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recuperem a categoria “Trabalho” como princípio educativo para processos de escolhas.  

 
Organização do produto: Este produto é constituído pela proposta de cinco encontros com 

dinâmicas de grupo para nortear oficinas que possibilitem a reflexão e o exercício sobre a construção 

de Projetos de Vida. 

 

Registro do produto: Câmara Brasileira do Livro (CBL) 

 

Disponibilidade: Irrestrita, mantendo-se o respeito pela autoria do produto, não sendo permitido 
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Por onde anda a folha  da juventude? 

Será que secou e vai por onde o vento quer?    

Será preciso pintá-la novamente? 

Na cara, o verde-amarelo ainda está de pé? 

Como se pode intensificá-la verdemente 

Para que resplandeça exatamente o que quiser?! 

  

Em tempos difíceis, de ataque à educação, 

Convoca-se uma juventude corajosa, que mais uma vez diga não! 

Planta-se um coração de estudante, 

Que não se sujeite a propostas degradantes 

De sequestro e alienação! 

  

É chegada a hora de se arrancar a apatia daninha, 

E, assim, cuidar do broto,  

Que com raízes na ousadia, jamais irá cair! 

 

Que nutrido na esperança, será capaz de construir, 

Um lindo amanhã que não se limita ao devir, 

Mas num hoje de mudanças, em que a resistência irá florir! 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

À(s) juventude(s) que contribuíram para a 
construção desta obra, que conscientes ou 
talvez simplesmente impelidos pelos gritos 

silenciados de destinos desmatados, 
plantaram resistência! Ampliando-se também 
à(s) juventude(s) de Alcântara, do Maranhão e 
de todo nosso imenso e diverso(s) Brasil(s), 

com toda a minha esperança, carinho, 
gratidão e confiança. 

   
Rita de Cássia Gomes da Silva 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos(as) leitores(as), 

 

 Este é um trabalho coletivo, que traz impresso em toda 

a sua extensão as contribuições valiosas e singulares do meu 

orientador, Professor Dr. Álvaro Itaúna Schacher Pereira, e 

do meu coorientador, Professor Dr. Francisco Adelton Alves 

Ribeiro. No entanto, não poderia deixar de compartilhar 

com vocês o contexto que circunda esta obra, que, por sua 

vez, é algo baastante pessoal. 

 

De fato, queria muito oferecer a vocês  o melhor; por 

isso, por muito tempo, hesitei em apresentar este produto 

educacional, pois não me sentia inteira para produzi-lo, o 

que, consequentemente, repercutiria naquilo que seria 

oferecido. Afinal, sempre considerei devotamente  a lógica 

de que “o que merece ser feito, merece ser bem feito”. 

 

Como sugere Barato (2008, p.5), em um dos textos que 

tive contato ainda durante a seleção do Mestrado: “[...] 

Aprendi que o orgulho de um profissional por uma obra bem-

feita é um aspecto fundamental do saber do trabalhador”. 

Mas como celebrar a obra se me faltam as ferramentas 

necessárias para concretizar a intencionalidade?!   
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Assim, queria  primeiro reconstituir-me para, então, 

dar-me inteiramente... Contudo, infelizmente, as ondas 

agitadas e, em total desvario, da pandemia do novo 

coranavírus transformou o que quisera eu ser um estado 

transitório de incompletude, em uma condição que 

deixará suas marcas permanentes.  

 

Dessa forma, sinto muito em dizer que: a obra 

apresentada é fruto de um  “eu” ainda bastante mutilado 

e sem os efeitos do bálsamo ressignificante do tempo. Mas, 

como a vida não para e precisava entregar um produto 

para a conclusão do Mestrado em Educação Profissional e 

Tecnológica, precisei abandonar a ideia de entrega total 

e uma suposta excelência, para me apegar ao que poderia 

ser feito, em total simplicidade, desejando que, ao menos 

uma vez, o mais simples seja visto como o mais importante.  

 

Confesso que esta estratégia não foi minha em sua 

origem, mas dos meus orientadores. Contudo, diante da 

“sociedade do espetáculo”, em que se usa da dimensão 

visual como instrumento de poder e de dominação 

(DEBORD, 1997), reconheço que paira a preocupação do 

simples ser ofuscado e cair em total esquecimento.  

 

Assim, para que este não seja um produto esquecido, 

preciso de vocês  e quero muito sensibilizá-l@s para se 

engajarem na leitura do simples oferecido, de forma que 

possa, de repente, produzir frutos importantes. Afinal, 

tenho convicção que jamais conseguiria este feito sem 

vocês, pois a geração de frutos implica um processo de 

multiplicação, que não ocorre de maneira isolada. 
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É importante esclarecer, porém, que todos os 

sentimentos e todas as emoções compartilhados nesta 

apresentação são para trazer vida à obra, diminuir as 

distâncias que nos separam e estreitar os nossos laços; 

jamais quer servir de manobra para prender a atenção de 

vocês, até porque seria extremamente contraditório: “como 

um trabalho que visa promover experiências libertadoras, 

poderia se propor a prender algo?”. Com efeito, o nosso 

desejo sincero é que até mesmo a atenção experimente, 

aqui, a liberdade e possamos possibilitar apenas que ela 

flua por cada linha, atingindo as entrelinhas das 

dinâmicas e atividades propostas.  

 

Vale ressaltar ainda que, embora este produto seja 

resultado da pesquisa realizada com adolescentes e jovens 

do Ensino Médio Integrado, consideramos que não se 

destina a um público especifico, seria limitar demais um 

processo tão amplo, como são as nossas escolhas, e que 

caracteriza, por sua vez, a própria existência humana. 

Desta forma, que ele traga contribuições para tod@s @s 

envolvid@s na promoção de uma educação comprometida 

com sonhos e vidas.  

 

Por isso mesmo, esta obra é dedicada a você: jovem, 

mãe e/ou pai, colegas psicólogos(as), professores(as), 

pedagogos(as); enfim, destina-se a quem queira se juntar 

a nós, comprometendo-se com a mesma causa. 

 

 

São Luís-MA, 08 de maio de 2021. 

 

 

Abraço fraternal, 

  

Rita de Cássia Gomes da Silva! 
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O PEQUENINO 

Encontrei um pequenino 
Vagando ao léu sem destino 
Sem ter onde descansar 
Talvez lhe falte um amigo 
Tem o aspecto de um mendigo 
O infeliz não tem lar. 

Quando souber meditar 
Entristece e vai chorar 

Tudo é sombrio ao seu redor 
É uma haste abandonada 
E por não ser cultivada 
Não tem viço. Não dá flor. 

O infeliz não vai à escola 
Passa os dias pedindo esmola 
E não aprende uma profissão 
Quando este infausto crescer 
- O que vai ser? 
*************************** 
Um hóspede da prisão. 

 
Carolina Maria de Jesus, no livro “Antologia Pessoal (1996) 

 
 
 
 
 

 



 

 

1 São as ideias embasadas no pensamento de um importante pensador alemão, Karl Max. Quem foi ele? 

Confira o post, na página 19. 

 

A proposta de trabalhar Orientação Profissional (OP) para além da escolha de uma 
profissão, possibilitando a construção de projetos de vida está relacionada à ideia marxista¹ 
que fundamentou a dissertação de Mestrado “(Re)orientando projetos de vida diante das 
mutações do mundo do trabalho: intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA”, isto é, a ideia 
de “Trabalho” como uma categoria ontológica, sendo caracterizado como uma atividade 
teleológica. 
 

Certamente, não é objetivo desta obra explorar termos complexos, mas é 
importante a compreensão do “Trabalho” como uma atividade teleológica, pois se trata de um 
princípio fundamental. Talvez seja um termo desconhecido e possa parecer estranho à primeira 
vista; porém, não há motivos para susto, pois o seu significado é de aplicação prática, o que favorece 
a compreensão. 

  
Por Teleologia, entende-se o estudo das finalidades como princípio explicativo, 

originando-se a partir da aglutinação de dois radicais gregos, a saber: telos (fim) + logos 
(estudo). Assim, se no mundo natural atua somente o princípio da causalidade, 
compreendido como uma forma de realidade que independe de uma causa externa para 
legitimar a sua existência; na realidade humana, ocorre a singular articulação entre o princípio 
da causalidade e da teleologia (FORTUNATO, 2020). 

 
O princípio da Teleologia, por sua vez, é exclusivamente humano, uma vez que apenas o 

homem não está amordaçado aos fins naturais previstos para sua existência, mas tece 
possibilidades múltiplas, pondo fins outros e construindo ações intencionais. 

  
Desta forma, Karl Marx recorreu à ideia de projeto para diferenciar o trabalho humano 

das operações realizadas pelos outros animais, que muitas vezes até são magníficas, mas são 
realizadas respondendo apenas a instintos biológicos; enquanto os homens as fazem, porque 
ao enfrentar uma realidade concreta, realizam uma prévia ideação e uma posterior objetivação 
(VACCARO, 2015). Esta compreensão está na sua clássica distinção entre o pior arquiteto 
humano da melhor abelha: 

 

 
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera 
mais de um arquiteto ao construir sua colméia (sic). Mas o que distingue o pior 

arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de 
transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado 
que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador (MARX, 2006, p. 
211). 

  

  

 

Com efeito, a partir desta ilustração, evidencia-se que a capacidade de construir 
projetos é uma característica distintiva do humano, pois somente o homem é capaz de projetar e, 
mais do que isso, viver a sua vida como um projeto (MACHADO, 1997). A ideia de projeto, portanto, 
está no cerne da compreensão do Trabalho como uma atividade teleológica. 

    

 

14 



 

 

 

 

 
O trabalhador ao fazer um planejamento racional para onde direcionará o seu 

trabalho, impõe à atividade realizada um objetivo que já existia idealmente. A Teleologia, 
portanto, exerce a função de imprimir no mundo natural-causal o estabelecimento de um novo 
ordenamento que escapa à causalidade natural. Este novo ordenamento tem a sua origem 
na inteligência humana, na intencionalidade da consciência que impõe finalidades alheias 
àquelas previstas pelo curso natural das coisas. 

 
A Teleologia, nesse caso, está na capacidade que emerge ao homem (ao arquiteto) em 

compreender, interagir e reorganizar intencionalmente as leis naturais, e conseguir transformá-
las, a ponto de até mesmo romper com as formas de ser precedentes. 

 
Esta é, pois, a perspectiva de Marx sobre a “Teleologia por meio do Trabalho” e que vai 

possibilitar a origem do ser social. Não estamos falando aqui de uma contínua evolução dos 
aspectos biológicos do ser humano para uma dimensão social. A Teleologia marca uma mudança 
qualitativa, ou seja, há uma ruptura na continuidade da esfera biológica (abelha) e se faz um salto 
para a esfera social (arquiteto). 

 
Esta capacidade, por sua vez, não pode ser enterrada, subjugada e desprestigiada; 

afinal, sem projetos não há vida, de forma que falar de morte, no sentido humano, seria 
falar do fim de todos os projetos. A ideia desta obra, portanto, é resgatar e exercitar a nossa 
capacidade de realizar projetos, sem estar alheio à realidade. 

 
Analisando a conjuntura em que estamos, percebe-se que há muitas forças que 

insistem em nos desumanizar e roubar os direitos sociais arduamente conquistados pela classe 
trabalhadora deste país, entre estes, o direito a uma educação pública, gratuita e de 
qualidade. 

 
Os ataques têm acontecido visivelmente no campo das políticas educacionais para o 

Ensino Médio, tendo como marco legal a Medida Provisória (MP) 746/2016, de autoria do então 
presidente Michel Temer, e convertida na Lei Federal nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, 
conhecida como a lei da reforma do ensino médio brasileiro. De lá para cá, tem sido um ataque 
atrás do outro, por meio das várias Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE): 
 

 Resolução CNE/ Câmara de Educação Básica (CEB) nº 3, de 21 de novembro de 2018 
– que atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM – 
(BRASIL, 2018a). Esta atualização, por sua vez, significou a perda na ênfase da formação 
humana integral (conforrme dispunha a Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012) 
para enfatizar a chamada Pedagogia das Competências². 
 

 Resolução CNE/ Conselho Pleno (CP) nº 4, de 17 de dezembro de 2018 – que instituiu 
a Base Nacional Comum Curricular na Etapa do Ensino Médio – BNCC/EM – (BRASIL, 
2018b). Este é o documento regulamentador das alterações provenientes da Lei nº 
13.415, que define as competências que deverão ser oferecidas a todos os estudantes na 
parte comum, e obriga a escola a “optar” por determinado itinerário formativo, mantendo 
português e matemática como disciplinas obrigatórias e as demais como optativas. 
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2 Esta é uma tendência que vem orientando a formulação de políticas educacionais, inclusive as 

nacionais. Confira o post, na página 20. 



 

 

 
 
 
 
 
  

 Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019 – que define as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base 
Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica – 
BNC/Formação – (BRASIL, 2019). Esta diretriz alinha-se, portanto, ao conceito de uma 
formação docente que contemple o desenvolvimento de competências gerais previstas 
na BNCC. Segundo Bazzo e Scheibe (2019), é preciso combater publicamente 
pressupostos contidos em seu conteúdo, pois descaracterizam a formação docente, que 
as entidades representativas de educadores defendem historicamente. 
 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020 – que aprovou a quarta 
edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos – CNCT – (BRASIL, 2020). A atualização do 
catálogo caracteriza mais uma ameaça à formação humana integral, embora apoiado no 
discurso do protoganismo e da autonomia estudantil, pois dá destaque à oferta de Educação 
à Distância (EaD), inclusive nos cursos presenciais ou com grande volume de atividades 
não-presenciais, baseada numa lógica de barateamento da formação, que pode 
significar a sua precarização. 

 
 Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021 – que definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica – DCNEPT – (BRASIL, 2021). Em 
síntese, estas diretrizes levam a uma completa fragmentação da etapa final da educação 
básica, ao induzir a articulação entre Ensino Médio e Formação Profissional Técnica, por 
meio da concomitância e não do Ensino Médio Integrado (EMI). Além disso, ao reforçar a 
construção do Itinerário Formativo da Educação Profissional, por meio da concomitância, 
induz também para as parcerias público-privadas, que, na prática, significa transferir recursos 
públicos à iniciativa privada para que ela oferte ou gerencie a educação que será 
proporcionada à população, alinhando-a às demandas do mercado (SINDCEFT-MG, 2021). 

 
Assim, a (Contra)Reforma do Ensino Médio não se restringe a uma lei específica, mas a 

um conjunto de instrumentos legais e normativos, que levam ao agravamento de um problema 
que é bastante sério em nosso país: a desigualdade, privando os filhos da classe trabalhadora 
deste país de terem acesso aos conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade. 

 
Para tanto, estes instrumentos legais utilizam do hibridismo conceitual, ou seja, 

misturam conceitos distintos como se estivessem apoiados na mesma base teórica, a fim de que 
os interesses macabros do Capital consigam passar despercebidos entre os conceitos que nos 
são tão valiosos. Assim, há termos pretensamente comprometidos com a formação integral do(a) 
estudante, tais como:“trabalho como princípio educativo”, “integração entre trabalho, ciência, 
tecnologia e cultura”; mas misturam, no mesmo texto, expressões e conceitos totalmente 
contrários, próprios do pensamento neoliberal, como: “protagonismo”, “competências 
socioemocionais”,“empregabilidade”,“mercado de trabalho”, dentre outros. 

 
Trata-se da noção de recontextualização por hibridismo, conforme a ideia de Ball (2001), 

em que se  entende que os textos estão sujeitos aos contextos; no entanto, as políticas nacionais, 
criadas a partir de fragmentos transferidos de um contexto específico para outro, geram 
deformação e perdas de sentidos no momento da transferência.  
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Contudo, não estamos diante de um processo passivo ou resultado de equívocos e 

incompreensões de quem os produziu; do contrário, há uma clara intencionalidade de distorcer os 
conceitos para dificultar a interpretação por parte do leitor pouco atento ou com pouco domínio 
sobre eles. 

 
O mesmo acontece com a expressão “projetos de vida” no âmbito destes dispositivos 

legais, que passou a ser propositalmente enfatizada, não como uma característica distintiva 
humana e com potencial para gerar transformações sociais, mas sim como mais uma 
competência a ser treinada no programa de formação do(a) estudante, pois atenderá à demanda 
empresarial competitiva, que passa integrar o próprio sistema de ensino. Certamente, o objetivo 
não é possibilitar aos (às) estudantes da classe trabalhadora a realização de escolhas; mas 
sim treiná-los(as) para se ajustar à lógica do Capital. 

 
Assim, como forma de resistência e podendo ser uma espécie de contra-ataque a 

todas estas agressões à educação pública de qualidade, bem como ao princípio da formação 
humana integral, tão caro para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT), elaborou-se estes 
Roteiros de Oficina com dinâmicas de grupo, que poderão agir, como já propôs Dante (2013), nas 
contradições do modelo hegemônico vigente, no sentido de produzir movimentos que contribuam 
para o rompimento destas armadilhas. 

