áreas. Pois 

conhecimento nunca é demais. Com toda certeza. Porque tudo o que conquistamos é 

com o nosso estudo”.  

 

6.1.7.1.6 Ética 

 

Quanto às mudanças que deseja ver no mundo, refere menos egoísmo, e diz 

não saber o que fazer: “[...] cada vez mais temos pessoas se preocupando apenas 
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com elas mesmas. Eu me sinto triste pelo mundo estar tomando esse rumo. Não sei 

o que fazer. Sim, eu pretendo ajudar as pessoas da maneira que possível”. 

 

6.1.9.2 Parte II do Protocolo 

 

6.1.9.2.1 A) Metas, Valores, Sentimentos 

 

Neste item Nina afirma que seus planos para o futuro não mudaram; considera 

como o mais importante de tudo, as pessoas: “[...] porque independente de quem elas 

sejam, da nossa família ou não, é para as pessoas que a gente corre quando a gente 

tá mal [...] para as pessoas que a gente gosta e para Deus, que a gente corre”.  

Afirma que o projeto a fez pensar de várias formas diferentes: 

 

Às vezes a gente acha que vai ajudar um amigo ou alguém, e a pessoa 
acaba ajudando a gente também, mostrando o ponto de vista dela e 
ajudando em outras situações que a gente precisa – e que é normal 
precisar de ajuda às vezes, mesmo quando a gente acha que não 
precisam existir pessoas que chegam na nossa vida para mudar um 
ponto de vista, ou para reforçar alguma ideia. Então a pessoas 
estimula a pensar e imaginar como seria em várias outras situações 
de outros tipos também...  

 

Segue dizendo que os planos anteriores não aconteceram como pensava, mas 

que alcançou seus objetivos. Acredita que dificuldades sempre virão, e que o maior 

desafio será a perseverança.  

 

Existem várias dificuldades para alcançar nossas metas, por exemplo, 
eu queria terminar o Ensino Médio e já começar a faculdade porque 
eu não queria ficar parada, mas não foi isso que aconteceu, foi 
totalmente diferente. Eu terminei a escola, terminei os dois cursos que 
eu estava fazendo, terminei o projeto, e eu fiz um monte de coisa ao 
mesmo tempo.... Eu queria continuar nesse ritmo entrar na faculdade, 
começar um emprego, mas não foi isso que aconteceu. 

Eu sei que isso não é tipo totalmente ruim. Às vezes a gente precisa 
parar um tempo refletir sobre as coisas que a gente quer e existem 
vários desafios que a gente nem sabia que existiam, por exemplo, eu 
não fui aprovada onde que eu queria, eu não consegui ir para a 
faculdade que eu queria...No começo, eu achei ruim, depois eu achei 
bom porque eu poderia me dedicar muito mais ao meus estudos e 
chegar muito mais próximo do meu objetivo do que se eu tivesse 
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fazendo várias outras coisas, então ficou muito mais fácil para eu 
focar.  

Mas eu acabei percebendo que mesmo em casa tentando me dedicar 
ao máximo, vão aparecer dificuldades que eu nem sabia que existiam. 
Às vezes eu acho que estou indo bem em uma determinada matéria, 
por exemplo, que vai cair na prova, mas depois eu percebo que eu não 
tô tão bem assim. 

Então a maior dificuldade acho que é ver que existem muito mais 
dificuldades do que a gente imagina, e acho que em cada momento 
da minha vida vai ser assim, eu vou para parar para pensar e analisar 
tudo, eu vou perceber que existem muito mais dificuldades, mas acho 
que o maior desafio é perseverar e não deixar a dificuldades 
desanimarem a gente.  

 

Sobre a mudança que gostaria de ver no mundo, Nina pensa sobre o 

preconceito, e reflete sobre as responsabilidades individuais e políticas, após vivenciar 

a seguinte experiência: 

 

Existem tantas coisas que a gente quer mudar o mundo, a gente quer 
que educação seja melhor, que a saúde seja melhor. Às vezes, a gente 
coloca todas as esperanças no outro, na autoridade, no governo, 
esperando que eles mudem, e às vezes a gente não percebe que a 
gente precisa mudar também.  

Uma coisa que eu queria mudar, que eu fiquei pensando nisso desde 
aquela vez que a gente saiu com as crianças para ir na praça, com as 
crianças da APAE, no caso, eu e meu grupo fomos no passeio porque 
era aula de Educação Física e aí foi eu e umas pessoas no meu grupo, 
a professora e várias crianças da APAE. Quando a gente chegou lá, a 
gente percebeu que a maioria das pessoas olhavam com 
discriminação, ou com pena. A gente comentou sobre isso depois.  

Eu fiquei pensando que acho que isso é uma coisa que a gente não 
dá muita atenção, mas que, com certeza, deveria mudar: o olhar para 
o diferente, ou para alguém que tem alguma deficiência, ou que tá 
passando por uma necessidade, o olhar com pena ou com, sei lá, um 
preconceito...  

 

6.1.9.2.2 B) Ação Moral 

 

Nina relata, aqui, a importância em participar do projeto, suas principais 

dificuldades e seus sentimentos em terminá-lo: 

 

Foi um trabalho muito gratificante que muda mais a mim do que as 
pessoas que estão ajudando. Sempre quando a gente começa no 
trabalho social, ou a ajudar alguém, a gente pensa que você que está 
ajudando outra pessoa, e quando você termina e olha para trás e 
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analisa tudo, você percebe que foi um trabalho em conjunto né, que 
você foi muito mais ajudado do que as outras pessoas, e isso é muito 
legal. 

Sobre as dificuldades enfrentadas no local de atuação, acho que a 
maior dificuldade é quanto à estrutura. Porque lá na APAE, os 
funcionários se dedicam muito e a gente também a cuidar das 
crianças, e elas não dão, tipo, muito trabalho, a maioria é obediente, e 
fazem tudo conforme os horários e as regras. Acho que a maior 
dificuldade mesmo é quanto à estrutura do lugar, e isso a gente não 
tem como resolver, né, acho que é questão de prefeitura, mas antes 
do ano passado a gente frequentava lá e algumas vezes nós fomos 
em dias de chuva, e quando chove muito alaga as salas e era difícil 
porque algumas crianças não entendiam e queriam ficar na água, e 
depois acabavam ficando gripadas, dando mais prejuízo. 

Pensando em breve deixar de realizar esse trabalho... eu me sinto um 
pouco triste, mas ao mesmo tempo feliz por todo esse tempo, pelas 
amizades que eu fiz... mesmo que pequena a ajuda que eu tenho dado 
pelo resultado que isso trouxe para mim mesma como pessoa. Então 
ao mesmo tempo em que eu me sinto realizada, eu me sinto um pouco 
triste de acabar tirando isso da minha rotina. Por mais que eu vá fazer 
visitas e essas coisas, não vai ser o mesmo clima, não vai ser com os 
meus amigos da escola, e vai ser um pouco diferente, né? 

