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JUVENTUDE

ESTUDAR VALE A PENA



Este relatório apresenta a narrativa criada para o Ciclo de Conversa 
sobre Juventude, realizado durante os meses de março e abril de 
2015, com voluntários do Programa Estudar Vale a Pena, do Instituto 
Unibanco.

 A atividade teve por objetivo, através de três encontros 
presenciais, com três diferentes grupos de voluntários, abordar 
aspectos referentes à juventude brasileira, bem como sensibilizar 
os participantes no que diz respeito à uma comunicação empática, 
respeitosa e adequada para o público a que se destina.



Estudar Vale a Pena é uma iniciativa realizada pelo Instituto 
Unibanco desde 2010 que visa sensibilizar jovens do Ensino Médio de 
escolas públicas sobre os benefícios de concluir os estudos. A ação é 
desenvolvida por colaboradores e seus convidados, que passam por 
uma formação prévia e recebem o material para as aplicações, que 
contam com jogos e dinâmicas em sala de aula.

Em duas noites, os voluntários organizados em trios contam suas 
trajetórias de vida aos alunos, como forma de motivá-los a concluírem 
o Ensino Médio. São trabalhados conceitos como: relação entre as 
decisões de hoje e consequências futuras, sonhos e o 
que fazer para alcançá-los, caminhos para dar 
continuidade aos estudos, relação entre educação,
renda e empregabilidade.



Estudantes de ensino médio de escolas públicas, de maneira geral, têm idade entre 

15 e 18 anos, e muitas vezes moram a uma distância considerável em relação às escolas 

em que estudam. Vivem em apartamentos ou casas (de alvenaria ou madeira), localizadas 

nas periferias, no centro ou mesmo nas zonas rurais das grandes cidades. São de religiões 

distintas: católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas, muçulmanos... Suas famílias, 

por certo, também têm composições distintas: mãe, pai, irmãos, avós, tios, primos e 

agregados são apenas alguns dos que podem – ou não – dividir o teto, a comida e os dias 

com esses adolescentes. A renda que os sustenta também varia, mas majoritariamente 

não ultrapassa dois ou três salários mínimos.

Muito além de qualquer descrição que possa ser feita sobre eles, podemos 

afirmar que são meninos e meninas vivendo uma fase da vida em que predominam as 

transformações (de corpo, de voz, de pensamento, de postura) e a necessidade de 
tomar decisões: “afinal, o que vou fazer da minha vida?”. Os pensamentos, as atitudes, 

os relacionamentos e as descobertas são intensas, assim como a cobrança da sociedade 

para que eles assumam posturas “de gente grande”. 

Os desafios em trabalhar com esse público são tão grandes quanto a complexidade 

que os caracteriza: num mundo em que tanta gente afirma que “os jovens de antigamente 

eram muito diferentes” - e de fato sempre foram!, a comunicação entre adolescentes e 

adultos precisa quebrar diferentes barreiras para ser estabelecida.

Para quem pretende dialogar com esse público, um convite: 

vamos relembrar como éramos quando tínhamos
por volta dos 15 anos? 

ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE



O que você gostava de fazer? O que você mais fazia? O que você esperava fazer 

“da vida”? Quais momentos e escolhas colaboraram para que você se tornasse quem é 

atualmente?

Quando perguntados sobre isso, alguns dos voluntários do Instituto Unibanco 

relataram inúmeras histórias: 

“ sempre morei só com minha mãe, e ela falava todo dia que, se eu 
continuasse andando com meus amigos do bairro, nunca seria ninguém na vida”

“ comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, então o tempo 
que tinha livre eu usava pra dormir. Quase não aprontei nessa época ”

“ minha vida aos 15 anos era só jogar bola. Eu ia pra escola de manhã e só 
voltava pra casa depois que escurecia. Sempre quis ser jogador de futebol ”

“ eu namorei muuuuuito, ainda que meu pai 
não deixasse. Eu tinha responsabilidade: trabalhava, 

estudava, mas também aproveitei bastante essa fase ”
 



Ao realizar essa atividade no Ciclo de Conversa nos deparamos com 

muitas risadas, lembranças e alguns suspiros. Os participantes disseram 

ter sido divertido rememorar um tempo não tão remoto, cujas histórias 

deixaram grandes marcas até os dias atuais. Além disso, a atividade 

foi muito útil para problematizar algumas percepções dos voluntários 

a respeito dos jovens “de hoje em dia”: com exceção do uso massivo 

das novas tecnologias, que é um fator historicamente recente, muitas 

das características atribuídas aos meninos e meninas do século XXI 

assemelham-se com o perfil dos próprios voluntários quando viveram 

essa fase da vida.