 
Estes movimentos, por sua vez, podem acontecer a partir do momento que se aproveita 

das próprias armadilhas para gerar o debate no espaço escolar com a juventude excluída e 
grande alvo dos ataques; tirando-a da passividade, desarticulando aquilo que Martín-Baró (1998) 
chamou de fatalismo (quando a realidade passa a ser compreendida como impossível de ser 
alterada) e transformando-a, em mais que protagonistas (como é divulgado pelo marketing do 
Capital), mas em “caçadores de mudanças”, no sentido de contra-atacar e afrontar os 
fatalismos. Isto é, se a juventude mais pobre deste país tem sido caça do atual sistema, uma 
forma de resistir é inverter os papéis e torná-la caçadora, capaz de vencer os medos e se 
lançar pela mata escura, fugindo das armadilhas, desbravando novos caminhos e perseguindo 
seus sonhos, numa brava procura por mudanças e por respeito às mudanças conquistadas. 

 
Com efeito, na perspectiva de (re)construção de projetos de vida para além da escolha 

profissional e como instrumento de luta e de mudança para a classe trabalhadora mais 
empobrecida deste país e seus descendentes, será utilizada a metáfora da Árvore, que, a partir de 
alguns dos seus elementos (raízes, caule, flores e frutos), vai direcionar cada encontro da oficina. 

 
Assim, como se quer cultivar mudanças, depois de propormos uma reflexão sobre 

“projetos de vida” e sobre a importância de se resgatar o seu verdadeiro sentido como uma arma 
de contra-ataque para as  armadilhas instauradas com a (Contra)Reforma do Ensino Médio brasileiro 
(Capítulo 2); inicia-se o cultivo com o preparo do solo (Capítulo 3), em que são sugeridas algumas 
orientações para o desenvolvimento da oficina e já é apresentado o roteiro para o primeiro encontro 
como uma forma de preparo. 

 
No quarto capítulo, entendendo as raízes de uma árvore como uma estrutura 

nutritiva e que estabelece conexões com um território, estabelecendo uma identidade, propõe-se 
a dinâmica “Eu tomo posse da minha história”, como uma forma de resgatar a conexão dos(as) 
participantes com as suas origens e a sua história pessoal; afinal, não dar para olharmos para o 
futuro se estamos presos ou brigando com o nosso passado. 
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No quinto capítulo, resgatando o papel do solo para o cultivo, propõe-se a discussão 
daquilo que nos é um princípio muito caro e fundamental para a dimensão humana: o Trabalho. 
E, no sexto capítulo, lembra-se do caule como eixo de sustentação, bem como das 
seivas que se movimentam e são transportadas por este caule; dessa forma, 
na oficina, este eixo de sustentação será compreendido como nossos valores, 
que direcionam os comportamentos humanos e são sempre importantes pa ra 
nortear momentos de decisões.  

 
O sétimo capítulo, para não dizer que não falamos de flores, sugere-se que os(as) 

participantes, olhando para si, mas olhando também devagar para o outro e “trocando olhares”, 
reflitam o que oferecer ao mundo com suas escolhas e ações. 

 

Por fim, no oitavo capítulo, com a metáfora dos frutos com suas sementes, tecemos 
algumas considerações finais, no sentido de que tudo que foi plantado nas oficinas gere frutos 
e dissemine suas sementes. 

 

Esperando, portanto, que os roteiros cultivem mudanças e possam ajudar na promoção 
de uma educação pautada na formação humana integral, desejamos uma boa leitura e frutuosos 
encontros. 
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O “Mouro”, apelido que Marx recebeu dos seus 
amigos, nasceu em Trier, região agrícola, ligada a 
uvas (vinhedos) e a madeiras (bosques), no 
sudoeste da Renânia, situada entre a França e a 
Confederação Alemã. Filho de Heirnrick e Henriette, 
foi o primeiro dos nove filhos do casal (JONES, 
2017). 

 
Entre os doze e os dezessete anos, de 1830 a 1835, o 
jovem Marx frequentou o Ginásio de Trier; 
escrevendo, em 1835, “Reflexões de um jovem 
perante a escolha de sua profissão” e ingressou, 
logo após, na Universidade de Bonn para estudar 
Direito. Mas, já no ano seguinte (1836), transferiu-se 
para a Universidade de Berlim, deixando o Direito e 
se voltando para a Filosofia, recebendo o título de 
Doutor em Filosofia em 1841. 

 
Em 1843, casou-se com Jenny von Westphalenenny, 
descrita na obra de Gabriel (2013) como uma 
mulher bonita, distinta e inteligente, com quem 
teve sete filhos, mas quatro morreram ainda na 
infância e das três que restaram (Jennychen, Laura e 
Eleanor), duas se suicidaram. Além dos sete filhos 
com a esposa, teve também Freddy, fruto de um 
relacionamento sexual com a empregada Lencehn, 
que sempre acompanhou a família Marx. Este filho 
foi criado pelo amigo Friedrich Engels e, por muito 
tempo, tentou-se   manter a existência e  
identidade dele em segredo. 

Em 1844, Marx colaborou com a publicação dos 
Anais Franco-Alemães e redigiu os Manuscritos 
econômico-filosóficos, também conhecidos 
como Manuscritos de Paris. Foi nesse ano 
também que conheceu a Liga dos Justos, que 
mais  tarde se tornou a Liga dos Comunistas e 
iniciou estreita amizade com Engels, com quem 
fundou o Socialismo Científico, também 
conhecido como Marxismo. 

 

Em 1845, Marx e Engels elaboraram e publicaram 
sua primeira obra conjunta “A Sagrada Família”. No 
mesmo ano, Marx foi para Bruxelas (Bélgica) e 
redigiu as “Teses sobre Feuerbach”, que só foram 
publicadas em 1888, por Engels. 

 

Em 1846, Marx e Engels findaram a obra“A Ideologia 
Alemã”; entretanto, o manuscrito também não 
foi logo publicado e a primeira edição só veio a 
público no século XX. Entre 1857 e 1958, Marx 
redigiu vários manuscritos que deram origem 
aos chamados Grundrisse (Esboços da Crítica 
da Economia Política) e, em 1859, ele publicou 
a obra “Contribuição à Crítica da Economia 
Política”. 

 

Em 1867, sai o primeiro volume de “O Capital”. O 
segundo, foi editado dois anos após a sua morte e o 
terceiro, foi escrito por Engels, com base nos 
rascunhos deixados. 

 

Com efeito, evidencia-se que a morte de Marx 
em Londres, em 1883, jamais significou a morte 
das suas ideias. 
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Fonte: Charge de Carlos Latuff (2012) 

 

O conceito de “competência” não é algo novo e talvez por isso também se caracteriza 
como polissêmico (RAMOS, 2008; RAMOS, 2016), de forma que se poderia arrolar aqui um conjunto 
de definições, mas assim não será feito, pois fugiria a proposta de síntese deste post. 

 

Ressalta-se, porém, que ao ser utilizado no âmbito do trabalho, esse conceito torna-se 
plural (competências), buscando designar os conteúdos particulares de cada função em uma 
organização de trabalho. Assim, sob o argumento das mudanças que estão ocorrendo no mundo 
do trabalho, decorrentes do modelo de acumulação flexível (flexibilidade dos processos de 
trabalho, dos mercados, dos produtos e padrões de consumo), passou-se a exigir um novo tipo de 
trabalhador, o trabalhador mais “competente” (FERRETI, 2002; ABRAMIDES; CABRAL, 2003). 

 

Uma das tendências dominantes, por sua vez, que vem orientando a formulação das políticas 
educacionais e articulando as reformas internas às exigências internacionais é a chamada Pedagogia das 
Competências. Como ressalta Ramos (2016), esta é a concepção difundida pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pela Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), tendo como um dos teóricos que mais contribuíram para a defesa e 
difusão dessa concepção em escala internacional, o sociólogo suíço, Phillipe Perrenoud.  

 

Contudo, não se pode ignorar que ela integra um conjunto maior de pedagogias consideradas 
hegemônicas e pode ser caracterizada como uma concepção altamente pragmática, que pretende preparar 
os indivíduos para a adaptação constante, diante de um meio social tão instável, tão flexível, como o que 
vivenciamos na contemporaneidade (FERREIRA; SANTOS, 2018). 

  

De acordo com Ciavatta e Ramos (2012), a Pedagogia das Competências sustenta a visão da educação 
como “CHAVE”, sigla que reúne os componentes da competência (Conhecimentos, Habilidades, Atitudes, 
Valores e Emoções), e também casa perfeitamente com o ideário presente no senso comum de CHAVE para 
o futuro, para o desenvolvimento e para o sucesso profissional. Dessa forma, constitui a metáfora ideal para 
o modelo de educação tão difundido pela Teoria do Capital Humano, entre as décadas de 1950 e 1970, cujo 
pressuposto é de que os investimentos em educação podem aprimorar as habilidades dos indivíduos, 
tornando-os mais produtivos, o que em larga escala pode influenciar positivamente as taxas de crescimento 
econômico do país, restringindo, porém, a educação como “CHAVE” para o desenvolvimento econômico, 
desconsiderando o seu papel sociocultural. 
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2 – PROJETOS: 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceição Evaristo, no livro “Poemas da recordação e outros movimentos” (2008) 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Há uma tendência em relacionar projetos a ilusão, que, por sua vez, costuma ser 
compreendida como irrealidade e/ou como deformação da realidade. Então, projetos e 
realidade seriam extremos diferentes? Esta é uma resposta que vai depender da nossa 
compreensão sobre os termos, mas ainda que sejam considerados como extremos, por que não 
poderiam conviver? 

 

Certamente, os extremos não precisam ser excludentes; na verdade, a existência de um, 
depende da do outro, há sempre uma relação recíproca de aproximação e afastamento. Assim, é a 
contradição que nos faz transeuntes, sempre em movimento, em constantes saídas e muito breves 
chegadas. É preciso entender que o problema não está nos extremos; mas nos extremismos, que 
tendem a se fixar em um único ponto e ignorar todos os demais. 

 

Sendo assim, quando se fala em projetos, não é preciso querer ocultar que não estamos 
falando da realidade em termos concretos e materiais. Como já foi discutido, projetar-se é um ato 
ligado à ideação, ao pensamento, à inteligência humana e será sempre um olhar para além das 
condições reais vividas, seja referente ao espaço (sair daqui para ali ou acolá), seja referente ao 
tempo (sair do agora para o futuro). Isso significa que não precisamos nos sentir constrangidos e/ou 
culpados por estes escapes da realidade. Não há nada de errado ou doentio; pelo contrário, a nossa 
saúde mental está ligado a isso! Afinal, será que seria possível viver se estivéssemos totalmente 
presos ao real, ao aqui-agora? O que seria de nós, se nos momentos que a realidade nos aperta 
não pudéssemos aliviar o aperto nas nossas fantasias e imaginação? 

 

Mas é preciso ressaltar que fantasias, ilusão e imaginação não são os projetos em si. Até 
porque podemos imaginar o melhor, mas também o pior. Quem nunca se viu imaginando algo 
que não queria? Podemos entrar em um ônibus, num carro, ou mesmo num barco e, de repente, 
imaginar um acidente e/ou qualquer incidente acontecendo (o motor parar, o pneu furar, o 
motorista dormir, o comandante se distrair...). Dessa forma, a imaginação é apenas um 
componente mental, pode se transformar em um projeto e nos mover, mas também pode nos 
paralisar. 

 

Por isso, não podemos considerar a imaginação sozinha como sinônimo de projeto. Para 
ser projeto, a imaginação precisa associar-se ao desejo, à vontade, aos nossos valores e à nossa 
forma de compreensão do mundo, pois só assim conseguirá nos mover. A nossa concepção de 
projeto, portanto, é o que liga a imaginação, sonhos, fantasias, ilusão (ou o que mais se queira 
chamar) à realidade concreta. O projeto é movimento, é ponte para travessia, e nunca muro. 

 

Projetos não são muros, porque não separam da realidade, todo projeto é uma 
realidade em potencial, é construído mentalmente e carregado de vontade e de valores, 
justamente para que se concretize. Assim como uma semente traz dentro de si todas as 
estruturas necessárias para que se transforme em uma árvore (há dentro do embrião da 
semente, órgãos rudimentares que darão origem à raiz, caule e folhas), um projeto já traz consigo 
elementos adormecidos da realidade, já estão lá, só precisam ser acordados, estimulados. 
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Plantada a semente e encontradas as 
condições favoráveis de solo, clima e luz; ela 
germinará, crescerá e dará os frutos, conforme a sua 
espécie. Vale ressaltar que ninguém em estado mental 
saudável, plantará semente de mamão, esperando 
colher jaca; e, se assim alguém pensasse, já não se 
estaria falando de fantasias, mas de uma alteração do 
juízo e/ou delírios. 

 
Assim também são os nossos projetos, são 

como sementes que com o devido trabalho do 
lavrador e as condições necessárias se transformarão 
em realidade material concreta. Da mesma forma que 
acontece entre a semente e a árvore, não se pode 
esperar que projetos de morte, frutifiquem vida; da 
mesma forma que se acredita piamente que projetos de 
vida, jamais se tornarão frutos de morte. Com efeito, a 
nossa imaginação e/ou fantasia não compromete o 
nosso juízo. 

 

Assim, sabe-se o papel e a importância dos projetos de vida, principalmente para 
aqueles que integram a classe trabalhadora deste país. Diante de tantos desafios que enfrentamos 
(desemprego; falta de moradia e saneamento básico; violências; insegurança, inclusive alimentar; 
fome; entre tantos outros), os projetos alimentam sonhos e nos movimentam em busca da 
mudança da realidade vivida. Portanto, não são alheios à realidade; do contrário, estão 
intrinsecamente engajados e podem ser instrumentos de mudança. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Delírios – caracterizam uma alteração em um dos elementos 
constitutivos do pensamento, o juízo (relação entre conceitos), 
bem como do seu conteúdo, de forma irreversível. 

 
Projeto – refere-se à atividade imaginativa associada ao desejo, 
à vontade, aos nossos valores e à nossa forma de compreensão 
do mundo, possibilitando o movimento para a concretização das 
ideias. 

Fantasia – atividade imaginativa, que se origina ainda na 
infância, mas que sofre alterações ao longo do nosso 
desenvolvimento. Para Radino (2003), as fantasias são nosso 
combustível interno, pois possibilitam a sobrevivência psíquica e 
são necessárias para que se possa dominar as angústias e 
realizar os desejos. 
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Contudo, precisamos estar atentos(as) à astúcia do Capital que insiste em nos enganar, 
oferecendo- nos “gatos por lebres”, e mais que isso, pode muito bem nos vender delírios 
como projetos de vida. Abusando das nossas fantasias infantis, pode nos oferecer maçãs bonitas 
e apetitosas aparentemente, mas recheadas de veneno e/ou armadilhas no seu interior. 

 
A partir de elementos do conto da Branca de Neve, caracteriza-se, pois, a Lei da 

(Contra)Reforma do ensino médio brasileiro como aquela maçã aparentemente apetitosa, com 
discurso bonito e conceitos tão caros para seduzir, no primeiro momento; e, em seguida, atingir 
os verdadeiros objetivos de exploração, retrocesso, precarização da educação pública 
brasileira e extermínio de qualquer projeto de vida e realidades dignas para a classe 
trabalhadora e seus descendentes. 

 
Com efeito, o texto da lei inclui projeto de vida na formação para o Ensino Médio: 

 

os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, 
de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e 
para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (BRASIL, 2017, 
Art. 3., § 7º, grifo nosso). 

  

E a BNCC, que é o documento normatizador da referida Lei, define dez competências 
gerais para a Educação Básica, incluindo o projeto de vida na sexta competência, a saber: 

 

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

 

Numa leitura do texto apenas, sem considerar todo o contexto da (Contra)Reforma do 
Ensino Médio; de fato, é belíssimo e encantador! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nossa!!! 
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O problema, pois, não é a letra do texto; afinal, já discorremos aqui quão são importantes 
os projetos de vida para legitimar a nossa humanidade numa sociedade que insiste em nos roubar 
toda dignidade, bem como estratégia de luta contra as injustiças sociais e como reinvindicação por 
mudança. 

 
O problema está naquilo por trás do texto e do discurso, podendo transformar 

sutilmente aquilo que poderia ser uma arma, no sentido de defesa e resistência, em mais uma 
armadilha para ceifar da classe trabalhadora a possibilidade de sonhar com autonomia, traçar 
seus próprios projetos e de articulação para exigir mudanças. 

 
Poderiam ainda querer nos convencer que não há nada por trás do texto, e que a classe 

trabalhadora deste país, reduzida a uma generalizada esquerda, sofre de “mania de perseguição”. 
Ah se fosse só mania e/ou uma fantasia! 

 
Como se costuma dizer, as imagens não mentem; assim, queremos lembrar das 

imagens tão demasiadamente reais, que podem ser caracterizadas como intoleráveis 
(ARGENTA; SILVA, 2017), apresentadas ao desfecho do premiado curta-metragem brasileiro 
“Ilha das Flores”, dirigido por Jorge Furtado, produzido em 1989 e gravado no local de mesmo 
nome, que fica próximo à cidade de Porto Alegre- RS. Para quem ainda não assistiu ou não se 
recorda, vamos tentar descrever brevemente as imagens finais: aquilo que até os porcos não 
comem, serve de alimento para pessoas em extrema pobreza (Figura 1) que, embora também 
sejam seres humanos com telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, estão abaixo 
dos porcos na escala de preferência, simplesmente por não terem dinheiro, nem dono. 