 

6.1.9.2.3 C) Formação Ética, Moral e Influências 

 

Nina relata que, em relação às metas e desejos, sua vida não era muito 

diferente. Refere-se ao foco que sempre teve para alcançar seus objetivos: 

 

Antes de iniciar esse projeto eu não era muito diferente. Para falar a 
verdade, eu sempre tive as minhas metas, meus desejos e sempre 
estabeleci ou planejei o modo de chegar até eles. Eu acho que esse 
sempre foi o maior foco da minha vida, sempre não, mas desde a 
minha adolescência para cá sempre estabeleci o que eu queria e 
sempre imaginei como eu faria para chegar até onde desejo.  

Na infância era diferente, em vez de planejar e estabelecer metas, eu 
sonhava no que eu queria ser, eram várias coisas: bailarina, 
dançarina, modelo, repórter, médica, veterinária, tudo era mil e uma 
coisas e eu achava que daria tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, 
mas quando eu chego na pré-adolescência... a gente percebe que não 
é muito assim.  

 

Sobre religião e influências, Nina começou a frequentar igreja com sua mãe e 

afirma ter sido importante para a sua formação: 

 

No começo, eu não entendia muito bem, não fazia muita diferença na 
minha vida, mas eu acho que agora fez um pouco, a minha mãe se 
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batizou e, no ano seguinte, eu me batizei, então eu tive mais 
entendimento do que aquilo significou hoje do que na época que isso 
aconteceu. E eu acho que foi também uma das coisas que ajudou a 
formar o meu caráter, que foi uma das coisas que fazia eu pensar duas 
vezes antes de fazer alguma coisa errada. Então eu acho que 
colaborou também para minha formação. 

 

Suas principais influências foram sua família e professores. 

 

As minhas principais referências acho que sempre foram a minha 
família e pessoas que chegaram à minha vida que eu admirei, como 
alguns parentes mais distantes, conhecidos, os professores, uma ou 
outra pessoa que atingiu seus objetivos de vida e me fizeram ter 
vontade de ser como eles.  

 

Sobre os amigos, professores e escola, relata ter boas relações. Sobre à 

escola, ressalta sua importância quanto aos valores. 

 

Meus relacionamentos com meus professores desde a infância até 
agora costumam ser bons. Já tive vários professores legais, já me 
apeguei muito a vários professores, desde que eu criança até agora, 
sempre tem um professor que não agrada tanto, mas na maioria das 
escolas em que estudei tive professores que gostei muito, que 
conversavam não só assuntos referentes à matéria que eles davam, 
mas também ajudavam os alunos com problemas pessoais e essas 
coisas. 

Eu acho que a escola ensina bastante assim sobre ética e moral, os 
pais a família também, mas a escola tem um papel muito importante, 
não só os professores ensinando por meio da matéria com lição, mas 
também dando exemplos, assim como a família, mas também por 
alguns projetos que às vezes as pessoas desenvolvem na escola que 
se relacionam a isso. 

 

6.1.8.2.4 D) Projetos Futuros 

 

Nina relata aqui suas intenções futuras. Percebe-se a presença de projetos 

vitais nobres que vão além de si mesma. 

 

Daqui a dez anos já faltará um ano para os trinta anos de idade e 
espero, nesse meio tempo, ter aproveitado cada instante, viajando, 
realizando meus sonhos, já estar atuando na área da Psicologia, ter 
uma família ou começar a construir uma e ter feito algo importante 
para o mundo, algo que ajude ele a ficar um pouquinho melhor. 
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Sinto-me positiva em relação ao futuro e, apesar da constante 
incerteza, sei que mesmo que algo dê errado, será uma grande chance 
para me reinventar. 

Gostaria de ser lembrada por incentivar as pessoas ao meu redor a 

seguirem seus sonhos e por ajudar o próximo de alguma forma. 

 

6.1.9.3 Outros resultados de pesquisa 

 

6.1.9.3.1 Relatório 
 

Não houve devolutiva por falta de comparecimento. 
 

6.1.9.3. 2 Questionário de monitoramento 

 

1. Pensar no outro com compaixão e amor, não é esquecer de si ou 
não ter amor próprio e pensar apenas no outro, mas amar o outro 
assim como ama a si mesmo, pensando sempre em fazer para o outro 
o que gostaria para você. 

2. A maldade dentro da sociedade e o pensar, a esperança, a fé de 
que tudo pode melhorar e que uma atitude minha pode contribuir isso. 

3. Por alguém que fiz a diferença. Pois isso se faz do viver e não 
apenas existir em meu ponto de vista. 

4. Sim, me ajuda a equilibrar coisas para meu benefício e para 
benefício do próximo. 

5. Sim, contribuir com boas ações ajuda a construir e é responsável 
por dizer o quanto a minha generosidade, e mais do que a qualquer 
coisa diz quem eu sou dentro da sociedade. 

6. Sim, principalmente de Sociologia e Filosofia. 

 

As falas indicam a compreensão da compaixão como requisito para ser bom, e 

que a participação desta jovem no projeto colaborou para seu equilíbrio e o equilíbrio 

do outro. Ressalta-se a importância aferida às Disciplinas Sociologia e Filosofia para 

a formação de valores. 

 

6.1.9.3.3 Diário de campo 

 

Foi uma tarde muito boa, pude virar amiga realmente das crianças. 
Ajudamos sem nem perceber, apenas tirando-as da rotina e 
arrancando sorrisos lindos. Elas me ajudaram a ser criança 
novamente. Ao sair começamos a planejar mais vezes sem ser no 
horário do projeto e levar algumas coisas para eles. Já sinto saudades. 
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1º dia na APAE. (Maio, 2017 

Brincando lá na quadra ganhei meu primeiro abraço da Ana e fiquei 
mais feliz do que imaginei, ela é uma garota que não interage com os 
outros e sempre chora, segundo a professora, e já no segundo dia que 
fomos lá ela não chorou em nenhum momento, pelo contrário, até riu. 
Esse abraço significou muito para mim, ainda mais que conversando 
com os integrantes do grupo um dos nossos objetivos era fazê-la 
interagir conosco, ou gostar da gente, esse abraço para mim foi um 
sinal que estamos no caminho certo. Acredito que hoje fui mais útil, 
ajudei a dar mamadeira, trocar fralda e ouvimos uma professora 
falando que ajudamos muito isso me motiva cada vez mais para ser 
melhor. Já estamos planejando fazer coisas diferentes como: teatro de 
fantoches, “circo”, levar comidas diferentes, dar brinquedos, etc. 

