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Este trabalho é fruto de reflexões realizadas a partir de resultados parciais obtidos em
pesquisa mais ampla1 que visa identificar o perfil dos jovens ingressantes na Universidade
Estadual do Paraná – Unespar, suas representações político-religiosas e constituição de
projetos de vida. Partimos de uma perspectiva interdisciplinar que articula conceitos e
procedimentos metodológicos oriundos sobretudo dos campos da Educação, Psicologia,
Sociologia e História.
A investigação em curso busca entender a juventude como uma categoria delimitada
por critérios culturais, sociais e históricos, levando-se em conta as especificidades e a
subjetividade desses sujeitos. Pretende-se romper com visões fragmentadas e naturalizantes
que concebem a juventude como uma fase difícil e problemática da vida, da qual todos
deverão passar, e, assim sendo, buscamos enfatizar a importância que esta etapa assume em si
mesma, possuindo significações e características singulares. Neste sentido, entendemos ser
fundamental dar voz a esses sujeitos, na intenção de torná-los protagonistas de suas próprias
vivências e com isso compreendermos a forma como se relacionam com as esferas políticas e
religiosas e de que forma estas influenciam na elaboração e constituição de projetos de vida.
Para atingirmos tais objetivos optamos pela metodologia survey, a partir da aplicação
de questionário on-line a todos os ingressantes na Unespar no ano de 2014. A Universidade é
multicampi, estando seus câmpus localizados nas mesorregiões noroeste, norte central,
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Pesquisa de mestrado que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar
Sociedade e Desenvolvimento da Universidade Estadual do Paraná, câmpus de Campo Mourão, e vincula-se ao
grupo de pesquisa “Cultura e Relações de Poder”, contando com bolsa de estudo concedida pela Fundação
Araucária/CAPES.
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centro-ocidental e sudeste paranaense, além da mesorregião metropolitana de Curitiba2. O
instrumento foi elaborado com base em literatura pertinente e em outros questionários já
utilizados em investigações do mesmo gênero, adaptando-se ao contexto sociocultural e aos
objetivos da pesquisa.
Participaram de nossa pesquisa, 1313 jovens, seguindo a faixa etária previamente
delimitada. Destes, 64,2% pertencem ao sexo feminino e 35,8% ao sexo masculino; no que
diz respeito à cor/etnia, 70,5% se autodeclararam brancos, 21,1% pardos, 5,3% negros, 2,2%
amarelos e 0,3% indígenas. De nossa amostra, os maiores pertencimentos religiosos se deram
nos Católicos Apostólicos Romanos (53,1%), secundados pelos Evangélicos (17%), e
naqueles que acreditam em Deus, mas não participam de religião (11,4%).
Como a pesquisa está em andamento e os dados em processo de análise, para o
presente texto optamos limitar a apreciação de apenas duas questões do questionário, que
depositam ênfase na etapa da juventude – incluindo a noção de projetos de vida e futuro.
Com o objetivo de avaliar as representações que os jovens têm sobre a própria
juventude, indagamos sobre os melhores e piores aspectos dessa etapa da vida. Essas
perguntas nos mostraram preocupações específicas com os estudos, o futuro e o mundo do
trabalho, estando ligadas à construção de projetos de vida. Fernandes (2011) observou em seu
estudo que as ideias de liberdade, de ausência de responsabilidades e as descobertas
amorosas, tão presentes no imaginário social juvenil, não corresponderam à avaliação dos
jovens quando questionados sobre as melhores coisas da juventude. Por outro lado, fizeram-se
presentes e relevantes a possibilidade de estudar e o fato de ser nessa fase da vida que o futuro
é mais fortemente vislumbrado. Tal constatação também se fez presente em nossos sujeitos
pesquisados. Vejamos como esse dado foi representado pelos participantes:
Tabela 1 – Sobre as melhores coisas em ser jovem
“Quais são as três melhores coisas em ser jovem?” (Resposta múltipla, máximo de três)
Opções ponderadas em ordem decrescente
Estudar/adquirir conhecimentos
Ter um futuro pela frente
As amizades
Aproveitar a vida com alegria
Ter liberdade
Não ter as responsabilidades dos adultos
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%
72,5%
68,2%
48,6%
34,4%
21,1%
12,8%

A Unespar se constituiu a partir da integração de 7 diferentes faculdades estaduais isoladas, abrangendo os
seguintes câmpus: Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I, Curitiba II, Paranavaí, Paranaguá e União da Vitória.
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Namorar com compromisso
Participar da religião com os amigos
Curtir as noites
Não ter preocupações
Não sei
Namorar sem compromisso
Não tem nada de bom

9,3%
8,7%
8,4%
6,5%
4%
3,8%
1,6%

Os jovens deram maior destaque a estudar e adquirir conhecimentos (72,5%), assim
como ter um futuro pela frente (68,2%), seguido da importância das amizades (48,6%) nesta
etapa da vida. Quanto às representações negativas acerca da condição juvenil, a tabela abaixo
apresenta as respostas dadas pelos jovens universitários:
Tabela 2 – Sobre as piores coisas de ser jovem
“Quais são as três piores coisas em ser jovem?” (Resposta múltipla, máximo de três)
Opções ponderadas em ordem decrescente
A preocupação com o futuro
A insegurança ou inexperiência diante da vida
A falta de oportunidades de trabalho
Não poder se sustentar sozinho
A influência de más companhias
O controle dos pais
O apelo das drogas
Impedimentos por ser menor de idade
Não sei
Falta de liberdade
Não tem nada de ruim