 
Figura 1 – Imagem do Curta-Metragem “Ilha das Flores” 

 Fonte: ILHA... (1989) 

 
Passados 32 anos desde a estreia do curta, as imagens continuam intoleravelmente 

reais. Então, se para os que estão na periferia do sistema, sem acesso à riqueza e desprovidos de 
capital, não é oferecido alimento, a classe hegemônica se interessaria em oferecer projetos 
de vida? 
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Historicamente e conjunturalmente, sabe-se que o Capital não está interessado em 
promover mudanças, mas manter suficientes e ótimos os padrões de acumulação e/ou ampliá-
los; portanto, em um modelo educacional que não está preocupado com direitos, mas manter 
privilégios, projetos de vida para a classe trabalhadora significaria alimentar delírios. 

 
O discurso tão bem articulado presente nos documentos oficias, infelizmente, não 

serve para promover mudanças, mas para paralisar aquelas que foram propostas 
anteriormente pela Resolução CEB/CNE nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que definiu as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio com ênfase na ideia de formação humana integral 
(BRASIL, 2012), bem como a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, que definiu as DCN 
para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada dos 
professores, um documento orgânico que ousava articular diferentes níveis de formação, 
envolvendo as universidades e a Educação Básica (BRASIL, 2015). 

 
Lamentavelmente, as alterações propostas no conjunto normativo que compõe a 

(Contra)Reforma do Ensino Médio e a ênfase dada ao “projeto de vida” não se traduz, na prática, 
em benefícios para a classe trabalhadora. Por quê? Primeiro, porque a ênfase dada, está mais 
atrelada à implementação da BNCC em si, ou seja, “projeto de vida” pode ser apenas um nome 
bonito e encantador para falar de planos de estudos, uma vez que os(as) estudantes precisarão 
fazer a escolha dos itinerários formativos que deverão seguir, num modelo de aprendizagens 
flexíveis para atender a um regime de acumulação flexível. 

 
Daí, surgem perguntas, mas também uma justificativa para o risco que acompanha a 

ênfase dada a esta nova competência: será mesmo possível fazer escolhas em relação a estes 
itinerários? Nesse sentido, Moura e Lima Filho (2017, p. 120) destacam: 

 
 

[...] o caráter contraditório do discurso e da Lei. Se evidencia a impossibilidade de 
realização dos proclamados protagonismos juvenil e flexibilidade, pois essas precárias 
condições, na grande maioria das escolas, demandam amplos, vultosos e imprescindíveis 
investimentos. Não obstante, tal ampliação está negada por duas décadas face às 
consequências da Emenda Constitucional 95.  

 
 

Vale ressaltar que a Emenda Constitucional Nº 95 foi a que alterou a Constituição brasileira 
de 1988 para instituir o Novo Regime Fiscal, congelando os gastos públicos, inclusive com saúde 
e educação, durante 20 anos. Assim, sem recursos para investimentos na educação, será mesmo 
que as escolas públicas conseguirão oferecer o que está sendo proposto nos dispositivos 
legais? Uma vez que os itinerários formativos serão definidos pelo próprio sistema de ensino, de 
acordo com as suas condições materiais; será que as possibilidades de escolha nas escolas mais 
pobres serão as mesmas das escolas mais ricas? 

 
De fato, é muito bonito o discurso da escolha, mas quando se pode escolher. Se não há 

opções para a escolha, não estamos diante de um“protagonismo”, mas de mera“adaptação”, que 
reproduz e/ou amplia as desigualdades, reafirmando quem permanece com o papel principal e 
quem segue como coadjuvante, bem como dificultando qualquer acesso dos que estão na coxia de 
adentrarem ao palco. 
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Diante de tudo que foi exposto, evidencia-se que não estamos diante de inovações, 
o objetivo é justamente estagnar as mudanças, restringir a escola a um espaço de formação 
de mão-de-obra barata, bloquear o poder da formação humana integral, oferecer “delírios”, não 
sonhos e muito menos projetos, com o objetivo de aprisionar até mesmo o juízo dos mais 
pobres e excluídos, impossibilitando a compreensão e transformação da realidade. 

 
Talvez tenhamos nos aproximado aqui de uma ideia um tanto maniqueísta, ou seja, 

uma divisão acentuada de personagens em bons e maus. Contudo, não foi esse o objetivo até 
porque qualquer divisão deste tipo sempre parece não ser tão real, e o objetivo maior desta seção 
foi justamente o contrário, a saber: vincular a noção de projeto como ponte para uma 
realidade digna. 

 
Que fique claro: não compactuamos com o pessimismo e nem acreditamos em histórias 

retilíneas! Isso significa que a história humana se constitui de muitas curvas e, embora sejam 
perigosas e tenham seus riscos, sabemos que não se chega a lugar nenhum sem elas. Nesse 
momento, atravessamos uma curva perigosa na história, muita fechada e com conversões 
abruptas de rumo. Para Moura e Lima Filho (2017), a inflexão é para baixo e visa perpetrar um 
golpe contra a classe trabalhadora mais pobre e mais necessitada do País. 

 
Contudo, analisar as curvas, como aqui foi proposto, não significa defender a 

passividade; afinal, como sabiamente compôs Geraldo Vandré (1968), na simbólica canção 
“Para não dizer que não falei das flores”, esperar não é saber. Assim, a análise das curvas 
não é o mesmo que alimentar o pessimismo que nos paralisa e talvez seja justamente esse 
o objetivo das forças do Capital, de forma a anular todas as forças que nos movem e nos deixar 
em repouso. Do contrário, a proposta aqui é estimular o movimento, contornar as curvas e ir além. 

 
Diante de um sistema que nos explora, rouba, aliena, maltrata, fascina, seduz, engana, 

trapaceia, fragiliza, morde, assopra, volta a morder... Resta-nos aprender a fazer as curvas: 
frear, acelerar, virar, contornar no momento certo, entendendo as forças que agem sobre os 
nossos sonhos, projetos e realidade. 

 
Se ficarmos na superficialidade das divisões, limitados aos extremismos; muito 

provavelmente, não alcançaremos uma sociedade mais igualitária. Sem falar que ainda se corre 
o risco de assistirmos a um suposto mal vencendo a um suposto bem e, assim, acabarmos 
sufocando a ética em meio à disputa de opiniões, como é tão característico da sociedade 
pós- moderna3. 

 
Contudo, está no cerne da reflexão ética, os pricípios da universalidade visando o 

bem do Homem (no sentido de humanidade), mas também as variações de diferentes 
formações culturais e históricas (VALLS, 2013). Isso significa que, ao contrário do que 
supõe a lógica pós-moderna da fragmentação, há extremos que são caros ao humano e que 
o acompanham historicamente, a saber: necessidade e contingência, subjetividade e 
objetividade, natureza e cultura. Sendo assim, a fragmentação em favor de um, e extermínio do 
outro, é perigosa para a própria existência humana. 

 
 

 

 3 Confira o post, na página 32. 

28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ressalta Pereira et al. (2015), fragmentar é perder a perspectiva histórica, porque 
mergulha na realidade alienada e se recusa a olhar o horizonte com perspectivas de continuidade. 
Por outro lado, também é preciso cautela para não se cair em um debate de oposições pouco 
frutífero, que possa obstruir o movimento e paralisar, de forma semelhante, as perspectivas de 
continuidade. 

 
Mas, o fato é que a proposta de trabalhar com “projetos de vida” pela (Contra)Reforma 

do Ensino Médio, aparece num momento em que a fragmentação da realidade, do ser humano 
e do conhecimento se aprofunda, assim como se aprofunda a precarização no mundo do 
trabalho. Será só coincidência? Ou talvez um ato de caridade do Capital em meio a tanta 
exploração? Primeiro, coincidências não existem em um modelo tão bem articulado. 
Segundo, pela lógica do próprio Capital, “não há almoço grátis”, a maçã apetitosa tem o seu 
preço (e/ou o seu veneno) ou pode ser apenas uma migalha, que é dado para enganar a fome, 
mas não para atender as reais necessidades. 

 
 

Vou aprendendo a contornar 
todas elas; afinal, sei bem 

onde quero chegar! 

 
Curvas no caminho?! 
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Por isso mesmo, precisamos ter cuidado com as migalhas, pois elas nunca são 

suficientes, são apenas sobras e só existem quando se tem algo para desperdiçar (Figura 2). 
Portanto, aquilo que parece ser alimento hoje, pode ser o motivo de nossa fome amanhã, uma 
vez que as migalhas podem nos acomodar e paralisar os nossos próprios projetos, que 
alimentam a verdadeira esperança, em troca de uma migalha que é incerta e duvidosa. 

 

 
Figura 2 – Contradições do Capital: engorda alguns e, para outros, oferece migalhas 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Lenner (2011) 
 

 
Com efeito, “projetos de vida” cumprem uma importante função para a lógica do pós-

modernismo, que defende a mobilidade da rede. Qual esta função? Os projetos serviriam para 
alimentar a sensação de que a rede pode ser mobilizada apenas pelas iniciativas dos seus 
usuários, sem o controle dos proprietários (TEDESCO, 2004). Os chamados “projetos de vida” 
servem muito bem para manter o discurso da meritocracia, um suposto poder baseado no 
mérito individual e um sucesso à altura das necessidades e do esforço pessoal, que inclusive 
agrada a muitos e tem a sua fama no contexto atual. 

 
Contudo, se por um lado este discurso alimenta o ideal de melhorar as precárias condições 

de vida da classe trabalhadora, de combater os possíveis privilégios e ainda reforçar a lógica da 
mobilidade social e da rede; por outro, serve para alimentar as desigualdades, justificar a 
hierarquia que mantém os poucos “merecedores” no topo e, na base, os muitos 
“desmerecedores” e ainda culpabiliza estes pelo  seu fracasso. 

 
Por isso, não deixa de ser um discurso vicioso e injusto, pois transforma a pobreza, um 

problema social e, que, portanto, exigiria soluções por parte da sociedade como um todo, em 
um demérito pessoal, maldição, culpa. Enfim, colocamos diariamente milhões de 
desmerecedores no “banco do réu” e os condenamos ao cárcere da pobreza e da 
marginalidade, quando não, sentenciamo-nos à morte pelo mundo do tráfico e da violência. 
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A partir desta perspectiva, os“projetos de vida” servem para manter o delírio do mérito, 
promover a liberdade pessoal que escraviza em processos sociais naturalizados e reforçar o culto 
à individualidade pós- moderna, que privilegia a subjetividade como intimidade emocional e 
narcísica, elegendo a esquizofrenia como paradigma do subjetivo e acaba despedaçando a nossa 
subjetividade (CHAUÍ, 2001). 

 

O que parece contraditório é que desafiando a lógica pós-moderna da gratificação 
imediata e da valorização do momentâneo, que inclusive questiona a existência do próprio 
futuro, temos a oportunidade de discutir “projetos de vida”. Assim, acredita-se que mesmo em 
meio a toda barbárie: que busca privar os(as) mais pobres daquilo que a humanidade produziu 
ao longo de sua história, o conhecimento; que visa colocar um fim à teoria, em nome do 
pragmatismo e da experiência imediata; que coloca sob suspeita o papel da escola e do(a) 
professor(a), em defesa de um suposto protagonismo, em que o(a) estudante deve construir 
sozinho(a) o conhecimento e que propõe uma (contra)reforma completa da Educação Básica, 
principalmente na sua última etapa (o Ensino Médio); ainda é possível agir, a partir das próprias 
contradições do modelo hegemônico. 

 

Com efeito, “projeto de vida”, como uma das dez competências propostas na BNCC, 
pode funcionar como mais uma armadilha do Capital, mas é possível também recuperar o seu 
verdadeiro sentido e usá-lo a nosso favor. Seria uma forma de fazer com que“o feitiço vire 
contra o feiticeiro”. Isso significa que “projetos de vida” oferecidos como “delírios” na 
(contra)reforma do currículo, podem ser tomados como fantasias socialmente engajadas e 
instrumento para a construção de uma consciência de classe “para si”, que significaria, segundo 
Martín-Baró (1997, p. 7), uma mudança não só de opinião sobre a realidade, mas “uma mudança 
das pessoas no processo de mudar sua relação com [...] os demais”. 

 

Assim, propõe-se que aquilo que foi deliberadamente articulado para dificultar e/ou 
privar totalmente os(as) adolescentes e os(a) jovens mais pobres deste país de terem acesso a 
uma educação pública de qualidade, que, por sua vez, ainda é a âncora para os seus sonhos, 
projetos e realidade; possa ser, dialeticamente, articulado como um escudo de proteção e/ou 
a própria arma de resistência, principalmente por aqueles(as) que ainda acreditam em um modelo 
de educação para além da lógica do Capital. Afinal, não aceitar as migalhas oferecidas pelo 
Capital, não significa que não se pode aproveitar das 
suas próprias contradições para preparar a emboscada 
e conquistarmos nosso próprio alimento digno. 

 

Portanto, o limite entre delírios e fantasias 
(fantasias aqui, como promotoras de projetos, que 
levarão à realidades justas) está na consciência crítica 
que nos tira da resignação e nos coloca em combate 
contra todas a forças e estratégias que visam a nossa 
fragmentação e/ou nos impedem de sermos 
humanos. 

 
 
 
 
 

CAPITAL 

PROJETOS 
DE VIDA 
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3 - PREPARANDO O SOLO: 

 



 

 

uzir! 

 

 

 
 

er acontecer. 

eber. 

 

 

 
 

 

Solos naturalmente férteis? 

Podemos encontrar! 

Mas nada nos impede de construir! 

Até porque fertilidade não é o mesmo que prod 

 

O processo de plantar e colher vai além! 

Exige conhecer e fazer! 

Uma relação recíproca e contínua! 

  

Mas também investimento e disposição para faz 

 

Não há colheita ótima prontamente dada! 

Pois a natureza devolve conforme sabemos oferecer! 

Cultivar a terra não é algo reto e unilateral, 

Pois envolvem agentes e processos “inter”, numa dimensão multicultural. 

 

Para além daquilo que os olhos podem ver, 

Antes mesmo do germinar e/ou do  

É importante preparar o solo para a semente rec 

Tirando da sorte o seu poder! 

 

Assim, dá-se força à possibilidade de pre-ver 

E segurança no pro-ver! 

A recompensa vem por merecer, 

Mas também a responsabilidade por tudo que se pode colher! 

 

 
Rita de Cássia Gomes da Silva (2020) 
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Para a reflexão sobre as possibilidades de construção de projetos de vida, decidiu-

se utilizar a estratégia metodológica: Oficinas com Dinâmica de Grupo, um método de 
intervenção psicossocial, que envolve seus participantes de maneira integral, ou seja, abrange 
o pensar, o sentir e o agir (AFONSO, 2010). Assim, pode-se dizer que os encontros propostos 
estão sustentados em um tripé, como representa a Figura 3. 

 

Figura 3 – Tripé das oficinas com Dinâmica de Grupo 

 

                                                 Fonte: Adaptado de Valle e Arriada (2012) 
 

 
Pela origem da palavra, oficina vem do latim Officina, tem ligação com officium (ofício) 

que, por sua vez, relaciona-se com opifex – opus (obra) + fex (sufixo ligado ao verbo facere – fazer) 
= aquele que faz a obra. Assim, oficina seria o “lugar de onde se exerce um ofício” ou o “lugar de 
trabalho do opifex”. Contudo, de acordo com Rigon (2010, p. 41), o sentido mais amplo da palavra 
está no seu sentido figurado, pois pode ser entendida como “local onde se opera transformação 
notável”, por isso também ganha importante papel como instrumento facilitador de 
transformação sociocultural. 

 
Em relação às dinâmicas de grupo, considera-se que podem favorecer este 

processo de transformação, tanto no campo pessoal, por meio das experiências recordadas, 
reflexões de temas e situações do cotidiano, projeções futuras, expressão de sentimentos, 
autoconhecimento, entre outros; assim como no campo coletivo, por meio de: quebra 
da“seriedade”, desconfiança ou outra dificuldade que o grupo enfrente; facilita 
comunicação/interação; troca de experiências; aprendizagem coletiva. 

 
Nesse sentido, para Vigotski (1998), a partir do conceito de mediação, que demarca 

as relações externas ao sujeito mas que contribuem para a construção de aspectos subjetivos, 
o grupo com as suas dinâmicas e as relações sócio históricas ou histórico-culturais mediadas 
também ganham um papel importante, sendo considerado um forte instrumento para a 
prática de educação e para promover a aprendizagem participativa. 
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Além disso, como ressalta Cavalcante (2018), as dinâmicas servem para“dar vida”, 
encanto e entusiasmo aos encontros, tornando o tema mais acessível, o conteúdo mais simples e 
mais claro, além de facilitar a sua retenção pela experiência pessoal e grupal. No entanto, não 
podem ser reduzidas a simples brincadeiras, ou serem utilizadas com o mero propósito de motivar 
a participação de quem por algum motivo, não tem o menor interesse em participar. As dinâmicas 
não são estratégias de persuasão, mas de vivências e reflexão. 