(Maio, 2017) 

Neste dia, levamos um bolo surpresa de aniversário de uma das 
crianças, depois saímos até a praça. Nos divertimos muito, a parte 
triste foi perceber que as pessoas as olham como algo de outro 
mundo, diferente das outras crianças que não são. (Junho, 2017) 

No dia de hoje, levamos brinquedos que conseguimos de doação. As 
crianças ficaram muito felizes de um jeito que me deixa feliz só de 
lembrar. Uma pequena coisa foi capaz de muito, até os funcionários 
ficaram felizes e nós muito mais. (Junho, 2017) 

Depois de brincar bastante fui ver as atividades que a Manu estava 
fazendo, em uma folha ela estava tentando contornar o desenho de 
uma mão, sem sucesso. A atividade me fez lembrar muito o tempo em 
que estive na creche e perceber algumas diferenças de dificuldade de 
uma criança especial para uma “normal”. Ainda na mesma folha Manu 
fez alguns rabiscos dizendo que estava escrevendo Manu e papai. 

(Maio, 2018) 

Neste dia sentei com a Ana, as vezes me pergunto se ela entende o 
que falo, ou se lembrará de mim, como eu lembrarei dela. È difícil se 
relacionar desta forma, mas há uma interação grande entre nós. A 
outra colega do projeto sentou com a gente e ficamos conversando 
sobre a Ana, e sobre o projeto e o tempo que passamos com eles, 
além de falar sobre o que faríamos no próximo ano. Parte do tempo 
fiquei com uma sensação estranha que não sei dizer bem o que era 
eu sabia o quanto tudo isso me mudou até ali mas havia (e há) uma 
dúvida sobre o futuro e um medo da mudança. (Junho, 2018) 

Obrigada professora pela oportunidade de participar desse projeto e 
por confiar em mim, espero um dia poder agradecer por tudo que já 
fez por nós e por me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. 
(Outubro, 2018) 

 

Nina passou algumas semanas do projeto na creche, depois decidiu pela APAE 

devido ao vínculo com as crianças. Os dados acima indicam a presença de 

habilidades como pró-atividade, compromisso e responsabilidade.  
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6.2.9.3. 4 Depoimento do professor de Educação Física da APAE25 

 

Estava precisando de um apoio - eles têm aula de educação física, e 
tudo nosso é adaptado, com cabo de vassoura o professor faz o 
milagre. Precisávamos de bola de basquete para eles treinarem 
porque nós temos um time de basquete que participa de campeonatos 
pelas APAEs do Vale do Ribeira. Aí teve um empresário que mandou 
entregar um valor de R$ 500,00 e falou foi tocado a fazer isso por 
causa dos jovens dessa escola, então quando isso aconteceu, pensei: 
“eu preciso ligar para Leila porque ela não pode ficar só aqui”. Vocês 
plantaram a semente, a gente só tem a agradecer porque muitas 
coisas boas vieram para gente depois do ato de vocês. 

 

6.1.9.3. 5 Questionário Família/Mãe 

 

1. Descrever Nina é muito fácil, ela foi uma criança muito tranquila, 
educada, inteligente e muito amável. Se dava com todo mundo e 
sempre respeitou a todos. Mas sempre na dela. Apesar de eu achar 
ela muito desligada, com o passar do tempo fui descobrindo que era o 
jeito dela supercalmo de ser, porque quando o negócio é para ela 
fazer, ela corre e já resolve. 

2. A adolescência ela foi se aperfeiçoando cada vez mais nos seus 
estudos, sempre foi uma boa aluna e sempre disposta a ajudar. 

3. Hoje mais madura, porém do mesmo jeitinho calmo e supertranquila 
de ser, mas sempre correndo atrás dos seus sonhos e planos de 
dedicando ao máximo possível.  

4. Ela sempre foi assim o que precisar dela está pronta para ajudar. 

5. No período que ajudou voluntariamente ela amou, chegava toda 
empolgada contando os relatos do dia, cada semana se apaixonava 
mais por esse trabalho voluntário. Com isso só aumentou a vontade 
dela de ajudar o próximo, e o desejo dela de entender melhor a 
realidade de pessoas que têm deficiência. 

6. Hoje, chegando aos seus 19 anos, está cursando psicologia em uma 
Universidade Estadual, sentindo-se realizada, pois era o que sonhava 
em fazer. Focada nos seus estudos ainda tem muitos planos nessa 
carreira pela frente. Futura Dr.ª Nina psicóloga.  

 

Esta fala indica que a atuação no projeto reforçou a vontade de Nina de ajudar 

o próximo e seu desejo de compreender melhor as pessoas com deficiência. Além 

disso, há ganhos de maturidade e de foco nos estudos.  

  

                                                             
25 Este depoimento também se aplica a João. 
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6.1.9.4 Análise Geral 

 

Nina atualmente tem 19 anos de idade, mora com os pais e sua irmã de 09 

anos. Tem uma rotina cheia de obrigações, porém é muito disciplinada nos assuntos 

escolares, criando metas para alcançar seus objetivos desde a infância. Seu projeto 

de vida sempre foi focado nos estudos e meio incerto em relação à profissão, mas 

pretende exercer uma profissão na qual possa ajudar as pessoas e participar de 

muitos projetos sociais ou ONGs. 

Teve uma experiência religiosa com 12 ou 13 anos, na qual começou a 

frequentar a igreja com a maior parte de sua família. Após se batizar afirma ter tido 

mais entendimento do que aquela ida para a igreja significou. Afirmou, no final, que a 

religião colaborou para a formação de seu caráter  

Nina relata que sempre teve compromissos, metas e disciplina. Fazia muitas 

coisas ao mesmo tempo, e afirma que gostava de fazer. Pensava que assim que 

terminasse o E.M. entraria na faculdade. Não foi o que aconteceu. Precisou parar, 

refletir e chegar à conclusão de que precisaria de um tempo para estudar com mais 

calma e manter em mente seu objetivo.  

Após um ano, conseguiu entrar no curso pretendido, Psicologia, em uma 

universidade pública. Sua mãe relata, com muito orgulho, que: Hoje, chegando aos 

seus 19 anos, está cursando psicologia em uma Universidade Estadual, sentindo-se 

realizada, pois era o que sonhava em fazer. Focada nos seus estudos ainda tem 

muitos planos nessa carreira pela frente. Futura Dr.ª Nina psicóloga.  