%
65,5%
59,5%
46,8%
41%
25,2%
18,9%
14,7%
8,2%
6,7%
6,3%
6,2%

Os dados das tabelas 1 e 2 confluem quanto às expectativas e preocupações juvenis:
se, por um lado, ter um futuro pela frente é significado como algo positivo, por outro, os
jovens também lhe atribuem significado negativo. Podemos ainda presumir que os estudos, na
vida do jovem, também faz parte desses anseios e preocupações.
Destas constatações passamos a questionar o que, de fato, faz do futuro motivo de
expectativas e inseguranças. Para Melucci (1997), é a partir da adolescência que o sujeito
torna-se capaz de enxergar as mudanças que lhe estão ocorrendo, e, portanto, torna-se capaz
também de projetar-se no futuro e compreender a si mesmo. Nas palavras do autor “a
adolescência é a idade em que a orientação para o futuro prevalece e o futuro é percebido
como apresentando um maior número de possibilidades” (Melucci, 1997, p. 9).
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Cabe revelarmos, assim como Schneider (2011), que cada vez que a realidade humana
desemboca no futuro, ocorre uma decepção ontológica, haja vista que o futuro não se deixa
alcançar. Quando nele chegamos, já é passado! Desta forma, e nas palavras da autora, o futuro
não acontece, entretanto o que se realiza é um indivíduo voltado para o futuro e que se
constitui em relação com esse futuro. Portanto, cada vez que atingimos um objetivo com
sucesso, nos lançamos em busca de novos projetos que deem novos sentidos à nossa
existência. Isto quer dizer que o indivíduo não se totaliza, não se completa, ele é sempre uma
totalização em curso, uma busca incessante de realização, um sujeito inscrito em um campo
de possibilidades de ser (Schneider, 2011).
Deste campo de possibilidades, adentramos ao conceito de projeto, intimamente ligado
à noção de futuro. Partimos da ideia, inspirados por Nilson José Machado (2000), de que não
há nada mais caracteristicamente humano do que a capacidade de ter e fazer projetos. Para o
autor, um projeto pode ser entendido enquanto a antecipação de uma ação, envolvendo uma
referência ao futuro.
Sendo assim, buscamos constantemente a antecipação de um futuro que mantemos em
aberto, definimos as metas a serem perseguidas e lançamo-nos para frente, intentando
alcançá-las. Desta forma, agimos sobre a realidade vivida por meio de nossas escolhas,
buscando transformá-las no sentido de nossas aspirações (Machado, 2000).
Cabe ressaltar que muitas são as áreas do conhecimento que discutem atualmente a
concepção de projeto, comungando da mesma compreensão de projeção, antecipação do
futuro (Alves, 2013), de modo que tal constatação nos permite afirmar sobre a
multidisciplinaridade do termo. Na área da Psicologia, mais especificamente na área de
Orientação Profissional, a maioria das pesquisas tem demonstrado que o projeto de vida dos
jovens comumente tem sido associado a trabalho/emprego, aquisição de bens e construção de
família, correlacionados por elementos centrados na melhoria da qualidade de vida (Mandelli,
Soares & Lisboa, 2011).
Por fim, por mais que alguns jovens possam ter aspirações claras para seu futuro,
sendo fortemente motivados, perseverantes e criadores de planos para atingir suas ambições,
muitos são aqueles que se encontram confusos, sentindo-se sem rumos diante das sérias
escolhas que terão de fazer ao chegarem à idade adulta. Desse modo, Damon (2009) expõe a
importância dos jovens gastarem certo tempo de suas rotinas examinando a si próprios,
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conhecendo-se, pensando no futuro e procurando as oportunidades que correspondam com
seus interesses e ambições.
Os dados aqui expostos indicam, ainda que de forma breve, preocupações específicas
dos jovens universitários com os estudos, o futuro e o mundo do trabalho, estando estas
esferas ligadas à construção de projetos de vida. Conforme mencionado, é nesta etapa da vida
que o jovem torna-se capaz de enxergar as mudanças que lhe estão ocorrendo, portanto tornase capaz também de compreender a si mesmo e projetar-se no futuro. O futuro, por sua vez,
tempo de difícil alcance e do qual não possuímos controle, foi mencionado como promotor de
inseguranças e preocupações. Ao problematizar as representações dos jovens universitários
acerca da religião e da política – objetivo maior – nossa pesquisa busca compreender alguns
dos elementos imbricados no processo de constituição de projetos de vida na e da juventude.
Entendemos que estes resultados podem contribuir para compreender as possíveis influências
das esferas sociais na constituição da identidade juvenil e, por sua vez, na elaboração e
constituição de projetos, assim como na maneira com que encaram o campo de possibilidades
advindo do futuro.

REFERÊNCIAS

Alves, M. Z. (2012). Ser alguém na vida. Condição juvenil e projetos de vida de jovens
moradores de um município rural da microrregião de Governador Valadares – MG. Tese
(Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
Damon, W. (2009). O que o jovem quer da vida? Como pais e professores podem orientar e
motivar os adolescentes. São Paulo: Summus.
Fernandes, S. R. (2011). Marcos definidores da condição juvenil para católicos e pentecostais
da Baixada Fluminense: algumas proposições a partir de um survey. Revista Religião e
sociedade, 31, 96-125.
Machado, N. J. (2000). Educação: Projetos e valores. 2ª Ed. São Paulo: Escrituras Editora.
Mandelli, M. T., Soares, D. H. P., & Lisboa, M. D. (2011). Juventude e projeto de vida: novas
perspectivas em orientação profissional. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 63, 49-57.
Melucci, A. (1997). Juventude, tempos e movimentos sociais. Revista Brasileira de Educação.
5/6, 5-14. Especial: Juventude e contemporaneidade.
Schneider, D. R. (2011). Sartre e a Psicologia clínica. Florianópolis: Editora da UFSC.