 
De fato, elas podem favorecer o entrosamento, estabelecer um ambiente mais leve e 

descontraído, diminuir os efeitos da“compactação” interna e externa, ou seja, podem auxiliar 
a“quebrar” algumas formas de resistências à expressão de emoções e sentimentos, bem como à 
abertura ao grupo (o que se costuma chamar de quebra-gelo), penetrando em dimensões mais 
profundas de reflexão, bem como em medos, preocupações e/ou preconceitos silenciados. Mas 
devem também estar ligadas ao assunto, auxiliando na compreensão e discussão dos temas 
e/ou conteúdos abordados nas oficinas. 

 
Como bem destaca Antunes (1999, p.17), as dinâmicas só cumprirão o seu papel“se e 

quando se vê inserta em um dado contexto e este, por sua vez, escudado em um arcabouço 
filosófico claramente definido”. 

 

 

 

 
Enfim, as dinâmicas de grupo ajudam a criar um ambiente propício para exercitar a 

vivência do lúdico, mas também do desafio, sendo capaz de motivar, relaxar, integrar, desinibir, 
divertir, refletir, avaliar e promover aprendizagem colaborativa (SILVA, 2008). É um 
instrumento com funções múltiplas, o que só ressalta o seu potencial de transformação e, 
consequentemente, a sua relevância. 

 
De acordo com Silva (2019), a estruturação de uma oficina, por sua vez, pode seguir três 

etapas, a saber: organização das ideias; realização da oficina e avaliação. A partir desta 
estruturação e utilizando a metáfora do preparo do solo, uma vez que antes de plantar há 
que se conhecer e se cuidar do solo, tornando-o propício para receber a semente, também 
foram elencadas algumas considerações importantes que devem ser observadas e analisadas 
no momento da organização das ideias, antes da realização das oficinas. 
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3.1 - Preparo é planejamento 

 

 Embora a palavra“planejamento” seja uma daquelas bem na moda, como uma estratégia de lucro 
erentabilidade; por outro lado, parece bastante desprestigiada pelo ideológico pós-moderno, já que tudo 
ligado à razão pode ser considerado como atraso e como alvo para ser combatido. Nesse sentido, Duarte 
(2004, p. 228) ressalta que: 

 

[...] o indivíduo pós-moderno não é uma pessoa consciente, livre e autônoma. Sua existência 
é anônima. Trata-se de uma pessoa descontraída, flexível, que ouve seus sentimentos e emoções e 
procura aceitar a si mesma tal como é [...]. Vive o presente e prefere aquilo que é passageiro, 
momentâneo, tendo horror ao que é estável e permanente. Valoriza a espontaneidade e vê com 
maus olhos a disciplina e o planejamento. 

 

Assim, mesmo que possamos esbarrar em um viés mercadológico, ou ainda sermos sufocados pelo 
hibridismo flexível e relativista da cultura pós-moderna, não poderíamos deixar de falar do planejamento 
das oficinas. Contudo, justamente para evitar confusões, é preciso apresentar antes a ideia de planejamento 
que se está falando. 
 

Portanto, planejamento aqui é sinônimo de preparo. Preparo, por sua vez, é uma palavra formada 
pelo prefixo “pre”, que significa “antes”, mais “parare”, que quer dizer “tornar pronto”. Um termo, assim, 
intrinsicamente relacionado à capacidade humana de poder antecipar as suas ações e torná-las prontas na 
mente, antes de agir; mas também a capacidade de agir em função daquilo que se pensa. 

 
Então, planejamento é preparo, tanto no sentido de exercitar aquilo que é uma capacidade 

exclusivamente humana, como também no sentido de respeito e de cuidado com cada pessoa que se pode 
encontrar, valorizando a sua humanidade. 

  
Se pensarmos bem, tudo que é importante para nós, tentamos nos antecipar, seja um encontro, uma 

festa, uma data comemorativa, um evento especial... É uma forma de tomar às rédeas da situação, evitando 
que aquilo que é necessário e/ou importante seja esquecido pelas emoções e vicissitudes do momento; 
evitando que tudo que poderia ser previsto, torne-se mais um “imprevisto”; evitando que em vez de nos 
desgastarmos com o que ainda não chegou e nada pode ser feito, fazermos algo que possa favorecer o que 
virá, a fim de que tudo transocorra bem e possa se tornar inesquecível positivamente. 
 

Dessa forma, as oficinas com dinâmicas de grupo requerem um planejamento do todo, mas não 
podem perder a sua dinamicidade. E, para mais uma vez não ficarmos presos aos extremismos, sugere-se 
que seja feito um detalhamento prévio do encontro como um todo, esboçando o passo-a-passo, mas sem 
fechá- lo totalmente, pois é importante sentir o grupo e (re)planejar, de acordo com as percepções do(a) 
facilitador(a) e  o clima grupal. 

  
Afonso (2010) chama esta forma de planejamento de: planejamento flexível. Contudo, para não se 

confundir com um modelo de planejamento fundamentado na mesma lógica do sistema de acumulação 
flexível, mas também para enfatizar que, em vez de se optar por um caminho ou outro, é importante 
estabelecer uma comunicação entre os elementos destas duas possibilidades de planejar em diferentes 
momentos e, em vez de um ou outro, seria mais interessante unir um e outro; prefere-se adotar aqui, o 
termo “Planejamento Dinâmico”. 
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Nesse planejamento dinâmico, deve-se considerar: 

 
I. Objetivos 

É importante listar os propósitos de cada encontro, 
pois são estes que deverão nortear a escolha dos recursos e 
conduzir os procedimentos que serão seguidos. 

 

II. Participantes 

Se possível, é bom buscar saber, previamente, sobre 
algumas características gerais daqueles que participarão das 
oficinas: sexo, idade, experiências anteriores com oficinas, entre 
outras informações que se considere importante para a 
preparação das oficinas e para estabelecer contatos posteriores. 
Para tanto, sugere-se que se realize a divulgação das oficinas com 
certa antecedência, utilizando plataformas digitais e/ou outros 
meios físicos, como murais de avisos da escola, das igrejas, 
centros comunitários e/ou catequéticos; bem como seja feita uma pré-inscrição dos(as) estudantes 
interessados(as), o que poderá acontecer por meio de fichas, mas também por formulários eletrônicos como 
o Google Forms (você pode aproveitar as sugestões apresentadas no Apêndice A e B). 

 

Todo e qualquer encontro é importante também prever o número de participantes que estarão 
presentes para melhorar a acolhida, orientar a escolha das estratégias que serão adotadas e providenciar os 
materiais que serão utilizados. Geralmente, o máximo sugerido fica entre 18 a 30 pessoas para possibilitar o 
aprofundamento mais próximo das vivências por todos(as), bem como a partilha. Assim, de acordo com 
Silva (2019), este número pode variar de acordo com o local e a demanda, mas requer uma análise por parte 
do(aa) orgnaizador(a) e/ou mediador(a), em relação à quantidade e às condições para conduzir as 
atividades, de forma que não se comprometa a interação e a participação ativa de todos(as). 

  

III.  Carga-horária 

Como as horas são sempre findas, e as oficinas não estarão alheias ao 
tempo, é bom planejar o tempo necessário para realização de cada atividade 
e informar aos(às) participantes. No entanto, a relação tempo e atividades 
não deve ser pautada exclusivamente no cronômetro objetivo do relógio, 
não podemos esquecer que as oficinas possibilitam vivências e o tempo 
subjetivo de cada um(a) não pode ser simplesmente ignorado. Dessa forma, 
detalhar o tempo não significa rapidez; do contrário, é preciso se 
ultrapassar a lógica capitalista do tempo apenas como dinheiro. 

  

Pode ser dinheiro, mas é também experiência e subjetividade; pode ser rápido, porém pode ser 
lento também, e isso não é nenhuma desvantagem, e sim, possibilidade. Enfim, é preciso ultrapassar a 
lógica de uma educação apressada a fim de atender à pressa devoradora do Capital, em que se 
sobrecarregam os(as) estudantes com número excessivo de disciplinas, tarefas e outros compromissos, 
com tempo escasso para sonhar (BARATO, 2017), bem como os(as) professores(as) com cobranças de 
performance e exigências de produção, comprometendo o tempo precioso de descanso e lazer. 

  

Portanto, nada de excesso de atividades! O foco não deve ser a quantidade, mas a qualidade no 
desenvolvimento de cada uma, de forma a provocar o debate e a interação no momento, bem como 

ultrapassar aqueles limites temporais, frutificando criação e mudanças. 
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IV – Estudo teórico 
 

As oficinas podem ser um instrumento valioso na superação de um 
conhecimento que se constrói submetido à armadilha do par teoria e prática, 
como se fossem de natureza totalmente distinta ou, pior que isso, tendo um 
subordinado ao outro. Assim, não raro, costuma-se subordinar a prática, 
relacionada ao corpo, à teoria, que estaria relacionada à mente (BARATO, 
2008).  

 

Nesse contexto, como a teoria assumiria posição de superioridade; pelos 
moldes capitalistas, em que tudo é convertido em mercadoria e contabilizado, 
isso significa dizer que a teoria é mais cara e não pode ser dada gratuitamente 
para todos(as). Talvez seja por isso que a discussão teórica tem sido 
gradativamente retirada do currículo (este é um dos propósitos da BNCC), em 
favor de uma experiência imediata, que se faz acompanhar por um indigesto 
pragmatismo, deixando suas“azias”, desconfortos políticos e éticos na própria 
produção do conhecimento e na educação (MORAES, 2003; PEREIRA et al., 
2015). 

  

Dessa forma, com o objetivo de aproximar teoria-prática e não nos determos em mais um 
extremismo, é importante que o(a) mediador(a) das oficinas fundamente todas as atividades propostas em 
uma detalhada pesquisa e estudos sobre os temas a serem refletidos e discutidos. Se possível, deve-se 
listar textos, documentários, livros e/ou filmes que permitam uma análise teórica das dinâmicas trabalhadas. 

 
V – Caminhos Metodológicos 
 

Não raro, utiliza-se o termo estratégias metodológicas para descrever o que se preferiu chamar aqui 
de caminhos metodológicos. 

Embora possa parecer a mesma coisa, é importante ter cuidado com as palavras! 
Afinal, como nos lembra Pierre Bourdieu, um importante filósofo, sociólogo e escritor 
francês, as palavras não são neutras, estando seu sentido sempre passível de ser 
modificado, produzindo ou reforçando simbolicamente a tendência sistemática para 
privilegiar certos aspectos e ignorar outros (BOURDIEU, 2008). 

  

Assim, se observarmos bem a palavra “estratégia”, ela vem do grego strategia, é 
originária do meio militar na Grécia, significando o ofício de um general, o que convém 
com as relações mercadológicas atuais, em que se trava sempre uma batalha ferrenha 
para ganhar vantagens competitivas sobre os adversários ou concorrentes. Como há 
uma tendência de trazer termos da gestão de negócios para a educação, talvez com o 
nítido propósito de torná-la cada vez mais um negócio rentável, é preciso ter cuidado 
para não se reforçar este modelo. 

  

Com efeito, como a palavra estratégia traz a ideia de um caminho linear e muito bem definido, o que 
pode sufocar as vivências que emergem no momento das oficinas, é preciso ter cuidado com o termo. Por 
isso, observe também que ao se dar preferência à palavra “caminho”, marcou-se ainda a variação de 
número, usando o plural, justamente para elucidar que não há um único caminho a ser seguido, mas 
há algumas possibilidades e/ou direcionamentos, lembrando sempre que se trata de um planejamento 
dinâmico.   
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 Nesse sentido, com base em Cavalcante (2018) e Silva (2019), sugere-se que: 
 

• Considerando as características dos(as) participantes, deve-se escolher as dinâmicas e demais atividades 
que se pretende desenvolver,  bem como listar de que maneira serão desenvolvidas. 

 
• Preparar os materiais e a quantidade que será necessária. Por exemplo, se na oficina será proposto a 

elaboração de um desenho, é bom listar o que será necessário para esta atividade: papel sulfite,  
borrachas, lápis grafite, lápis de cores, canetas hidrocor, giz de cera nas mais variadas cores, entre 
outros. Depois de ter listado tudo o que será necessário para elaboração dos desenhos, é hora de 
providenciar estes materiais com antecedência para que estejam disponíveis para escolha dos(as) 
participantes, no momento da oficina. Se for no formato online, veja se é possível que os(as) 
próprios(as) participantes providenciem este material e tente optar por materiais de mais fácil 
acesso para todos(as). 

  
• Se for necessária a utilização de equipamentos eletrônicos, tais como notebook, projetor multimídia, 

som portátil, caixa de som, extensão elétrica, providencie estes equipamentos também com 
antecedência e realize a testagem destes para constatar se estão em bom estado de funcionamento. 

  
• Se o(a) mediador(a) quiser utilizar slides para apresentar o tema e/ou orientações sobre os encontros, 

deve fazer uma apresentação atrativa, podendo fazer uso dos templates, que são temas com uma 
estrutura predefinida ou ainda podem ser compreendidos como um modelo a ser seguido, que facilita 
bastante o desenvolvimento e a criação do conteúdo dos slides. Há sites na internet que 
disponibilizam o uso de templates para serem editados livremente, como é o caso do Canva (site 
recheado de ferramentas de design gráfico), bem como o SlidesCarnival (site que contém um acervo de 
templates, sendo possível fazer o download gratuitamente e editar no PowerPoint). Mas além de layouts 
atrativos, é importante fazer uma apresentação com aparência adequada para leitura, organizada 
por tópicos, com letras grandes, poucas informações escritas e uso de imagens. 

  
• Definir previamente o local, considerando a sua acessibilidade e evitando aqueles com barreiras 

arquitetônicas; dimensionando um espaço que se dê para trabalhar com grupos e para que cada 
participante possa se locomover com facilidade; com atenção também para os possíveis ruídos  
externos. Definido o local para a realização dos encontros, é preciso comunicar aos (às) 
participantes e organizá-lo com antecedência, por meio da limpeza, decoração (pode-se expor 
imagens relacionadas ao tema, palavras de estímulo e boas-vindas), som (inclusive preparar uma 
música ambiente para acolher os/as participantes), iluminação e climatização. Enfim, será 
necessário criar a ambientação, tornando o espaço mais aconchegante, bem como despertando o 
sentimento de pertencimento ao grupo e fazendo fluir a interação. Caso os encontros sejam realizados 
no ambiente virtual, indique a plataforma e o link de acesso com antecedência e, se possível, entre 
alguns minutos antes do horário marcado para o início, a fim de dar as boas-vindas aos (às) participantes 
que forem entrando. 

 
Com efeito, foi apresentada uma sugestão de roteiro para guiar os possíveis percursos 

metodológicos que serão adotados; porém, não pode ser confundido com a prescrição de uma receita, em 
que tudo deve ser rigorosamente seguido, de forma que todas as sugestões podem ser adaptadas, a partir 
das suas próprias experiências, das experiências com o grupo e das condições materiais que se estiver  
inserido(a). 
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VI – Contrato Grupal 

Embora as oficinas com dinâmicas de grupo não tenham objetivos 
terapêuticos, o contrato grupal não pode ser ignorado, até porque vivências são do 
fórum íntimo, e não matéria de publicidade. Assim, este é um momento importante no 
planejamento, em que o(a) mediador(a) do processo deve listar algumas regras e 
combinados que ajudarão o andamento das atividades e no entrosamento do grupo, 
destacando a importância do respeito e do sigilo com as vivências partilhadas, de 
forma que não sejam comentadas fora daquele espaço sem a autorização dos demais 
membros. 

 

O cuidado com o cumprimento do contrato inicial e as demais regras que podem ser estabelecidas 
pelo próprio grupo em andamento é de responsabilidade de todos(as) os(as) participantes, mas“lembrar”é 
uma atribuição do(a) mediador(a), que poderá também pedir ajuda de auxiliar(es) nesta função. 

 

VII – Avaliação 

No planejamento, deve se pensar também como a oficina será avaliada; 
afinal, como nos lembra Hoffmann (2008), é a avaliação que faz pulsar o 
planejamento, um fornece suporte ao outro, de forma que se planeja para avaliar 
e se avalia para voltar a planejar, em um processo dialético, que pressupõe escuta 
empática, mas também atenção para o que é dito por meio das expressões faciais, 
gestos, postura corporal e até pela entonação da voz. 

 

Assim, é importante que o(a) mediador(a) registre todas as respostas dos(as) participantes em 
relação às suas considerações sobre a oficina, tanto as verbais como as não-verbais. 

 

Em relação às formas de avaliar, Vilaça e Castro (2013) apresentam sugestões de algumas técnicas, a 
saber: 

 

• Através da expressão corporal ou teatro – pode-se dividir os(as) participantes em subgrupos e 
pedir que criem uma encenação de 1 a 2 minutos para demonstrarem o que acharam da 
oficina. Pode-se distribuir os tópicos da avaliação por subgrupo ou deixar à vontade para que 
cada subgrupo avalie o tópico que achar importante. 