Quanto ao foco e determinação, Damom (2009) afirma que “Uma pessoa ao 

longo dos anos, pode mudar de projetos vitais, ou adquirir novos; mas eles costumam 

durar pelo menos o bastante para que um compromisso sério seja criado e algum 

progresso na direção desse objetivo seja conquistado”(p.43)  

Nina, assim como outros sujeitos da pesquisa, mantém uma linearidade, 

constância e reafirmações do que mais acredita e valoriza. No início do projeto afirmou 

que seus principais valores eram família, amigos e Deus. Valores estes que continuam 

no processo, só que expandindo para pessoas em geral. Quando ao final do projeto, 

ela descreve que o mais importante agora são as pessoas, independentemente da 

família ou não. 

Os Sentimentos experienciados ao longo do trabalho foram, na sequência, 

realização e satisfação, felicidade, gratidão e, novamente, sentimentos de realização 
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por ter chego ao final e tristeza (por acabar). Ajudar as pessoas, ou participar de algum 

projeto solidário fez parte da trajetória de Nina, mesmo antes de iniciar o projeto em 

pauta. Durante o projeto Nina participou com muita empolgação e paixão, segundo as 

palavras de sua mãe: 

 

No período que ajudou voluntariamente ela amou, chegava toda 
empolgada contando os relatos do dia, cada semana se apaixonava 
mais por esse trabalho voluntário. Com isso só aumentou a vontade 
dela de ajudar o próximo, e o desejo dela de entender melhor a 
realidade de pessoas que tem deficiência.  

 

Após o projeto, Nina relata que pretende continuar e quer muito ajudar outras 

ONGs – compaixão, amor, empatia, são valores que ela gostaria que estivessem mais 

presentes no mundo, e que o egoísmo diminuísse.  

A partir destas análises vimos que Nina já gostava de ajudar desde pequena. 

Em trechos anteriores, podemos observar que Nina teve uma infância feliz, cercada 

de amor e carinho, dados que confirmar o que Seligman (2004) afirma: “Crianças e 

adultos em estado de espírito positivo selecionam metas mais ambiciosas, têm um 

desempenho melhor e persistem por mais tempo em uma variedade de tarefas”. p.42 

A jovem afirma, ainda, que deseja ser lembrada como alguém que fez a 

diferença e relata, no final de tudo, que ao analisar todo o percurso descobriu que foi 

muito mais ajudada do que ajudou. Revela forças pessoais como responsabilidade, 

humanidade e amor quando reconhece que se ela não mudar, não adianta colocar a 

culpa só nos governantes, e ao revelar que as pessoas deveriam mudar seus olhares 

ao se dirigirem para uma pessoa que é diferente, isto é, seus preconceitos: 

 

Todos os membros da sociedade humana precisam da ajuda uns dos 
outros, e estão igualmente expostos a ofensas mútuas. Nas 
sociedades onde a ajuda é provida de forma recíproca através do 
amor, da gratidão, da amizade, da estima, a sociedade de desenvolve 
e cresce feliz” (SMITH,2010 apud BLOOM, 2014, p.20)  

 

Nina vivenciou esta realidade ao sentir esta troca mútua, tornando-a mais feliz. 

Quanto aos projetos de vida profissionais, no início a jovem referiu os estudos e uma 

futura profissão que seria Psicologia ou Letras. Afirmou que a liderança ou ser líder é 

natural de seu ser e que participar do trabalho social contribuiu para a construção de 

seu projeto de vida, na medida em que lhe auxiliou a equilibrar coisas tanto para si 

como para o próximo. Na frase a seguir, demonstra sua força pessoal perseverança: 
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mas acho que o maior desafio é perseverar e não deixar a dificuldades desanimarem 

a gente. 

Observamos crescimento quanto aos projetos éticos, quando Nina afirma:  

 

O projeto também me fez pensar lá na frente quando eu tiver realizado 
meus sonhos, se eu preciso parar por aí e o que eu posso fazer com 
toda a bagagem que eu tiver, toda a formação, tudo que vai ter 
aprendido, o que que eu posso colocar em prática e projetos eu posso 
fazer. Eu acho que participar de um projeto assim estimula a pensar e 
imaginar como seria em várias outras situações de outros tipos 

também.  
 

Nesta fala percebemos que Nina transporta esta experiência para o futuro e 

para outras situações, percebendo que deverá continuar por toda a sua vida. 

Nina afirmou, em um de seus relatos, que se sentia feliz e triste ao mesmo 

tempo (triste por acabar), o que remete ao conceito de flow quando o indivíduo se 

dedica por completo a uma atividade (como descrito pela mãe da jovem). Nesta 

situação, Seligamn (2004) aponta para uma provável construção de capital psicológico 

de futuro26 (gratificações), que contribui para o crescimento psicológico.  

Nota-se, nos relatos inscritos em seu diário, que tanto Nina quanto seus 

colegas tiveram autonomia, iniciativa, determinação, responsabilidade e 

envolvimento. Perceberam o que poderiam fazer para levar mais alegria para as 

crianças e sugeriram atividades, diversas, arrecadações, bolos e passeios. 

Organizaram-se e fizeram. Nina termina seu diário com esta frase de gratidão, que 

muito emocionou esta pesquisadora: Obrigada professora pela oportunidade de 

participar desse projeto e por confiar em mim, espero um dia poder agradecer por tudo 

que já fez por nós e por me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia.  

Vimos, na trajetória de Nina, a presença constante de sentimentos positivos:   

“O sentimento positivo que vem do exercício de forças e virtudes, e não de soluções 

rápidas, é autêntico”. (SELLIGMAN, 2012, p.15). Sobre as dificuldades apresentadas, 

Nina relata: 

 

Então, a maior dificuldade, acho que ver que existem muito mais 
dificuldades que a gente imagina e acho que em cada momento da 

                                                             
26 Seligman (2004) utiliza este termo segundo o qual, ao acumularmos um capital psicológico, teremos 
mais gratificações e, consequentemente, menos problemas de ordem emocional. “A gratificação 
diminui a preocupação consigo mesmo, e quanto mais flow, mais gratificação e menos depressão” 
(p.110). 
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minha vida vai ser assim, eu vou parar para pensar e analisar tudo, eu 
vou perceber que existem muito mais dificuldades, mas acho que o 
maior desafio é perseverar e não deixar a dificuldades desanimar a 
gente. Acho que a maior dificuldade mesmo é quanto à estrutura do 
lugar e isso a gente não tem como resolver, acho que é questão de 
prefeitura, mas antes do ano passado a gente frequentava lá e 
algumas vezes nós fomos em dias de chuva e quando chove muito 
alaga as salas e era difícil porque algumas crianças não entendiam e 
queriam ficar na água e depois acabavam ficando gripadas depois e 
dando mais prejuízo. 