PERFIL DA JUVENTUDE

Mas afinal, quem são os jovens do século XXI? O que os caracteriza? O Fundo de 

População das Nações Unidas (UNFPA) e a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) vêm 

se dedicando há algum tempo na elaboração de pesquisas que colaboram na identificação 

do perfil da juventude em âmbito mundial e brasileiro, bem como seus interesses, 

preocupações e anseios. Destacamos, abaixo, algumas informações relevantes para 

compreender esse público:

Em 2014, a população mundial estava estimada em 7,2 bilhão de pessoas. Em termos 

de juventude, nunca tivemos uma população tão grande: são 1,8 bilhão de jovens, com 

idade entre 10 e 24 anos, espalhados nos cinco continentes.

No Brasil os números seguem uma proporção semelhante: são 202 milhões de 

habitantes, sendo 48 milhões de jovens, com idade entre 15 e 29 anos. O país tem a 7ª 

maior população jovem do mundo.

*

**



515 milhões de jovens sobrevivem com menos de $2 dólares 

por dia. No Brasil, 28% tem renda per capita de até R$280,00 

por mês.*

No Brasil, 53% dos jovens fazem algum trabalho 

remunerado. Dentre os que não trabalham, 45% estão 

procurando emprego.**

No planeta, suicídio é a principal causa de morte de adolescentes e jovens 

mulheres, enquanto violência é a principal causa de morte de adolescentes e jovens 

homens. No Brasil, a situação é denominada como um “genocídio da população jovem 

negra”, uma vez que os índices de mortalidade são consideravelmente maiores quando 

comparados a outras camadas da população.*

Quando perguntados sobre os problemas que mais preocupam atualmente os jovens 

brasileiros, eles destacam questões sociais e coletivas, ao invés dos assuntos pessoais: 

Segurança/Violência: 43%
Emprego/ Profissão: 34%
Saúde: 26%
Educação: 23%
Drogas: 18%
Crise econômica: 18%
Família: 17%
Administração pública do país: 8%

Assuntos pessoais: 8%
Meio ambiente/ Infraestrutura: 6%



De acordo com o Fundo de População das Nações Unidas, a explosão demográfica 

da população jovem é inédita e dificilmente vai se repetir. Temos em vista, portanto, 1,8 

bilhão de possibilidades de formação de uma nova geração, que poderia ter acesso a 

direitos humanos e civis, marcando uma nova etapa no desenvolvimento do planeta.*

As pesquisas têm colaborado significativamente para que sejam formuladas políticas 

públicas que assegurem o acesso a direitos fundamentais, dentre eles à educação, 

lazer, saúde e moradia, uma vez que atendem necessidades e desejos dessa camada da 

população.

Tão importante quanto considerar as necessidades sociais, isto é, as que dizem respeito 

aos grupos humanos, é compreender que toda pessoa, seja ela quem for, é constituída, 

essencialmente, de dois aspectos: um que diz respeito a si mesmo, à sua individualidade,  

e um outro dele em relação ao ambiente em que está inserido, ao contexto social em 

que se encontra. Nesse sentido, é fundamental sempre levar em conta que não apenas a 

“força de vontade” determina as trajetórias pessoais de cada um de nós.

* Fonte: UNFPA – O poder de 1,8 bilhão de jovens
** Fonte: Pesquisa de Opinião Pública – 2013 – SNJ/Governo Federal



ABORDAGENS, CUIDADOS, POSSIBILIDADES 

A oportunidade de encontrar e dialogar com esses meninos e meninas, em fase tão 

importante da vida, tem um valor considerável: não há quem não goste de uma boa 

conversa, mesmo que seja com pessoas que nunca viu na vida, cujo tom é a sinceridade, 

a disponibilidade para escuta e o respeito à etapa em que se está vivendo. Com jovens 

estudantes de ensino médio não haveria de ser diferente: muitas vezes acostumados a 

estabelecer uma relação com o mundo adulto pautada pelas famosas “lições de moral”, 

eles sabem reconhecer, com maestria, quem tem interesse em compreender suas 

preocupações, opiniões e visões de mundo, além de trocar experiências.

É necessário reconhecer que em cada sujeito mora uma história, repleta de alegrias, 

vontades, frustrações, perspectivas... Isto pressupõe entender que, diferente do que 

fomos levados a compreender ao longo da história, jovem não é apenas sinônimo de 

bagunça, desrespeito e desinteresse. Com a mesma intensidade, jovens são também 

curiosos, sonhadores, têm vontade de saber, aprender, se relacionar e colaborar com a 

construção de um outro tipo de sociedade.

Encontrá-los no contexto escolar, com a possibilidade de compartilhar a própria 

trajetória, pode ampliar as referências pessoais e profissionais desses adolescentes, muito 

mais do que determinar um caminho a ser seguido por cada um deles. Certamente esse 

encontro pode deixar marcas significativas se, quando realizado, for também significativo 

para quem o realiza.

Esperamos que os momentos sejam intensamente vivenciados! Bom trabalho!
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2015