 
• Através de desenhos, por grupo ou individual – pode-se também pedir para que os(as) 

participantes desenhem algo que represente seu sentimento em relação à oficina e, depois, deixar 
livre para que, quem quiser, manifeste-se e explique seu desenho. 

 
• Através de formulários – com perguntas abertas e/ou de múltipla escolha. 

 
Cavalcante (2018) ressalta, por sua vez, que cabe ao (à) mediador(a) criar um clima propício de 

avaliação, envolvendo, para tanto, a globalidade do processo, o que requer um olhar para diferentes 
aspectos das oficinas: objetivos (foram alcançados?); conteúdo (foi apresentado e debatido?); 
metodologia (foi adequada?); recursos (estavam disponíveis? Foram adequados e suficientes?); 
ambiente (estava agradável? Foi adequado para o desenvolvimento das atividades?); comunicação (como 
foi o diálogo entre o/a mediador/a e os/as participantes? Foi clara?); mediações (foi respeitosa? 
Estimulou a participação de todos(as)?) e o tempo (foi suficiente? Foi bem distribuído para cada 
atividade?). 
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Considera-se, portanto, que o momento da avaliação é importante para todos(as) os(as) 
envolvidos(as). Para o(a) mediador(a), já que a oficina nunca será realizada para si mesmo, mas para  
promover reflexões e estimular vivências nos outros, esta é a ferramenta que terá para verificar se os  
objetivos foram realmente alcançados. Para os(as) participantes, é a oportunidade de ocuparem também o 
lugar de observador, podendo notar e compreender as ações ali envolvidas; dar o feedback do processo e 
possibilitar as transformações necessárias. 

 
3.2 – O(a) “agricultor(a)”cultiva também algumas características 

  
O termo “agricultor(a)”, aqui, faz referência à pessoa do(a) mediador(a) das oficinas. Embora a figura 

deste(a) “agricultor(a)” ou aquele que coordena as oficinas possa receber diferentes denominações (diretor, 
orientador, facilitador, oficineiro), o que vai depender do referencial teórico-metodológico escolhido e 
dos motivos pelos quais os grupos foram constituídos; aqui, preferiu-se chamar de“mediador(a)”. 

 

Decidiu-se por este termo, tanto para destacar que a atuação humana é sempre imbuída de 
intencionalidade, bem como para enfatizar o conceito vigotskiano da mediação, ou seja, o processo que 
caracteriza a relação do homem com o mundo e com outros homens, humanizando a transmissão cultural 
(LIMA; GUERREIRO, 2019). 

 

Embora o termo mediador(a) seja usado até para descrever os(as) professores(a), com base em Tébar 
(2011), pode-se ampliar este conceito, entendendo os(as) mediadores(as) como todas as pessoas que 
organizam com intencionalidade sua interação e atribuem significados aos estímulos às outras pessoas que 
o recebem (no caso das oficinas, estas outras pessoas são os/as participantes). 

   

Este(a) mediador(a), por sua vez, também pode assumir a função de um(a) “agricultor(a)”, pois além 
de preparar o “solo”, que se refere a todo um planejamento inicial, deve também cultivar algumas  
características em si mesmo, a fim de que as oficinas tenham um curso positivo e possibilite bons frutos. 

 

Nesse sentido, a partir da proposta de Silva (2019), reuniu-se um conjunto de características que 
deverão ser cultivadas pelos(as) mediadores(as) para facilitar o pensar, o sentir e o agir entre os(as) 
participantes, são estas: 

  

 Compromisso com o estudo teórico – em hipótese alguma, o(a) 
mediador(a) deve considerar esta etapa como supérflua; afinal, além de 
fundamentar e enriquecer todo o processo, é o estudo teórico que possibilita 
o aprofundamento e maior domínio do tema.  
  

 Respeito aos saberes e às vivências dos(as) 
participantes, bem como às diferenças entre 
estes(as) – se estamos num contexto grupal, é 
importante compreender que estaremos diante de 
individualidades, subjetividades, saberes e vivências 
múltiplas e diferentes. As diferenças, por sua vez, 
requerem respeito e não hostiltidade e/ou 
silenciamento. O ponto de partida, portanto, é sempre o 
conhecimento prévio dos(as) participantes, suas 
observações e relatos das suas experiências e vivências, 
a partir das interações com as outras pessoas e contato com o ambiente material que está exposto. 
As oficinas jamais devem se restringir a um espaço de transferência e/ou onde se vai para receber algo 
passivamente; assim, os(as) mediadores(as), cultivando o respeito às diferenças e a valorização de 
todos os saberes e vivências, podem fazer das oficinas um espaço constante de troca e de construção. 
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 Escuta empática – a cultura ocidental é sustentada por uma 
racionalidade que estimula o falar, mas não o escutar 
(FIUMARA, 1990). Assim, Rubem Alves (que foi um grande 
educador, teólogo e escritor mineiro), no seu ensaio 
“Escutatória”, questiona, justamente, sobre esta lógica dos 
muitos cursos e apelos à boa oratória, e nada com relação à 
escuta. Assim, parafraseando Rubem Alves, o(a) 
mediador(a) deve cultivar a escutatória, que requer muito 
mais que apenas ter ouvidos para ouvir os sons pronunciados ou estar de corpo presente no momento 
em que o outro fala; que não é só calar a boca, mas requer silenciar a mente; que requer empatia para 
tentar sentir o que o outro sente e deseja comunicar, sem necessidade de dar palpites e/ou realizar 
julgamentos. 

 
 Estabelecer uma boa comunicação – uma escuta 

empática, facilita inclusive um bom processo de 
comunicação, que não envolve apenas um emissor, 
mas também um receptor, em troca contínua de 
posição. Assim, pela própria origem da palavra, que 
possivelmente tem ascendência em algumas palavras 
latinas, a saber: communis (comum), communio 
(comunidade), communicare (fazer ou tornar 
comum), mutare (mudar, mover, trocar) e mutuus 
(recíproco); vamos entender que a “comunicação” não 
é um fazer de um só, mas um “fazer comum” e 
partilhado, pois exige troca e reciprocidade. O(a) 
mediador(a) de uma oficina, por sua vez, deve saber 
fazer estas travessias, estes movimentos com 
delicadeza e incentivar que todos também o façam. 
Com efeito, não há uma receita pronta para o processo 
de comunicação, pois ela é vivência; mas é possível 
estimular os elementos que a favorecem, bem como 
tentar controlar aqueles que a prejudicam, assim, sugere-se:  

  

• Com já foi (re)dito, comunicação não é só falar; mas requer ouvir; mais que isso, uma boa 
comunicação, requer escuta empática tanto do que é dito verbalmente, como o que é dito de forma 
não-verbal (por meio das gesticulações, expressões faciais e posturas corporais). 
  

• Conheça os ruídos que podem interferir na boa comunicação e tente retirá-los ou diminuir as 
suas interferências. Entre os ruídos que podem aparecer, citam-se: ambiente conturbado (com 
barulhos e muitos estímulos); momento inapropropriado e o tipo de linguagem. Locais onde há 
muito barulho, circulação de pessoas e outras distrações, podem levar a uma falta de atenção, por 
isso a escolha do local para oficinas é muito importante. Se uma mensagem importante for 
repassada em um momento inapropriado, por exemplo, um momento em que o receptor não 
esteja prestando atenção e/ou concentrado em outro assunto, em outra atividade, em outra 
discussão nos subgrupos; maiores serão as possibilidades de ocorrerem mal-entendidos. Por fim, 
a linguagem utilizada pode fazer toda a diferença, seja facilitando o processo ou se tornando um 
ruído. Com efeito, quanto maior o controle destes ruídos, maiores serão as chances de que a 
comunicação aconteça de fato. A melhor forma, por sua vez, de constatar se a mensagem não foi 
alterada pelos ruídos, é pedindo o feedback, ou seja, sempre confirme se a informação foi 
compreendida. 
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• Não confunda boa comunicação com o uso de um vocabulário rebuscado. De fato, embelezar 
o discurso demonstra cuidado e preparação; mas, tudo tem um limite. “Emperiquitar” demais a 
linguagem pode ser tão deselegante, quanto vestir uma roupa que não combina com a 
ocasião. Imagine se o(a) mediador(a), em um determinado momento da oficina, oferecesse uma 
efusão escaldante de rubiácea aos (às) participantes? Aquilo que poderia ser aconchegante, pode, 
em vez disso, afastar. De repente, a gentileza pode se transformar em “jactância facúndia” (ou seja, 
expressar-se com arrogância). Sendo ssim, por que em vez de efusão de rubiácea, não se oferece um 
cafezinho, que é exatamente a mesma coisa e todos sabem do que se trata? Com efeito, para se 
comunicar bem, não são necessárias muitas palavras e muita sofisticação, mas se fazer 
entender. 
 

• A comunicação sempre ocorre em um contexto; então, nada de partir da ideia que o outro já 
sabe, sempre que possível, tente contextualizar o que está falando, faça uma introdução e 
relembre brevemente o que foi falado. 

   

• Ao falar, além de a mensagem em si, é importante ficar atento(a) também à velocidade e ao tom da 
voz. Se o(a) mediador(a) falar muito rápido, poderá comprometer a pronúncia das palavras 
(dicção) e poderá deixar os(as) participantes confusos(as); por outro lado, se falar muito devagar 
pode deixá- los(as) impacientes ou cansados(as) e isso fará com que deixe de prestar atenção. De 
acordo com o tom de voz, pode-se demonstrar afeto, entusiasmo, verdade; porém, mesmo que a 
mensagem seja outra, pode-se também comunicar agressividade, desinteresse, insegurança, 
entre outras mensagens negativas. Sendo assim, uma boa comunicação requer cuidado e atenção 
com elementos que estão para além de a mensagem propriamente dita. 

   

• Comunicar pode criar conexões, não necessariamente pelo que se diz, mas pela maneira como se é 
dito. Nesse sentido, a frase de Carl Buehner (que foi uma autoridade religiosa no estado americano de 
Utah): “as pessoas esquecerão o que você disse e fez, mas nunca esquecerão como você as fez se 
sentir”, pode traduzir bem o que significa criar conexões. Sendo assim, mais um motivo para 
que os(as) mediadores(as) tenham o devido cuidado com a maneira como falam, pois as 
conexões criadas nas oficinas, a partir da comunicação, podem ser positivas, mas também podem 
ser negativas. Deixar marcas negativas nas pessoas, por sua vez, não é nada agradável. 

 
 

 Ser congruente – o que significa que o(a) mediador(a) precisa ser verdadeiro ao comunicar aquilo 
que sente, pensa ou está experienciando. De fato, nem sempre a divergência entre a experiência e 
aquilo que é comunicado pode ser considerado uma mentira ou desonestidade; às vezes, 
pode ser uma dificuldade mesmo para se expressar 
sentimentos. Dessa forma, é importante que o(a) 
mediador(a) tente cultivar sempre a congruência, ou 
seja, ser transparente no que diz, pensa, faz e sente; 
afinal, esta é a melhor forma de estabelecer 
confiança, podendo ainda estimular os(as) 
participantes a também serem congruentes na 
comunicação das suas experiências e dos 
sentimentos que brotaram em cada atividade. 
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 Intervenção com intencionalidade – que 

corresponde a uma intervenção com entusiasmo 
e autonomia para garantir que os objetivos sejam 
alcançados e as atividades aconteçam o mais 
próximo possível daquilo que foi planejado. Assim, 
o(a) mediador(a) deve estar engajado(a) em todo o 
processo, desde a preparação dos recursos e do 
ambiente até a avaliação, sempre estimulando a se 
manter o foco nos objetivos propostos, sem 
desconsiderar a individualidade e o ritmo de cada 
um(a), bem como as vivências que emergem no 
momento e não há como prevê-las, mas que 
podem ser significativas e não podem ser ignoradas e/ou bloqueadas, só porque não estavam no 
planejamento. 
 
 

 Estimular e manter a interação do grupo – só o fato 
de estarmos reunidos(as) não garante um trabalho coletivo, 
quando o trabalho e as discussões ficam centradas em um, dois 
ou apenas alguns membros do grupo, os demais acabam não 
aproveitando esse importante momento de troca, aprendizagens e 
construção de conhecimento; com isso, o trabalho do grupo só tem 
a perder, fica empobrecido, literalmente incompleto. Portanto, o(a) 
mediador(a) não deve ser o(a) detentor(a) da palavra e de todas as 
ações; pelo contrário, deve sempre possibilitar um fluxo de lugares 
e posições, certificar-se de que todos(as) estejam 
compreendendo as orientações sobre as atividades, bem como 
estimular o diálogo e a participação ativa de todos(as). 

 
 Desenvolver o senso de humor – o(a) mediador(a) pode descontrair o grupo, rir dos seus 

erros, encaminhar as situações com tolerância e paciência, mas sem prejudicar ou perder o foco da 
oficina. Com humor, pode-se até trazer leveza para alguns comentários ou abordagens; no entanto, é 
preciso cuidado para não cometer alguns equívocos, entre estes:  

   

• senso de humor não significa estar sempre sorrindo 
ou rir de tudo; afinal, é possível que realmente se 
esteja triste, cansado(a) e até mal-humorado(a) 
mesmo com alguma situação, embora, isso não dê 
direito a ninguém de ser ignorante e/ou 
desrespeitar as pessoas, também não obrigará 
ninguém a forçar sorrisos e, se assim fosse feito, 
estaria saindo do senso de humor para a 
incongruência. Além disso, há situações que não são 
nada engraçadas e não há motivos para risadas e, se 
assim acontecesse, sairíamos do senso de humor 
para entrar na deselegância ou desespero. 

  

• senso de humor não significa também rir dos outros, 
mas“rir com”, não com alguns apenas, mas saber rir 
com todos(as), estimular sorrisos coletivos e 
leveza ao ambiente. 
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 Levar à transcendência – isso significa que, dentro das possibilidades, o(a) mediador(a) deve se 
esforçar para ir além: não ficar preso(a) ao conteúdo, mas aproximá-lo dos(as) participantes das 
oficinas, por meio de exemplos concretos e relacionados ao seu contexto; aproveitar os relatos 
de experiências e vivências emitidas 
para associar aos estudos, enriquecer 
o trabalho e a compreensão daquilo 
que está sendo discutido; bem como 
incentivar que as construções 
realizadas dentro das oficinas sejam 
utilizadas fora deste espaço, 
auxiliando no gerenciamento de 
situações cotidianas. 

 
 
 
 
 

Certamente, podem existir várias outras características, inclusive você mesmo(a) pode 
escolher as que gostaria de cultivar; aqui, foram elencadas apenas algumas, pois se acredita que 
estas podem ser favoráveis à  interação dos(as) participantes e (re)construção de 
conhecimentos. 

 

 
3.3 - O primeiro encontro como preparo 

 
O primeiro encontro deve ser sempre a oportunidade de preparar o“solo”, ou seja, 

descompactá-lo, quebrando o gelo e as resistências, bem como estabelecer a confiança e motivar 
os(as) participantes para receberem as sementes que serão lançadas nos encontros 
posteriores. Dessa forma, a seguir, será apresentado um  roteiro que pode ser utilizado para 
este primeiro encontro. 
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1º ENCONTRO 
 
  
 
 

1. Conhecer e promover a integração inicial entre os(as) participantes. 

 

2. Apresentar a proposta da oficina. 
 

3. Estabelecer o contrato grupal. 
 

4. Possibilitar que os(as) participantes exponham seus sonhos e projetos, bem como suas 
expectativas em relação à oficina. 

 
CARGA HORÁRIA: 
 

 2 horas  

 
RECURSOS: 
 

• Balões de látex coloridos, ou se preferir, pode-se utilizar o site Stopwatch, acessando 
o link: https://www.online-stopwatch.com/. 

  

• Lista de presença (pode ser usado o modelo apresentado no Apêndice C) 
  

• Cartões com números para sorteio e espetinhos de madeira (se forem utilizados os balões de 
látex) 

 

• Notebook com acesso à internet e projetor multimídia, se for presencial; mas,  se for 
online, bastará compartilhar a tela pela plataforma utilizada (caso se utilize a ferramenta 
Stopwatch). 

  

• Folhas de papel 40 kg (ou de papel 60 kg), ou cartolina, ou folha de papel kraft/madeira/pardo 
(mas pode também ser usado o Power Point e estas folhas seriam substituídas pelos slides). 

  

• Pincéis atômicos 
 

• Desenho de uma árvore grande, apenas com o caule e galhos, que poderá ser feito numa folha 
de papel 60 kg ou cartolina. 

   

• Cartões de papel sulfite para todos(as) -  confira o Apêndice D. 
   

• Recorte de folhas e flores para todos(as) – no Apêndice D, foi disponibilizado também um 
molde para contorno ou recorte. 