 

Concluímos a análise de Nina com a associação de sua trajetória focada 

constantemente na serenidade, na determinação, e em coisas positivas, reiterando a 

seguinte afirmação de Achor (2012): 

 

Quando o nosso cérebro está constantemente procurando e se 
concentrando no positivo, nós nos beneficiamos das três ferramentas 
mais importantes: felicidade, gratidão e otimismo. O papel exercido 
pela felicidade deveria ser óbvio – quanto mais atentamos para o 
positivo que nos cerca, mais nos sentimos melhor. O segundo 
mecanismo é a gratidão, porque, quanto mais oportunidades de 
positividade vemos, mais gratos nos tornamos (p.107). 

 

Sendo assim, podemos inferir que participar do trabalho voluntário trouxe mais 

amadurecimento em seus projetos éticos bem como mais benefícios quanto à 

felicidade, gratidão e otimismo contribuindo, juntamente com a escola e a família, para 

a formação de seu caráter e aquisição de valores e autoconfiança. 

Os dados revelam linearidade, constância e reafirmações de valores e matas, 

ficando clara a presença do foco e determinação na trajetória de Nina. Segundo 

Damon (2009), “Uma pessoa, ao longo dos anos pode mudar de projetos vitais, ou 

adquirir novos; mas estes costumam durar pelo menos o bastante para que um 

compromisso sério seja criado e algum progresso na direção desse objetivo seja 

conquistado” (p.43). 

Percebeu-se que ajudar as pessoas ou participar de algum projeto solidário fez 

parte da trajetória e habita os planos de Nina. Segundo Seligman (2004): “Crianças e 

adultos em estado de espírito positivo selecionam metas mais ambiciosas, têm um 

desempenho melhor e persistem por mais tempo em uma variedade de tarefas” (p.42). 

São perceptíveis forças pessoais como: responsabilidade, humanidade e amor: 

“Nas sociedades onde a ajuda é provida de forma recíproca através do amor, da 

gratidão, da amizade, da estima, a sociedade de desenvolve e cresce feliz” (SMITH 
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1976 ANO apud BLOOM, 2014, p.20). Fica claro que Nina vivenciou esta 

reciprocidade, o que a deixou mais feliz. 

Quanto aos projetos de vida profissionais, ficou claro que participar do trabalho 

social contribuiu para a construção de seu projeto de vida e demonstrar sua força 

pessoal e perseverança. Observa-se um crescimento quanto aos projetos éticos, ao 

transportar esta experiência para o futuro e para outras situações, percebendo que 

deverá continuar os trabalhos solidários por toda a vida. 

Algumas falas de Nina denotam a presença de sentimentos contraditórios como 

felicidade e tristeza - feliz por participar e triste por acabar. Cabe, aqui, o conceito de 

flow, quando o indivíduo se dedica por completo a uma atividade. Nesta situação, 

Seligman (2004) aponta para uma provável construção de capital psicológico de 

futuro27. 

Os dados também apontam a presença das forças pessoais: autonomia, 

iniciativa, determinação, responsabilidade e envolvimento, demonstradas pelos 

comportamentos de iniciativa em proporcionar momentos mais alegres para as 

crianças e ao sugerir atividades com vistas a alegrar as crianças.  

A constante presença de sentimentos positivos que os dados fazem notar 

remetem à seguinte afirmação de Seligman (2004): “O sentimento positivo que vem 

do exercício de forças e virtudes, e não de soluções rápidas, é autêntico” (p.15). As 

falas de Nina indicam determinação em propósitos positivos. Segundo Achor (2012), 

ao focar no positivo, nosso cérebro se beneficia de felicidade, gratidão e otimismo. 

Fica, portanto, evidente que, para este jovem, participar do projeto trouxe mais 

amadurecimento em seus projetos éticos, mais benefícios quanto à felicidade, 

gratidão e otimismo e, juntamente com a escola, a família, e a religião, contribuindo 

para a formação de seu caráter. 

  

                                                             
27Seligman (2004) utiliza este termo associando-o com a ideia de capital para o futuro, ou seja, ao se 
acumular capital psicológico, haverá mais gratificações e, consequentemente menos problemas de 
ordem emocional: “A gratificação diminui a preocupação consigo mesmo, e quanto mais flow, mais 
gratificação e menos depressão” (p.110). 
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6.2 Análise geral dos sujeitos 

 

 

Neste tópico são apresentados, de forma mais abrangente, os aspectos em 

comum entre os sujeitos participantes desta pesquisa bem como suas principais 

dificuldades, os valores mais destacados pelos mesmos, o papel que escola exerceu 

em sua formação e o papel desta pesquisadora enquanto professora de Filosofia. 

A pesquisadora é docente em caráter efetivo da escola em pauta desde o ano 

de 2008; embora as primeiras atuações tenham se iniciado entre 1992 e 1993 para se 

estabelecerem, de fato, em 2005, quando já organizava, junto às instituições de 

ensino, o evento ‘Feira de Profissões’, convidando profissionais de diversas áreas 

para uma conversa informal com os alunos, do qual chegavam a participar de 500 a 

600 pessoas. A aceitação e participação dos alunos era intensa. Paralelamente, 

desde 2005, a pesquisadora organizou, por dez anos consecutivos, junto aos 

estudantes, uma visita à ‘Feira do Guia do estudante’, em São Paulo. As vagas eram 

rapidamente preenchidas – houve um ano em que foram, ao evento, 200 estudantes. 

Os mesmos davam retornos positivos, como o seguinte: “A Feira abriu meus 

olhos para o mundo” (atualmente, a estudante é formada em Engenharia de Pesca, e 

faz um trabalho brilhante). A preocupação e o olhar para uma juventude com poucas 

expectativas quanto ao futuro – devido a fatores como situação econômica familiar, 

distância dos grandes centros, e pouco incentivos familiar e social – esteve presente 

em toda a trajetória profissional desta pesquisadora. 

Ao iniciar a docência na escola em pauta deu-se sequência a esse projeto de 

‘fazer a diferença’ na vida dos alunos jovens, com os quais trabalhava, proporcionando 

condições de acesso ao mundo profissional. Concomitantemente, nas aulas de 

Filosofia, eram trabalhados os temas relativos a valores e virtudes, uma vez que os 

conteúdos deveriam estar centrados nos conceitos de na ética, moral, felicidade, 

autoconhecimento, dentre outros. As aulas práticas eram elaboradas a fim de 

possibilitarem interações com as crianças da APAE, e com os idosos do ‘Lar dos 

Velhinhos’, instituições localizadas no próprio município.  

Outras atividades eram realizadas em grupo, nas ruas do entorno escolar, 

praças públicas e nas proximidades das residências dos estudantes, os quais 

praticavam o exercício de proporcionar boas experiências entregando, por exemplo, 

flores; vestindo-se de palhaços para animarem as crianças; colando cartazes de 
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motivação nos pontos de ônibus e táxi. As ações eram filmadas, e os alunos faziam 

devolutivas sobre os sentimentos experienciados. 

Era perceptível o quanto os estudantes se engajavam de forma entusiasmada 

nas tarefas e, pelas devolutivas, o quanto aquelas ações lhes traziam sentimentos de 

gratidão e felicidade. Nesta mesma escola, esta pesquisadora assumiu a coordenação 

por quatro anos (2011-2015), período no qual foram desenvolvidos grandes projetos 

com a equipe pedagógica, como: feiras de ciências e de profissões, grandes 

formaturas, 44 viagens para universidades, museus, feiras científicas e culturais. O 

número de alunos que passou a entrar nas faculdades foi crescendo a cada ano, fato 

que coincidiu com os programas do governo de incentivo ao Ensino Superior. 

Ao retornar para a sala de aula e ao entrar para o Programa de Doutorado, em 

2016, estava claro que o estudo deveria envolver os próprios alunos do curso de 

Filosofia. Os resultados foram satisfatórios. Os alunos obtiveram ganhos incríveis para 

a sua formação moral e para a construção dos seus projetos de vida. Os sentimentos, 

por parte da pesquisadora, são de felicidade e realização.  

É importante destacar que a importância de uma equipe coesa e colaborativa 

de docentes e gestores neste trabalho junto aos estudantes, destacando-se o trabalho 

dos docentes dos cursos de Filosofia, Sociologia e Língua Portuguesa que, em 

conjunto, abordaram diariamente as questões relativas aos valores – houve muita 

parceria e a certeza de estar no caminho certo.  

Outras ações realizadas juntamente com alunos e toda a equipe escolar 

fortaleceram o nome da escola na comunidade – campanhas de arrecadação de 

roupas, alimentos, brinquedos, vendas de rifas, de convites para a festa do sorvete 

em prol da APAE, visitas ao asilo, à APAE, dentre outras. Este fato contribuiu para a 

pronta aceitação do projeto por parte de todas as instituições contatadas e pela própria 

Diretoria de ensino de Miracatu. 

Vale destacar que as análises realizadas neste projeto englobam os aspectos 

pessoal, profissional e social bem como os valores e sentimentos descritos e 

subjacentes. Segundo Damon (2009), a temática Projeto de Vida deve estar 

relacionada à vida ética do indivíduo que, para tanto, tem que se a duas questões: 

que vida quero viver, e como quero viver. Nesse sentido, as análises apresentadas 

nesta pesquisa conduzem à reflexão relativa a tantos outros jovens que não têm 

projetos vitais, ou que somente enxergam seus projetos enquanto profissionais.  



204 
 

Segundo o autor, se os jovens aprendessem, desde cedo, a descobrir 

avidamente projetos vitais, se lhes fosse mostrado que tais buscas são mais 

importantes do que tirar notas altas, eles jamais perderiam o brilho quando 

ingressassem na Faculdade. Foi observado, ao longo deste trabalho, o quanto o papel 

da escola deve ser eficiente no que se refere à transmissão de valores, no entanto, 

infelizmente, a grande maioria das escolas ainda se preocupa com resultados 

numéricos e deixam a desejar neste ponto.  

Em uma das pesquisas do autor acima referido sobre as fontes de projeto vital 

mais importantes para os jovens, ressaltou-se primeiramente a família, seguida da 

carreira e da Fé, sendo que outras metas como formar-se na faculdade, trabalhar e 

morar sozinho estão direcionadas à constituição de uma família. O mesmo se repete 

nesta pesquisa. Dos 09 sujeitos pesquisados, 07 colocaram a família em primeiro 

lugar como valor, seguida de Deus/Fé, sendo que, dos 09, 06 jovens são fortemente 

ligados a uma religião. Segundo Damon (2009), a religiosidade é favorável ao 

desenvolvimento saudável. 

Os relatos apresentados possibilitaram observar que os sentimentos citados, 

em geral pelos jovens que exerceram trabalho social junto à APAE e ao Lar dos 

velhinhos foram os mesmos: gratidão, felicidade, solidariedade, tristeza, (quanto à 

estrutura, e sentimentos de incapacidade perante ações que gostariam de fazer). Já 

na escola e na creche, os sentimentos destacados foram: elevação da autoestima; 

autoconfiança; empatia; justiça, embora houvesse a presença dos demais 

sentimentos em ambos os lugares.  

A diferença pode decorrer, no caso da creche e da escola, da diferença de 

idade entre os jovens e as crianças a possibilitarem sentimentos de poder e de 

influência. Já na APAE e no Lar dos Velhinhos, a gratidão e a solidariedade são 

sentimentos ligados à ideia de utilidade – ser útil, levar alegria e conforto. Sobre as 

dificuldades relatadas pelos jovens quanto ao seu momento de vida nota-se: o medo 

em relação ao futuro e ao desconhecido e a insegurança quanto às questões 

financeiras como, por exemplo, não conseguir pagar a faculdade. As dificuldades 

relativas à atividade do trabalho social, foram: tristeza de ver as estruturas precárias; 

tristeza em ver a falta de mais estímulos para as crianças; impotência diante da solidão 

dos idosos. 

Faz-se necessário, ainda, realizar uma análise quanto aos resultados obtidos 

que foram favoráveis à formação ético-moral dos sujeitos: seria por causa da religião? 
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Da sólida base familiar? Damon (2009) apresenta, em sua obra, esta estreita relação 

entre religião e base familiar para a elaboração dos projetos vitais. O fato de haver 

uma simpatia pela professora de Filosofia e idealizadora do projeto teria influenciado 

esses resultados? Vale a pena dar segmento à temática de jovens em situação de 

risco, onde não haja envolvimento anterior com a pesquisadora? Estas interrogações 

ficam presentes para o leitor refletir.  

Sintetizando e fazendo analogias entre os sujeitos, pode-se destacar: Pedro, 

um menino rebelde que, aos poucos, foi formando sua identidade, se conhecendo um 

pouco mais e adquirindo a certeza de que estava no caminho certo rumo aos seus 

projetos vitais. Abe, apesar de uma infância difícil, de abandono, encontrou no projeto 

ressignificação, deslocando seu olhar mais individual em direção à compaixão e ao 

altruísmo, adquirindo mais determinação em alcançar suas metas. Luma superou a 

ausência paterna e o bullying na infância apegando-se aos avós, à mãe e à religião, 

colocando a determinação como foco central da sua vida. 