   

• Canetas esferográficas para todos(as) 
 

• Rolo de fita adesiva 

OBJETIVOS 

http://www.online-stopwatch.com/
http://www.online-stopwatch.com/
http://www.online-stopwatch.com/
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 PROCEDIMENTOS 
 

  

 

 

 DINÂMICA“BALÕES DE SENTIMENTOS” 
  

É uma dinâmica que associa apresentação e integração dos(as) participantes. Nas 
dinâmicas de apresentação e/ou integração, sugere-se participação dos(as) mediadores(as). 

 
• Primeiro passo: Colocar em cada balão um cartão com um número ou com o nome de 

cada participante. Encher estes balões e deixá-los expostos dentro de uma caixa grande ou em 
um cordão fixado na parede ou em uma mesa. Caso prefira a ferramenta online Stopwatch, basta 
projetar a página. No Apêndice E, você pode observar o tutorial de como utilizar esta ferramenta. 
 

• Segundo passo: O(a) mediador(a) explicará como acontecerá a dinâmica, se for com balões de 
látex será de uma forma e, se for pelo site Stopwatch, será necessária uma pequena adaptação. 

 
 

  COM BALÕES DE LÁTEX  
 
 

 
 Cada participante terá o seu momento de escolher um balão. 

 

 Poderá começar pelo(a) mediador(a) ou uma pessoa que se voluntarie para 

começar. 
  

 O(a) mediador(a) ou a pessoa voluntária se levantará e escolherá o balão, deverá 

estourá-lo com um palito e verificar o nome ou número que está dentro do balão. Se for 
um número, o(a) mediador(a) terá que verificar a pessoa correspondente ao número, na 

lista de frequência. 
 

 A pessoa correspondente ao número também se levanta e irá para o centro do  

círculo. 
 

 A pessoa que escolheu o balão irá saudar a pessoa escolhida com um voto 

positivo. Exemplo: “Eu te saúdo (nome da pessoa sorteada) com (paz, alegria, 
sucesso, determinação)!” 

 

 Agora, a pessoa sorteada escolherá outro balão, que sorteará outra pessoa e também irá 
saudá-la com um voto positivo e, assim, seguirá sucessivamente até que todos(as) 

tenham participado. 

1. Para conhecer e promover a integração inicial 
entre os(as) participantes 
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  PELO STOPWATCH  
 

 
 
 

 

 

 
• Terceiro passo: O(a) mediador encerra este momento de acolhida, dando boas-vindas a 

todos(as) e , logo em seguida, já dará os direcionamentos que se referem ao segundo objetivo. 
 
 

  
2. Apresentar a proposta da oficina 

  

   
CONVERSA 
 

O(a) mediador(a) iniciará uma conversa com o grupo, devendo explicar os objetivos e como 
será o processo da Oficina (os encontros, os temas e a metodologia que será utilizada);bem 
como iniciar a discussão sobre a importância de pensar e (re)construir projetos de vida para 

além de projetos especificamente voltados para o mercado de trabalho. 
 
   

 
3. Estabelecer o contrato grupal 

 
 

Dinâmica“FICA COMBINADO!” 
 

 Primeiro passo: O(a) mediador(a) inicia falando sobre a importância de se 
estabelecer alguns “combinados”coletivamente para que a convivência seja 
harmoniosa. 
 

 Segundo passo: Em seguida, já pode ser apresentado para os(as) participantes 
alguns combinados importantes e que não podem ser esquecidos. Como exemplo de 
combinados importantes, citam-se: 

 
 

 

número sorteado na lista de frequência. 
 



determinação)!” 



sucessivamente, até que todos(as) tenham participado. 
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1. Respeito pelas pessoas e pelas vivências partilhadas; 

 
 

2. Não comentar fora do grupo, sem a autorização dos demais membros, o 

que acontecer no grupo, principalmente, as partilhas  dos(as) colegas; 

 
 

3. Tentar  falar um de cada vez, ao participar de uma discussão, até para que 

possamos ouvir melhor quem estiver falando; 

 
 

4. Pode discordar, mas sem ofensas; 

 
 

5. Manter o celular no silencioso ou no vibratório para evitar dispersões. 

 

 Terceiro passo: Pergunta-se se todos(as) concordam e o que poderia ser 

acrescentado. Escolhe-se um(a) relator(a) para ir registrando as sugestões. 

 

 Quarto passo: Escrever “os combinados” construídos pelo e com o grupo numa 

folha grande (pode ser qualquer uma das sugeridas no item em que se apresentou 

os recursos para a oficina) ou pode ser nos slides também. E, ao final, todo o 

grupo lê junto como que firmando um compromisso verbal e grupal. 

 
 

4. Possibilitar que os participantes exponham seus sonhos e 

projetos, bem como suas expectativas  em relação à oficina. 
 

 
 

DINÂMICA“ÁRVORE DOS SONHOS” 

 

 Primeiro passo: Afixar no painel ou parede, o desenho da árvore incompleta (com caule e 
galhos), que será preenchida pelo grupo. 
 

 Segundo passo: Cada participante recebe uma flor, uma folha, dois cartões de papel 
sulfite (um referente ao tronco da árvore e outro à raiz). 

 
 Terceiro passo: O(a) mediador(a) explica o que deverá ser escrito em cada elemento da 

árvore que receberam. 
  

- Na flor, escreve-se: Quais os meus sonhos e projetos? – deverá ser fixada na copa da árvore. 
 
 

- Na folha, escreve-se: Expectativas em relação à oficina (Gostaria que nesta oficina...) – 
deverá ser fixada na copa. 
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- No cartão referente ao tronco, escreve-se: Quais os buracos, as dificuldades e/ou 
desafios que preciso enfrentar para realizá-los? – deverá ser fixado no tronco da árvore. 
 

- No cartão referente à raiz, escreve-se: O que já tenho a meu favor para realizá-los? 

 

 

 Quarto passo: Após todos(as) realizarem a atividade proposta, cada participante vai até à 
árvore e comenta sobre seus sonhos e projetos; expectativas em relação à oficina; desafios e 
esperanças. Em seguida, cola os elementos que preencheu na árvore. 

 

 
 
 
 

AVALIAÇÃO 
  

Favorecer um clima de avaliação e pedir para que cada participante resuma a experiência 
do primeiro encontro em uma palavra. 

 
 

 
 

LEMBRETE 

utilizado para uma vivência. 
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Pelos recônditos da memória, 

Entre dores e vitórias, 

Tomo posse da minha história! 

 
Não é um conto de fadas, 

Mas com esperança foi plantada, 

Com lágrimas molhadas,  

Frutifcou em vida encantada! 
 

Versos e rimas trazem cores, 

Mas não conseguem contar todas as dores. 

Assim como não explicam meus amores; 

Mas, de repente, afugentam os temores! 

 
Não há como gerar frutos, uma árvore sem raiz 

Como falar para onde vou, se não sei de onde vim? 

Então, é hora de olhar a minha história, e ouvir o que ela diz! 

 
No silêncio, vou envolvê-la 

E contar baixinho só para mim, 

Eu   preciso   reconhecê-la, 

Antes que a roubem de mim. 
 

 

Rita de Cássia Gomes da Silva (2021) 
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2º ENCONTRO 

 

1. Possibilitar aos ( participantes uma retomada da sua história pessoal. 

 

2. Recordar momentos (alegres, tristes; agradáveis, difíceis), pessoas, lugares que contribuíram, 
de alguma forma, para a pessoa que se é hoje. 

 

3. Perceber os acontecimentos que foram significativos e provocaram mudanças na forma de se ver 
o mundo. 

 
 

CARGA HORÁRIA: 
 

• 2 horas 

 
 

RECURSOS: 

 
• Som portátil ou outro aparelho eletrônico que permita que se toquem músicas suaves. 

 
• Repertório com músicas para relaxamento, você poderá escolher e fazer seu próprio 

repertório, mas é possível também encontrar repertórios prontos, inclusive sugere-se o 
canal no youtube de Cassio Toledo (https://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists), 
que contém várias playlists com músicas para relaxar. 

 
• Colchonetes, toalhas de banho, lençóis e/ou outro tecido que possa ser colocado no chão. 

 
• Folhas de papel sulfite 

 
• Lápis grafite 

 
• Borrachas 

 
• Lápis de cores e/ou giz de cera e canetas hidrocor nas mais variadas cores 

 
 

 

OBJETIVOS 

http://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists)%2Cquecontémváriasplaylistscommúsicas
http://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists)%2Cquecontémváriasplaylistscommúsicas
http://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists)%2Cquecontémváriasplaylistscommúsicas
http://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists)%2Cquecontémváriasplaylistscommúsicas
http://www.youtube.com/c/CassioToledo/playlists)%2Cquecontémváriasplaylistscommúsicas
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 PROCEDIMENTOS 
 

DINÂMICA“EUTOMO POSSE DA MINHA HISTÓRIA” 

 

• Primeiro passo: O (a) mediador(a) deve orientar os(as) participantes a 
colocarem o colchonete/toalha/lençol no chão; deitarem com as costas sobre eles e/ou 
encontrarem uma posição que se sintam confortáveis. 

•  

• Segundo passo: Conduz-se um breve relaxamento, com exercícios de respiração (inspira e 
expira lentamente), ouvir a música, relaxar o corpo e não deixar nenhuma parte tensa. 

  

• Terceiro passo: Possibilitar um momento para que cada participante faça uma retomada 
da sua história pessoal, da infância até a idade atual. Em cada fase, identificar as 
experiências mais significativas. 

 

 

 Retorno ao útero materno, sentir o calor, a tranquilidade que há no espaço 
uterino; 

 

 Recordar a vinda ao mundo: o nascimento, voltar ao lugar onde nasceu, pensar na mãe, 
no pai, nas pessoas presentes e que compartilharam este momento com você e a sua 
família. 

 

 Recordar algumas lembranças da história pessoal, conduzindo este processo de 
recordação por algumas fases da vida (de 0 aos 5 anos; dos 5 aos 10 anos; dos 10 
aos quinze anos; dos quinze aos vinte anos e de vinte à idade atual). 

 
• Quarto passo: Voltando ao grupo, cada pessoa constrói, individualmente, um símbolo que a 

ajude a representar sua história. 
 

• Quinto passo: O(a) mediador(a) relembra o contrato grupal e pede para que cada participante 
partilhe o símbolo que construiu, e, se sentir à vontade, alguns fatos da sua história e os 
sentimentos envolvidos. 

 
• Sexto passo: Em plenário, o(a) mediador(a) pode conduzir algumas discussões: 

  

 Falar sobre o quanto é desafiador, mas também importante, buscarmos as 
nossas origens e aceitá-las para melhor nos conhecermos, bem como estarmos 
mais integrados(as) conosco e com os(as) outros(as). 

 

 Perguntar se conseguiram fazer o relaxamento e a recordação? Dificuldades? 
Aprendizagens? 

 

 Encaminhar para a avaliação do segundo encontro. 
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AVALIAÇÃO 
 

Favorecer um clima de avaliação baseado nas questões abaixo, que poderão ser 
respondida oralmente, entregar as fichas para que escrevam ou pode ser 
disponibilizado também um link para que respondam pelo Google Forms.

LEMBRETE 

WhatsApp. 
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5 - SOLO: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

Projetos são sementes! 

Mas, como plantá-las, se um solo não se tem?  

O solo é alimento, que nos permite ir além! 

Por isso, é preciso conservá-lo, torná-lo resistente! 

 Ou talvez recuperá-lo, devolvendo seus nutrientes!  

Solo é também sustentação! 

Quando tudo parece em fusão para uma direta ebulição. 

 De fato, o clima interfere na sua formação, 

Mas podemos protegê-lo da total degradação! 

 

Considero que a vida plantada  

Tem no trabalho a sua sustentação 

Por isso, não aceito a arapuca armada, 

 De o transformar em exploração! 

Nesse caso, é preciso proteger o solo-trabalho da precarização! 

 

Trabalho não é apenas um emprego! 

Mas um princípio educativo que nos humaniza!   

Então, peço: respeito! Sossego! 

Pois sou humano e não tolero o que me escraviza!  

 

Quero um emprego para garantir um salário  

Que sustenta a minha família, 

Mas além de comida,  

Tenho fome de vida digna! 

 

Rita de Cássia Gomes da Silva (2021) 
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3º ENCONTRO 
 

 
 

1. Discutir os sentidos, as visões e/ou as expectativas dos(as) participantes em relação às 
experiências de trabalho, a partir de duas composições de Renato Russo, lançadas em dois 
diferentes álbuns da banda de rock Legião Urbana. 

 

2. Incentivar os(as) jovens a pensar propostas de políticas públicas que possam contribuir para a 
efetivação dos seus direitos no mundo do trabalho, relembrando aspectos da “Agenda 
Nacional do Trabalho Decente para Jovens”. 

 
CARGA HORÁRIA: 
 

 2 horas 

 
RECURSOS: 
 

 Para apresentação das músicas, poderá ser utilizado: 
  

 Som portátil ou outro aparelho eletrônico que permita ouvir as músicas. 
 

 Computador, projetor multimídia e caixas de som, se preferir mostrar os vídeos das 
músicas: 

 
   

 Sugestão de um link para acesso ao vídeo do Youtube “Fábrica – Legião 
Urbana (Música & Letra)”: https://www.youtube.com/watch?v=-Cxk8-x-_JU 
 

 Sugestão de um link para acesso ao vídeo do Youtube “Música de 
trabalho – Legião Urbana”: 
https://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo 

 
 Folhas com a letra das músicas, podendo ser usado o modelo que coonsta no Anexo II. 

Se for online, poderá ser disponibllizado o link de um site que contenha a letra da música. 
Seguem-se dois links como sugestões: 

  

 Link de acesso a letra da música“Fábrica”: https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22506/. 
 

 Link de acesso a letra“Música de trabalho”: https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46956/ 
   

 Texto “Agenda de Trabalho Decente para a Juventude”, disponível no Anexo I. 
 

 Canetas esferográficas 
 

 Folhas de papel sulfite  
 

 Rolo de fita adesiva 
 

OBJETIVOS 

http://www.youtube.com/watch?v=-Cxk8-x-_JU
http://www.youtube.com/watch?v=-Cxk8-x-_JU
http://www.youtube.com/watch?v=-Cxk8-x-_JU
http://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo
http://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo
http://www.youtube.com/watch?v=wfuqOyp1bIo
https://www.letras.mus.br/legiao-urbana/22506/
http://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46956/
http://www.letras.mus.br/legiao-urbana/46956/
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PROCEDIMENTOS 
 

1 .  Discutir os sentidos, as visões e/ou as 

expectativas dos(as) participantes em relação às 

experiências de trabalho. 
 

 

DINÂMICA “GRUPO DE DISCUSSÃO (GD) & GRUPO DE ESCUTA (GE)/ GD-GE” 
  

Esta é uma dinâmica amplamente conhecida como GV (Grupo de Verbalização) e 
GO (Grupo de Observação), a proposta é a mesma, mas a escolha pela mudança do nome é 
para enfatizar que a proposta do GV é mais que verbalizar, significa discutir;  e, o GO, não é 
só para ficar calado observando, mas precisa escutar. Trata-se de uma mudança simples, mas 

com o objetivo de enfatizar alguns termos que nos são caros. 

 
• Primeiro passo: O(a) mediador(a) deve distribuir para cada participante a cópia com 

as letras das músicas. 

 
• Segundo passo: Colocar a música, uma de cada vez, para que os(as) participantes 

ouçam juntos(as). Pode repetir a escuta. 

 
• Terceiro passo: Divide-se o grupo em dois subgrupos. A dinâmica acontecerá em 

três fases. Na primeira, enquanto um grupo irá discutir a música “Fábrica”; o segundo 
subgrupo, escuta e pode fazer algumas anotações da discussão que considerou importante 
para que depois faça ressoar (ou seja, recoloque o que foi dito e /ou escutou com suas 
palavras). O(a) mediador(a) poderá lançar algumas questões para iniciar a discussão com 
o GD: 

 

 Qual(is) o(s) sentido(s) de trabalho que a música traz? 
 

 É uma visão mais positiva ou negativa? 
 

 Que crítica a nossa realidade é feita? 
 

 Refletir os próprios questionamentos da música – “De onde vem a indiferença 
temperada a ferro e fogo?”; “Quem guarda os portões da fábrica?” 

 

 Há uma reinvindicação? Reivindica-se o que? 

 
• Quarto passo: Na segunda fase, o grupo que ocupava a posição de GD, passará a ser GE; 

como foi dito anteriormente, este grupo deverá escutar e pode fazer algumas anotações 
para o terceiro momento da dinâmica. O grupo que era GE, por sua vez, agora, assumirá a 
posição de GD e discutirá a “Música de Trabalho”. Para iniciar a discussão, pode-se sugerir 
os seguintes questionamentos: 
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 Qual(is) o(s) sentido(s) de trabalho que a música traz? 

 

 É uma visão mais positiva ou negativa? 
   

 Concorda-se que sem o Trabalho não se tem dignidade? 
 

 Como o trabalho ajuda na construção de nossa identidade? 
  

 Que crítica a nossa realidade é feita? 