João, Maria Fernanda e Cecília apresentaram relatos de sentimentos muito 

satisfatórios: “absurdamente feliz”; “imensa gratidão”, “se fosse em outra época, não 

teria este comportamento”. Estas falas revelam a grandeza da experiência que este 

projeto provocou nestes jovens que tinham suas dificuldades, mas que obtiveram 

ganhos significativos. Karen se superou sua falta de habilidade com as crianças, tendo 

elevada sua autoconfiança, dando prosseguimento aos seus projetos vitais. Em Nina 

foi possível notar a forte presença de disciplina, foco e determinação, o que fortaleceu 

sua escolha profissional pela Psicologia, pois sua vivência na APAE a deixou convicta 

de querer entender melhor o ser humano. Quanto ao Charles, pelo fato de ter 

participado bem menos em relação aos demais e de não ter dado todas as devolutivas, 

foi possível notar que a experiência o levou a pensar mais no ‘outro’, a ser mais 

empático. 

Nesse sentido, ao revisitar os depoimentos, percebe-se, mais uma vez, o 

quanto os sujeitos colheram benefícios emocionais como: autoconfiança; otimismo; 

gratidão; felicidade e, principalmente, a sensação de se sentirem importantes e uma 

profunda realização pessoal. Sendo a gratidão como um dos elementos centrais desta 

pesquisa. Cabe ressaltar que, segundo Damon (2009), a busca do Projeto Vital facilita 

o desenvolvimento destas forças de caráter, mas não o gera por si só, assim como o 

fato de perseguir o Projeto Vital não significa, por si, que já preexistia uma disposição 

de caráter.  
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Nota-se, ainda, nas narrativas, o desenvolvimento da maturidade; paciência; 

criticidade; tolerância a riscos; do autoconhecimento, elementos que se firmarão 

através dos sucessos e fracassos que ocorrerão inevitavelmente e que são 

necessários para o fortalecimento da autoconfiança e a superação das frustrações. 

Além disso, outras virtudes ganham forças como, por exemplo: responsabilidade; 

confiança e humildade, além dos conhecimentos adquiridos e transformados da 

escola para a vida na prática. 

Desta forma, acredita-se, em concordância com o autor em pauta, que estes 

valores e sentimentos deveriam fazer parte da vida destes jovens independentemente 

do que quer que seja, no entanto, não é o que se presencia, sendo necessário um 

olhar mais atento para estes valores, focando incansavelmente projetos que visem o 

seu desenvolvimento.  

Nas falas dos sujeitos ainda identificamos a presença constante das influências 

que os mesmos tiveram e que foram determinantes para a formação de seus valores 

– pais, avós, irmãos. Estas sólidas bases familiares colaboraram para este perfil de 

jovens apresentados (DAMON, 2009). Vale ressaltar, ainda, a importância da 

formação oferecida pelos professores; como foi possível perceber, alguns sujeitos 

apontaram para o fato de que determinados professores eram “hipócritas”, ou “não se 

importavam”. Porém, a maioria apontou que os professores passaram sim, muitos 

valores, principalmente nas disciplinas de Filosofia, socióloga e Língua Portuguesa. 

Aponta-se, aqui, para uma reflexão acerca de uma formação voltada para todos os 

professores que leve em conta a importância de uma educação voltada para a 

formação de valores. 

Por fim, é importante ressaltar a importância da rede de apoio, ou seja, do papel 

da comunidade no acolhimento no sentido de proporcionar oportunidades de escuta 

e mais atenção aos jovens. Este trabalho não seria possível se não tivesse apoio da 

rede. Todas as instituições contatadas acreditaram, confiaram e deram abertura para 

que os jovens realizassem as ações propostas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados apresentados indicam a relação entre a construção e a 

reafirmação de valores éticos e a capacidade de elaboração de um projeto vital. Nesse 

processo, os jovens adquiriram uma percepção para além de si, ampliando suas 

perspectivas e alcançando consciência de suas potencialidades. As subjetividades 

expressas nos relatos apresentados proporcionaram refletir sobre a necessidade de 

dar voz aos estudantes propiciando momentos de escuta, de debates, e de vivências 

práticas. 

Para que esse processo ocorra, a presença dos adultos se faz necessária no 

sentido de pautar limites, definir o que é aceitável, dar o exemplo positivo. Importante 

ressaltar a importância que cada educador deve dar para a compreensão do 

psiquismo humano bem como a ações que podem auxiliar o desenvolvimento tanto 

dos aspectos cognitivos como afetivos, sociais e culturais. É imperativo que os 

gestores tomem consciência desta necessidade e que conheçam estes sujeitos, suas 

histórias familiares, seus gostos, talentos e os acolham no espaço escolar.  

Os relatos apresentados indicam que houve mudanças significativas na forma 

de os jovens verem o mundo após as experiências propiciadas; é possível afirmar que 

os mesmos passaram a vislumbras um futuro promissor. Observou-se, ademais, que 

além destas mudanças positivas, houve um intenso processo de aprendizagem de 

conteúdos. Diversos relatos indicam que os sujeitos realizaram a associação dos 

conteúdos pertencentes às disciplinas de Sociologia e Filosofia com suas experiências 

práticas junto ao trabalho social. 

Os dados coletados não permitem interpretações conclusivas, porém é possível 

inferir que, ao promover situações favoráveis ao desabrochar de valores e virtudes 

nas acepções em pauta, colabora-se para a transformação das relações interpessoais 

em toda a comunidade, ou seja, nos âmbitos intra e extraescolares, e para a formação 

ética e moral dos estudantes.  

Um aspecto a ser considerado é influência das referências que os sujeitos 

tiveram em suas vidas, as quais os inspiraram em suas trajetórias por fazerem parte 

dos seus contextos afetivo e cultural. Para além do conhecimento ou aprendizagem, 

estas referências causaram marcas profundas e os influenciaram em suas atitudes 

perante o mundo. O fato de professores terem sido mencionados como referências 
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faz refletir sobre a importância de a escola cuidar emocionalmente destes 

profissionais, proporcionando-lhes boa qualidade de vida e preocupando-se com sua 

formação de forma ampla, inclusive ética. 

Neste ponto, é necessário destacar a importância dos espaços extraescolares 

e que possibilitaram as expressões e sentimentos vivenciados e relatados: APAE; Lar 

dos Velhinhos; Creches; Escola de Educação Infantil; Delegacia. As experiências 

vividas nesses locais caracterizaram, nos relatos dos sujeitos, fundamentos para a 

construção de seus projetos de vida, principalmente no campo ético; as mesmas 

propiciaram aos jovens educandos ganhos exponenciais para toda a vida futura.  

Quanto às dificuldades relatadas pelos sujeitos no item “Análise Geral”, 

destaca-se, aqui, o seguinte eixo norteador das falas: medo de não conseguir pagar 

os estudos; saberem que as dificuldades fazem parte da trajetória, preparo, disposição 

e confiança para ultrapassar os obstáculos. Outro ponto a ser ressaltado como eixo 

das falas é relativo às dores emocionais sentidas pelos jovens diante da precariedade 

estrutural de algumas instituições, em outras palavras, houve a percepção de que, 

apesar da beleza do trabalho social experienciado, as dificuldades são inerentes à 

vida em diversos momentos.  

Diante do exposto, afirma-se que a escola pode se dedicar à difusão de 

esforços no que se refere à construção de valores. Nesse sentido, compreende-se 

que, aos responsáveis pela educação, cabe perceber o educando como um ser 

dotado de complexidade, repleto de razão, emoção, desejo e necessidade. Nesse 

sentido cabe, aqui, a concepção de educação expandida, a qual pressupõe o 

envolvimento ampliado de comunidade na perspectiva do investimento no capital para 

o futuro (SELLIGMAN, 2010) com vistas a uma sociedade humanitária e igualitária.  

Por fim, pretende-se dar sequência a este projeto, contando com a colaboração 

de mais pessoas da comunidade escolar e da sociedade civil, a fim de proporcionar 

maior visibilidade e oportunidade aos jovens que desejem contribuir e buscar seus 

projetos vitais. Enseja-se que, na perspectiva de uma educação em 360º, as 

oportunidades para que o jovem pense por si próprio resultem no desenvolvimento de 

suas competências sócio emocionais, promovendo-se o desenvolvimento da 

comunidade e o crescimento individual contínuo. 
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APÊNDICES 

 

 

1. Registros Fotográficos dos jovens em campo 
 

Participantes da pesquisa com crachás, entregando brindes para crianças 
da APAE (2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Interação com crianças na Creche (Novembro, 2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Ajudando a professora na sala de aula/Creche (Maio, 2018) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Alunos fazendo teatro para as crianças na Creche (Outubro, 2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Contação dehistórias para alunos na APAE (Novembro, 2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Contação de histórias na creche (Novembro, 2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Atividade física no Lar dos Velhinhos (Setembro, 20171) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Interação desenho e pintura no LardosVelhinhos (Outubro, 2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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Participante da pesquisa com aluna da APAE (2017) 

 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 
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2. Termos de CLE 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Instituição) 

 
Eu compreendo os direitos dos participantes da pesquisa intitulada Experiências de 
aprendizagem e serviço na formação do adolescente no Ensino Médio: 
Contribuição para o projeto vital e construção da generosidade28, orientada pela 

Dra. Valéria Amorim Arantes, e que tem como pesquisadora responsável Leila Jane 
de Souza Santos Fortes, aluna da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, a qual pode ser contatada pelo e-mail leilafortes@usp.br ou telefone 13-
997122206. Na qualidade de responsável por esta instituição, autorizo a participação 
dos alunos envolvidos sob a supervisão da pesquisadora. Compreendo como e 
porque esse estudo está sendo realizado. Os responsáveis pela pesquisa garantem o 
sigilo, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos dados envolvidos na 
pesquisa. Receberei uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
Iguape, ____de _________de 2017. 
Nome: _________________________________________ 
Cargo: ________________________________________ 
Assinatura do responsável: ________________________ 
 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Pais/Responsáveis) 
 

Eu, ______________________________________, RG___________________, 
declaro saber da participação de meu/minha filho/a 
_______________________________________________________________ na 
pesquisa Experiências de aprendizagem e serviço na formação do adolescente 
no Ensino Médio: Contribuição para o projeto vital e construção da 
generosidade, desenvolvida junto à Faculdade de Educação da Universidade de São 

Paulo orientada pela Dra. Valéria Amorim Arantes e executada pela pesquisadora 
Leila Jane de Souza Santos Fortes, a qual pode ser contatada pelo e-mail 
leilafortes@usp.br ou telefone 13-997122206. O presente trabalho tem por objetivo: 
Contribuir para a formação de cidadãos competentes, capazes de promover 
mudanças no entorno, possibilitando a construção da generosidade, 
independência, auto realização e sentido de vida. Os instrumentos utilizados são: 
pesquisa empírica qualitativa com análise interpretativa de dados de diversas 
naturezas, como observações diretas e indiretas, diários de campo, entrevistas 
individuais orais e por escrito, questionários abertos, fotos e relatórios. 
Compreendo que tenho liberdade de retirar o meu consentimento em qualquer fase 
da pesquisa, sem penalização alguma. A qualquer momento, posso buscar maiores 
esclarecimentos, inclusive relativos à metodologia do trabalho. Os/as responsáveis 
pela pesquisa garantem o sigilo, assegurando a privacidade dos sujeitos quanto aos 
dados envolvidos na pesquisa. Declaro compreender que as informações obtidas só 
podem ser usadas para fins científicos, de acordo com a ética na pesquisa, e que essa 
participação não inclui nenhum tipo de pagamento. 
Nome e Assinatura do responsável: 

                                                             
28 Título inicial da pesquisa, depois alterado em concordância com a orientadora. 
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Fone para contato: 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Sujeitos participantes) 
 
Concordo em participar, como voluntário/a, da pesquisa intitulada Experiências de 
aprendizagem e serviço na formação do adolescente no Ensino Médio: 
Contribuição para o projeto vital e construção da generosidade desenvolvida 
junto à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo orientada pela Dra. 
Valéria Amorim Arantes e executada pela pesquisadora Leila Jane de Souza Santos 
Fortes, a qual pode ser contatada pelo e-mail leilafortes@usp.br ou telefone 13-
997122206. O presente trabalho tem por objetivo: Contribuir para a formação de 
cidadãos competentes, capazes de promover mudanças no entorno, 
possibilitando a construção da generosidade, independência, auto realização e 
sentido de vida. Os instrumentos utilizados são: pesquisa empírica qualitativa com 
análise interpretativa de dados de diversas naturezas, como observações 
diretas e indiretas, diários de campo, entrevistas individuais orais e por escrito, 
questionários abertos, fotos e relatórios. Minha participação consistirá em fazer 
parte dos grupos e realizar as atividades propostas no programa aprendizagem em 
serviço, respeitando o dia e horário estabelecido. Compreendo que esse estudo 
possui finalidade de pesquisa, e que os dados obtidos serão divulgados seguindo as 
diretrizes éticas da pesquisa, assegurando, assim, minha privacidade. Sei que posso 
retirar meu consentimento quando eu quiser, e que não receberei nenhum pagamento 
por essa participação. 
 
Iguape, ____de ________ de2017. 
Nome: _______________________________________ D/N ___/___/_____ 
Assinatura: ___________________________________ 
E-mail: _______________________________________ 
Telefone: ____________________________________ 
 