 
 Quinto passo: Na terceira fase, abre-se para a discusão com todo o grupo, mas pode ser 

seguida certa ordem de socialização: 

 
 Pedir para as pessoas que estiveram no primeiro GD, falem da sua experiência neste 

grupo e sobre o que sentiram de diferente de um grupo para outro. 
 

 Em seguida, pede para as pessoas que foram do primeiro GE falar das suas experiências. 
   

 Continuando com as pessoas do primeiro GE, pode-se pedir para que façam ressoar 
o que escutaram e acham importante ressaltar. Lembre que não é para fazer as suas 
próprias considerações sobre a música, mas narrar aquilo que escutou, de quem 
escutou, etc. 

   

 Por fim, abrirá o espaço para que as pessoas do segundo GE também façam ressoar 
o que escutaram do grupo anterior. 

 
 Sexto passo: O(a) medidador(a) conclui este momento falando da multiplicidade dos 

sentidos de Trabalho e, ao mesmo tempo, abre espaço para a introdução de leituras e 
discussões sobre o trabalho no mundo contemporâneo, sobre a situação dos(as) 
trabalhadores(as) - particularmente do(a) trabalhador(a) jovem - e sobre a luta pelo 
direito ao trabalho decente. 

 
  

ATENÇÃO!!! 

EIS UM MOMENTO DE DECISÃO! 
  

Nesse momento, pede-se prudência, pois dependendo da discussão anterior com o 
grupo, poderá não dar tempo de desenvolver a dinâmica seguinte. Então, se as duas horas 
estiverem esgotadas ou se esgotando, o(a) medidador(a), a partir do seu contexto, deverá 
analisar como proceder: 

 

• Se tiver possibilidade de acrescentar outro encontro, pode deixar a dinâmica seguinte para 
o próximo encontro; 

 

• Se não for possível, passa para a avaliação e sugerem-se materiais para aprofundar o tema 
(há algumas  dicas, ao final desta seção). 
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Se for conveniente, o(a) mediador(a) pode colocar a situação para que o 

grupo analise e decida coletivamente como seguirá a oficina. 

  
 Mas, se ainda tiver tempo disponível (45 minutos no mínimo), desenvolve-se a dinâmica 
seguinte, até porque a  ideia é que já tenham lido o texto e, a  partir dele, sejam pensadas e discutidas 
políticas públicas para a juventude. 

 

  
2 - Incentivar os jovens a pensar em ações e políticas 

públicas que possam contribuir para a  efetivação dos 

direitos dos jovens no mundo do trabalho. 
  

  
DINÂMICA “TEMPESTADE DE IDEIAS” 

 

Como esta é uma dinâmica muito utilizada no meio empresarial para trazer soluções para 
um problema, considerou importante utilizá-la; contudo, não necessariamente com o 
mesmo objetivo, ou seja, de buscar soluções. Com efeito, considerra-se que ela 

pode ser válida também para formular problemas. 

 
 Primeiro passo: Pode-se dividir o grupo em subgrupos, o que vai depender do 

número de participantes; grupos de até 5 pessoas, pode-se conduzir a “Tempestade de 
ideias”, sem precisar dividi- lo. 
 

 Segundo passo: Distribui-se folhas de papel sulfite cortadas ao meio e canetas 
esferográficas para os(as) participantes e se apresenta a situação em que se deverão 
registrar todas as ideias relacionadas (problemas, impasses, iniciativas, 
possibilidades...). A situação para o debate, por sua vez, será: 

  

 Terceiro passo: O(a) mediador(a) define 10 min para o registro de todas as ideias 
individualmente e, durante este período, estimula os(as) participantes a irem anotando 
tudo no papel, nenhuma ideia deve ser desconsiderada. 

 
 Quarto passo: Vai depender se houve divisão em subgrupos. 

 

 Se forem formados os subgrupos – entrega-se uma cartolina ou folha de papel 
kraft/madeira/pardo e pincéis atômicos para cada subgrupo e, pede-se para que 
sistematizem, por escrito, suas ideias; para que, depois, forme-se uma roda com 
todos(as) para a socialização. Dessa forma, deverão eleger um relator ou 
representante para que apresentem as ideias construídas em seus subgrupos. 
Ao final de cada apresentação, o material escrito deve ser fixado em um local. 

 

AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
TRABALHO PARA JOVENS 
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 Se não forem formados os subgrupos – coloca-se uma cartolina ou folha de papel 
kraft/madeira/pardo e pincéis atômicos no centro do grupo para que as ideias sejam 
sistematizadas por escrito no papel. Nesse caso, é muito importante que as frases e/ou 
palavras de todos(as) sejam consideradas e sejam anotadas, o ideal é que todos(as) 
participem e exponham sua opinião. Ao final da construção, o material deverá ser 
anexado em um local para exposição. Será dado um tempo e disponibilizadas 
algumas folhas, para que cada participante registre, para si, as propostas que 
foram mais recorrentes e/ou aquelas que, apesar de não serem tão frequentes, 
considerarem importantes. 

 
 Quinto passo: O(a) mediador(a) pode fazer alguns comentários sobre as ideias 

apresentadas, com cuidado para não constranger nenhum(a) participante, mesmo que 
considere que algumas ideias não se associam ou contribuam para o tema em análise. E, 
após estas considerações, pode encaminhar para o  momento de avaliação. 

 
 
AVALIAÇÃO 

  
Favorecer um clima de avaliação e pedir para que cada participante resuma a experiência 

do encontro em uma palavra. No entanto, para uma avaliação mais ampla ou com o objetivo 
de registrá-la mesmo, pode-se também entregar uma ficha baseada nas situações 

propostas abaixo ou disponibilizar um link para que respondam pelo Google Forms. 
 

 
 

ESTA DISCUSSÃO PODE SER AMPLIADA! 
 

Que tal buscar mais informações sobre essa temática? Aqui, deixamos algumas 
sugestões que podem agregar! 
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ARTIGOS & TEXTOS 
 

 Trabalho: O que é? O que é? Uma abordagem histórica dos sentidos e significados 
da categoria trabalho. SILVA, Rita de Cássia Gomes da Silva; PEREIRA, Álvaro Itaúna 
Schalcher; RIBEIRO, Francisco Adelton Alves. In: FERREIRA, Ezequiel Martins (Org.). 
Psicologia: trabalho e sociedade, cultura e saúde 2. P o n t a G r o s s a – P R : A t e n a , 
2 0 2 1 , p . 6 1 – 8 2. Disponível em: 
https://sistema.atenaeditora.com.br/index.php/admin/api/ebookPDF/4207. Este artigo 
apesenta um resgaste histórico dos sentidos e significados do trabalho, seguindo, para 
tanto, dois direcionamentos. O primeiro, sobre as abordagens negativas do termo, 
discutindo também as mutações no mundo do trabalho dirigidas pelo Capitalismo 
Contemporâneo. E, o segundo, direcionado para as abordagens positivas, com destaque 
para o sentido ontológico da categoria Trabalho.  

 

 Texto “Jovens e mundo do trabalho”. In: SOUZA, Raquel. Guia Tô no Rumo: Jovens e 
escolha profissional. Subsídios para educadores. São Paulo: Ação Educativa, 2014, p 91 
– 95 . Disponível em: https://acaoeducativa.org.br/wp-
content/uploads/2016/10/Guia-To%CC%82-no-Rumo.pdf.  O material contém uma 
série de dados e informações que ajudam a compreender os sentidos do trabalho, ou 
de sua ausência, na vida de moças e rapazes. 

 

 L e i n ° 1 2 . 8 5 2 , d e 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 . B R A S I L , 2 0 1 3 . D i s p o n í v 
e l e m : http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm. 
Esta Lei Federal institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, 
os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de 
Juventude – SINAJUVE. 

 
 

FILMES & VÍDEOS 
   

 Tempos modernos – (1936, dir. Charles Chaplin, dur. 87 min) – Um operário de uma linha 
de montagem, que testou uma “máquina revolucionária” para evitar a hora do almoço, 
é levado à loucura pela “monotonia frenética” do seu trabalho. Após um longo período 
em um sanatório, ele fica curado de sua crise nervosa, mas desempregado. Ele deixa 
o hospital para começar sua nova vida, mas, equivocadamente, é preso como um 
agitador comunista, que liderava uma marcha de operários em protesto. Este filme está 
disponível no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis. 

 

 Linha de Passe – (2008, dir. Walter Salles e Daniela Thomas, dur. 108 min) – Reginaldo é 
um garoto que procura seu pai obsessivamente. Dario é um jovem que sonha em se tornar 
jogador de futebol. Dinho dedica-se à religião e ao trabalho de frentista de um posto de 
gasolina. Dênis enfrenta dificuldades em se manter como motoboy. Os quatro são irmãos e, 
em São Paulo, vivem com a mãe, Cleuza, que trabalha como empregada doméstica e está 
mais uma vez grávida. 

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm.EstaLeiFederalinstituio
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12852.htm.EstaLeiFederalinstituio
http://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis
http://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis
http://www.youtube.com/watch?v=3tL3E5fIZis
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FILMES & VÍDEOS (cont.) 
 
 

 Arábia – (2017, dir. Affonso Uchoa e João Dumans, dur. 97 min) – André é um jovem 
que mora com o irmão mais novo em Ouro Preto. Os pais nunca estão presentes e o 
garoto tem a responsabilidade de cuidar do caçula, conta, para tanto, com a ajuda da tia, 
uma enfermeira que trata várias pessoas na região. Determinado dia, um dos operários de 
uma fábrica local sofre um acidente e a tia pede a André que vá até a casa dele apanhar 
algumas roupas e utensílios básicos. É quando o jovem acaba encontrando um 
caderno com memórias da vida daquele trabalhador (Cristiano), que vive de cidade em 
cidade em busca de trabalho, perdendo amigos e namoradas. 
 
 

 Sonho da universidade – (2012, dir. Caco Barcellos, dur. 28 min) – Acesso ao ensino 
superior, qualidade nas universidades públicas e nas faculdades privadas, a conciliação 
entre trabalho e continuidade dos estudos, a desigualdade no acesso ao ensino superior. 
Estas são questões tratadas pela reportagem especial do Programa Profissão Repórter, da 
emissora Rede Globo. O vídeo está disponível no site G1. Link: 
https://globoplay.globo.com/v/2012670/. 
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6 - SEIVA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

O caule é sempre mediação, 
Da seiva bruta recebida, faz distribuição.  

Não acumula, não separa, é ponte! 
Fazendo chegar até o dreno o que veio lá da fonte. 

 

O caule é sempre movimento, 
Embora pareça tão estático num primeiro momento.  

Mas, além das aparências, lá no seu interior,  
Encontramos o tráfego em pleno vapor! 

 

Acredito que os valores são como seiva na vida da gente,  
Nos agitam de tal forma, que não se fica indiferente. 

O movimento não pode parar 
E acaba nos movendo para algum lugar. 

 

No entanto, é preciso ter cuidado!  
Corre-se o risco de ser roubado! 

Numa sociedade, em que tudo é negociado, 
Os valores se tornam mais um produto no mercado. 

  

E com a alta cambial, ainda podem ser desvalorizados  
E quotados em míseros centavos. 

Como os meus são preciosos, 
Não têm preço, não estão à venda e não podem ser comprados! 

 
                                                                              

Rita de Cássia Gomes da Silva (2021) 
 
 
 



68 

 

 

  
 

 

 
4º ENCONTRO 

  

1. Verificar como os valores direcionam o comportamento humano e afetam a tomada de 
decisão. 

 

2. Promover maior compreensão sobre os  valores pessoais. 

 
CARGA HORÁRIA: 

 2 horas 

 
RECURSOS: 

 
 Som portátil ou outro aparelho eletrônico que permita que se toque uma música, 

mas este pode ser dispensado se decidirem por cantarem uma música juntos(as) pode 
ser“Lá vai a bola (caixa)”. 
 

 Uma pequena caixa ou outro recipiente que permita colocar algumas etiquetas 
de papel sulfite dobradas. Dependendo da situação, pode-se substituir a caixa pela 
ferramenta Stopwatch. 

 

 Etiquetas de papel sulfite para que sejam colocadas algumas situações para 
serem discutidas por alguns/algumas dos(as) participantes, podendo ser utilizado o 
modelo que se encontra no Apêndice F. 

 

 Espetos de churrasco de madeira 
 

 Folhas de papel sulfite coloridas 
 

 Lápis grafite 
 

 Borrachas 
 

 Lápis de cores e/ou giz de cera e canetas hidrocor nas mais variadas cores 
 

 Revistas para recortes 
 

 Tesouras 
 

 Tubos de cola 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
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PROCEDIMENTOS 
 

1. Verificar como os valores direcionam o comportamento 

humano e afetam a tomada de decisão. 

  
 

DINÂMICA “BATATA QUENTE” 

 
 Primeiro passo: Determinado o que servirá como “batata quente” e formada a roda, 

ensaia-se a canção que será cantada e/ou coloca a música para tocar. 
 

 Segundo passo: Inicia-se a circulação da caixa pela roda e, ao interromper a música ou 
terminar a canção, quem estiver com a caixa na mão, deverá retirar uma etiqueta que 
está dentro da caixa, lê a situação para todos(as) e emitir a sua opinião e/ou sugestão. 

 
 Terceiro passo: Assim, seguirá por mais algumas vezes para uma escolha aleatória. 

 
 Quarto passo: Ao final, abre-se para os comentários de quem se sentir à vontade e o(a) 

mediador(a) deve reforçar a mensagem de como os nossos valores nos orientam em 
nossas ações e, diante, de situações de decisões difíceis, ter os seus valores claros e 
voltar-se para eles pode vislumbrar possibilidades e apontar caminhos. 

 
 
 

 

2. Promover uma maior compreensão dos 
valores pessoais. 

 

  

DINÂMICA“MINHA BANDEIRA” 
  

 Primeiro passo: O(a) mediador(a) inicia comentando quais são as partes que compõem 
uma bandeira: faixas, avatares, escudos etc. Em seguida, destaca também a sua 
importância, de forma que, para um determinado grupo de pessoas, as bandeiras 
podem representar um símbolo e, para algumas pessoas, merecem sacrifícios, tanto 
que estão, e/ou estiveram dispostas a entregar suas vidas para defendê-las. Nessa 
discussão inicial, pode-se ainda levar os(as) participantes a lembrarem-se de algumas 
bandeiras, bem como o que elas representam e significam.  
 

 Segundo passo: Em seguida, convidam-se os(as) participantes a voltarem-se o olhar 
para os seus próprios valores e, utilizando o material disponível, devem criar uma 
bandeira pessoal, ou seja, uma bandeira que represente seus valores, seus gostos, 
aquilo que julgam como mais importante para si e/ou aquilo que possa caracterizar 
cada um(a). 

 
 Terceiro passo: Ao final, cada participante pode apresentar a sua bandeira ou pode ser 

feita também uma exposição das bandeiras. 
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AVALIAÇÃO 
  

Favorecer um clima de avaliação e, passando entre os(as) participantes a “batata quente” 
da primeira dinâmica, pode-se pedir que façam as suas considerações sobre o quarto 

encontro. No entanto, para uma avaliação mais ampla ou com o objetivo de registrá-la, 
pode-se também entregar uma ficha com as situações abaixo ou disponibilizar um link para 

que respondam pelo Google Forms. 
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Flores são perfeição, que só podem encantar! 

Com cores e aromas em uma sinestesia sem par! 

Geralmente, sabemos apreciar,  

Por isso sempre tem algo a inaugurar.  
  

Contemplamos simplesmente! 

Sem palpites, sem ser inconveniente. 

Sem querer controlar ou pedir uma cor diferente. 

Quem se atreve a questionar, um detalhe somente? 
  

As flores se deixam olhar, 

Por isso tem muito a nos ensinar 

Só que ao atrair, não é para iludir 

É para produzir e fecundar!  
  

Como flores também devemos aprender, 

Que o olhar do outro ajuda a nos reconhecer 

Não o olhar apressado, que acaba vendo errado!  

Mas aquele devagar, que faz bem a quem olha e é olhado. 
  

Ao olhar e se deixar olhar, 

Sem julgar ou aprisionar, 

Os sonhos livremente vêm nos visitar 

Para projetos polinizar 

E realidades transformar!  
  

  

  

Rita de Cássia Gomes da Silva (2021) 
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5º ENCONTRO 
 
 
 
 

 

1. Propiciar o treino de olhares atentos ao outro, capazes de inaugurar o novo e não querer 
enquadrá-lo no já conhecido. 

 

2. Pausar as discussões, levando os(as) participantes a refletirem o que ficou dos 
encontros e como poderiam resumi-los por meio de uma Declaração. 

 

 
CARGA HORÁRIA: 
 

 2 horas 

 
 

RECURSOS: 

 
 Textos com a crônica“História de um olhar”(Anexo III) 

 

 Folhas de papel sulfite coloridas 
 

 Lápis grafite 
 

 Borrachas 
 

 Lápis de cores e/ou giz de cera e canetas hidrocor nas mais variadas cores 
 

 Revistas para recortes 
 

 Tesouras 
 

 Colas 
 

 Canetas esferográficas 
 

 Declaração a mim e à sociedade (Anexo IV). 

OBJETIVOS 
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PROCEDIMENTOS 
 

1. Propiciar o treino de olhares atentos ao outro, 

capazes de inaugurar o novo e não querer enquadrá- 

lo no já conhecido. 

 
   

DINÂMICA“TROCA DE OLHARES” 

  

 Primeiro passo: Distribua o texto ou projete para todos(as) a crônica“História de um 
olhar”, de Eliane Brum,  e peça aos (às) estudantes que acompanhem a leitura. 
 

 Segundo passo: Conversem um pouco sobre o texto lido. 

 
 Terceiro passo: Em seguida, o(a) mediador(a) deve direcionar para a formação de duplas; 

se possível, que estas sejam formadas entre pessoas que não aparentam tanta intimidade 
e/ou afinidade. 

 
 Quarto passo: As que compõem cada dupla deverão ficar uma de frente para a outra 

para “simplesmente” conversarem. Cada membro da dupla terá cinco minutos para 
falar, considerando: a sua história (nos limites das possibilidades de cada um); o que 
geralmente as pessoas falam dele(a), mas que não consideram verdadeiro; como acha que 
é visto(a) pelos outros; como gostaria de ser visto(a), etc. Depois, a posição se inverte e 
quem estava escutando passará a contar um pouco de si também.  

 
 Quinto passo: Depois desta conversa, com base na escuta, mas também num olhar 

transparente que permita ao outro se enxergar; cada um(a) vai preparar um mimo para 
presentear o(a) colega (desenho, cartinha, poesia...). Deixem-nos livres neste 
processo. 

 
 Sexto passo: Dependendo do tempo disponível e da quantidade de participantes, a troca 

dos mimos e o motivo porque assim fizeram pode ser realizada em plenária (uma dupla por 
vez) ou pode ser somente entre as duplas. 

  
  

2. Pausar as discussões, levando os(as) participantes a 
refletirem o que ficou dos encontros e como poderiam 

resumi-los por meio de uma Declarção. 

 
DINÂMICA“EU DECLARO” 

 

 Primeiro passo: O(a) mediador(a) deve propor uma retrospectiva, passando por todos 
os encontros, o que lembram, o que ficou e ainda não foi lixiviado. 
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 Segundo passo: Distribuir as folhas com a “Declaração a mim e à sociedade” e, a 
partir do que foi recordado, da troca de olhares (dinâmica anterior) e de outras 
experiências, os(as) participantes devem preenchê-la ao seu modo. 

 

 Terceiro passo: Abre-se para a partilha da própria declaração, mas também para as 
experiências que a sua construção possibilitou (por exemplo, como foi formulá-la? Sentiu 
dificuldade?). Outro toque que pode ser dado ao grupo é de que a oficina não encerra 
e nem determina decisões, mas constrói possibilidades de conectá-las à nossa 
história, nossos valores, aos bons olhares e à centralidade da categoria Trabalho. 

 
  
 

AVALIAÇÃO 
 

Acredito que foi possível observar que se 
tentou fazer da avaliação um processo contínuo; 
por outro lado, não se pode desconsiderar que a 
avaliação não deixa de ser uma parada, pois não se 
fica o tempo todo emitindo juízos de valor4 sobre o 
trabalho realizado. Sendo assim, ao se pausar este 
ciclo, não se poderia deixar de fazer esta parada 
obrigatória, que não precisa ser a parada final e 
conclusiva, mas poderá ser mais uma oportunidade 
de reflexão e de exercício da autonomia.  

  Para tanto, o(a) mediador(a) deve 
propiciar um clima de respeito e solidariedade 
para que aconteça a catarse, ou seja, o momento 
em que todos(as) evidenciam e apreciam o quanto 
cresceram, mas também expõem os entraves que 
dificultaram e/ou impossibilitaram este processo. 
Vale ressaltar que dar e receber feedback (seja 
positivo, seja negativo) não visa classificar e/ou 
punir para finalizar um ciclo; pelo contrário, o 
feedback servirá, aqui, como um degrau para 
transformação de ações (não necessariamente, só ações materiais, mas também o pensar, 
o perceber, o sentir...), o que requer movimento, não parada (GASPARIN, 2011; 
CARNELOSSI; PIASSA, 2016). 

  No Apêndice G, portanto, foi sugerido um modelo para conduzir esta avaliação, 
que poderá, por sua vez, ser impresso ou disponibilizado no formato online. Se fizerem a 
opção pela última forma, poderá ser criado um formulário no Google Forms, a partir do 
modelo oferecido, e, depois, compartilhado o link com os(as) participantes para que 
tenham acesso e elucidem a sua avaliação. 

 

 

  

4 Está se falando, aqui, de juízos de valor no seu sentido amplo, e não, no seu sentido restritivo, que 
tende a ser pejorativo e negativo; assim, entende-se o termo como uma avaliação realizada a partir 
dos gostos, percepções, experiências e vivências individuais, sem desconsiderar, contudo, a influência 
social, histórica e cultural sobre estes(as). 
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8 - FRUTOS: 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

CONVIDE A COVID 

 
Acabou a festa, todos se afastaram de mim, 
Nem o Sol brilhou, pois a lua não voltou, 
Acabou a festa, meu ingresso inspirou, 
Uma máscaa suada e jogada no jardim. 

 
Me dê a mão quero sentir seu calor, 
Fique longe, não sei quem é você, 
Sou quem outrora comemorava com doce, 
Chegou de longe, e trouxe somente pavor. 

 
Sorria, sorria, estou pulando sozinho, 
Sentei, sentei, não é bom ficar sozinho, 
Pulei e sorri de mim, 
Por ficar sozinho assim 

 
Convide a vida, Covid a morte, 
Convide a paz, Covid a guerra. 
Convide a luz, Covid a escuridão, 
Convide seu irmão, sem Covid no coração. 

 

Dr. Álvaro Itaúna Schalcer Pereira (2021) 
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Uma obra que surgiu da incompletude, não poderia concluir em plenitude. 

Primeiramente, porque seria muita pretensão, ou até mesmo incoerência, querer fechar 
toda a complexidade que envolve os aspectos humanos discutidos aqui, em apenas cinco 
encontros. O segundo ponto de reflexão é que se acredita também que, ainda que fossem 
planejados e desenvolvidos milhões de encontros, jamais se esgotaria esta discussão pela 
sua complexidade, abrangência e importância. Assim, as experiências, vivências, 
reflexões e discussões que fooram propostas não podem acabar aqui e precisam se 
renovar constantemente. 

 
Vale ressaltar também que a proposta apresentada não seguiu o modelo 

clássico de Orientação Profissional, que se baseia, geralmente, em três fases 
(autoconhecimento, conhecimento das profissões e tomada de decisão). O fato de 
não segui-lo, não significa que se discorde; pelo contrário, acredita-se que, como já 
existem propostas bem fundamentadas nesse modelo, não se precisaria de mais uma, 
devendo ser aproveitadas e aprimoradas as que estão disponíveis. Por isso mesmo, a 
proposta (desde o seu planejamento) quis se distanciar do modelo convencional e 
aproveitar de processos de OP para abordar outros aspectos, para além daqueles, 
tradicionalmente, já abordados. 

 
Como foi mencionado, os roteiros não são receitas prontas e engessadas, inclusive 

algumas vezes, durante as oreintações dos encontros, isso foi sendo sinalizado, além de se 
enfatizar que teriam outras formas de fazer; dessa forma, a proposta foi criar possibilidades e 
direcionamentos, e não definir o caminho. Que esta postura não seja compreendida como 
mais um modelo “flexível” e relativista, compatível com a lógica do Capital; mas, pelo 
contrário, por se compreender que não há realidade única e, justamente pelo respeito à 
diversidade brasileira, não se considera justo e coerente ignorar estas desigualdades e/ou 
diferenças, padronizando-as. Com efeito, a ideia foi inspirar, em hipótese alguma, ditar. 
Criar a regra geral, não considerar as desigualdades sociais, mas defender as adaptações 
individuais a qualquer custo é próprio da gerência capitalista, o que se afasta totalmente da 
nossa proposta. 

 
Por isso, considera-se importante demarcar de que lado estamos falando, pois 

como ressalta Santos et al. (2019), talvez a maior dificuldade na luta que a classe 
trabalhadora enfrenta é: discernir o lado em que se deve lutar e saber claramente de que 
lado se está. 

 
Buscou-se, assim, definir claramente o nosso lado, tentando ultrapassar os 

limites da própria orientação, que até pela sua etimologia tende a ser restritiva; pois, 
sendo a palavra originária de “oriente”, pode-se compreender “orientação” como 
direcionar-se para o Oriente. Entretanto, a pergunta que se faz é: por que teria que ser, 
necessariamente, para esta direção? Não poderia seguir em outra? Assim, talvez possa se 
frustrar a expectativa de muitos(as) jovens que querem sair de uma oficina com uma 
decisão tomada e uma profissão definida. 

 
Nesse caaso, resta-nos pedir desculpas pela possível decepção; contudo, de fato, este 

jamais foi o objetivo, até porque quando se fala em projetos de vida, estamos falando de 
uma dimensão muito maior que ultrapassa a inserção no mercado de trabalho, por meio de 
um fiel e engajado compromisso com a formação humana integral, num momento em que 
esta sofre um articulado e pesado ataque. 
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Atentos(as) às considerações de Anjos (2020), de que, diante do cenário, a 
mobilização da comunidade acadêmica ainda é insuficiente (incluindo seus estudantes, 
professores e servidores técnico- administrativos), bem como considerando o seu apelo de que 
resistir é o verbo do momento; por meio deste, está se buscando sensibilizar os(as) estudantes 
e todos(as) os(as) leitores(as) para a importância do contra-ataque, da luta que requer 
pensamento crítico, construtivo e criativo. Com efeito, acredita-se que esta obra não deixa 
de ser uma forma de resistência, ainda que imperfeita e inacabada. 

 
Todavia, como jamais se perseguiu a conclusão, considera-se que parte da missão já 

começa a ser cumprida, até porque a plenitude é inalcançável e é, na incompletude, nas 
aberturas, que se tem a possibilidade da espera ativa, de sonhar, projetar, lutar, 
resistir... 

 
Portanto, se o solo foi preparado, as sementes lançadas, signfica que iniciamos um 

ciclo. Não se sabe se todas as sementes germinarão, mas se o preparo conseguiu tornar algum 
solo fértil, tem-se certeza de que a semente crescerá e dará seus frutos com suas sementes. 
Espera-se, assim, que estas se disseminem e alcancem uma diversidade de solos, uma 
diversidade de histórias, uma diversidade de vidas. 

 

 

 

 

NÃO ACABA POR AQUI! 

 
 Deixamos algumas sugestões para 

que continuem militando na (re)construção de 
sonhos, projetos e realidades! 
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Livros & Artigos 

 
 Orientação profissional: a abordagem sócio-histórica. BOCK, Silvio Duarte. São 

Paulo: Cortez, 2006. O livro resulta da pesquisa de mestrado do autor, que realiza uma 
análise crítica dos pressupostos e princípios que historicamente balizaram, e ainda 
influenciam fortemente, o debate e as iniciativas de orientação profissional em curso no 
Brasil. Num segundo momento, o autor apresenta princípios, referências e resultados de 
uma prática de orientação profissional ancorada numa perspectiva sócio-histórica de 
indivíduo e sociedade.  
 

 Orientação profissional para as classes pobres. BOCK, Silvio Duarte. São Paulo: 
Cortez, 2010. O autor busca estabelecer fundamentos teóricos e práticos para a 
conformação de caminhos capazes de construir uma prática de orientação profissional 
com sujeitos oriundos das camadas pobres. A hipótese do autor é de que é possível 
construir iniciativas capazes de apoiar a reflexão de homens e mulheres pobres sobre suas 
possibilidades de escolha e sobre o mundo do trabalho. 

 

 Guia Tô no Rumo: Jovens e escolha profissional. Subsídios para educadores. 
SOUZA, Raquel. São Paulo: A ç ã o E d u c a t i v a , 2 0 1 4 . D i s p o n í v e l e m : h t t p s : / / 
a c a o e d u c a t i v a . o r g . b r / w p - content/uploads/2016/10/Guia-To%CC%82-no-
Rumo.pdf. Este guia conta com textos de apoio sobre os temas relacionados aos desafios 
e caminhos possíveis de efetivação dos direitos de moças e rapazes no que concerne à 
educação e ao trabalho, bem como às suas possibilidades de realizarem escolhas nesses 
domínios. São sugeridos materiais que podem ser reproduzidos para a realização de 
oficinas e a condução de atividades. A publicação conta também com uma seção dedicada 
a referências de sites, vídeos e textos complementares que podem servir de subsídio 
para construção de novas propostas, inclusive ajudou a presente proposta. 

 

 A orientação profissional nas escolas técnicas industriais no Brasil (1949-
1963) a partir da CBAI. MACHADO, Maria Lucia Büher. RTPS - Revista Trabalho, 
Política e Sociedade, v. 4, n. 6, p. p. 85 – 100, jun. 2019. Disponível em: 
http://costalima.ufrrj.br/index.php/RTPS/article/view/220. Estuda a Comissão 
Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI), instituída em 1947, entre o Brasil e os 
Estados Unidos. Esta comissão, por sua vez, tinha entre os seus objetivos a formação 
docente para o Ensino Profissional, investindo na Formação de um corpo técnico 
voltado para a Orientação Profissional nas Escolas Industriais e Técnicas da Rede Federal. 
O artigo apresenta os resultados da investigação, como foi e o que priorizava esse 
processo de Formação, a partir do depoimento de profissionais do período e da 
análise de documentação da CBAI. 

 
 Orientação Profissional e Formação Humana Integral na Educação Profissional e 

Técnica de Nível Médio. FERREIRA, Samuel Anderson; AZEVEDO, Rosa. Educação 
Profissional e Tecnológica em Revista, v. 4, n. 1, 2020. A pesquisa perpassa pela temática 
da Orientação Profissional e da Formação Humana Integral, discutindo os fundamentos 
históricos e a prática destas em ambiente escolar. Os resultados do estudo sinalizam que 
a Orientação Profissional, pautada em princípios sólidos de criticidade e voltada para a 
emancipação, pode colaborar para a Formação Humana Integral dos estudantes 
da Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio (EPTNM). 

http://costalima.ufrrj.br/index.php/RTPS/article/view/220.EstudaaComissão


81 

 

 

 
 

Documentários 

 
 Pro dia nascer feliz – (2006, dir. João Jardim, dur. 88 min) – As situações que o 

adolescente brasileiro enfrenta na escola, envolvendo preconceito, precariedade, 
violência e esperança são temas do documentário. O diretor acompanha a vida de 
adolescentes de três estados brasileiros. De classes sociais distintas e com trajetórias 
bastante desiguais, eles falam de suas vidas na escola, de seus projetos e de suas 
inquietações. 
 

 Últimas conversas – (2014, dir. Eduardo Coutinho, dur 85 min.) – O documentarista 
Eduardo Coutinho entrevista jovens de 16 a 18 anos de escolas públicas do Rio de Janeiro, 
perguntando sobre suas vidas, seus sonhos e o que almejam para o futuro. Este foi o último 
trabalho dirigido pelo cineasta brasileiro, que faleceu em 2014 antes de montar a obra, que 
ficou a cargo de Jordana Berg. Assim, o documentário inicia com o próprio diretor, sentado 
em uma cadeira, relatando suas frustrações em relação à obra que estava criando, e aborda 
assuntos como racismo, religião, bullying e problemas familiares. 

 

 NUNCA me sonharam – (2017, dir. Cacau Rhoden, dur. 90 min) – Os desafios do 
presente, as expectativas para o futuro e os sonhos de quem vive a realidade do Ensino 
Médio nas escolas públicas do Brasil, na voz de estudantes, gestores(as), professores(as) e 
especialistas. O documentário reflete sobre o valor da educação. 

 

 
Sites, blogs e afins 

 
 Tô No Rumo – (www.tonorumo.org.br) – O site é uma iniciativa da Ação Educativa 

para disseminar informações e debates sobre educação, trabalho e juventude. O 
espaço visa publicar conteúdos acessíveis para jovens - principalmente estudantes e 
ex-estudantes de escolas públicas de ensino médio – e também dar espaço para que esses 
partilhem seus pontos de vista e experiências. 
 

 Em Diálogo – (http://www.emdialogo.uff.br) – Foi criado para estimular o diálogo, 
articular parcerias e socializar conhecimentos e experiências que contribuam para a 
melhoria do ensino médio público. O portal é formado por comunidades temáticas, onde 
seus gestores publicam textos, fotos, vídeos ou áudios que tratam dos desafios ou 
relatam experiências positivas nesta etapa do ensino. Participam do espaço estudantes, 
professores(as), pesquisadores(as), e demais interessados(a) em contribuir para a 
construção de um Ensino Médio inclusivo e de qualidade. 

 
 Vivendo a Adolescência/ VA (http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/a-

reprolatinaoi) – Foi criado pela ONG Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual 
e Reprodutiva em 2000. Hoje, este portal pode ser caracterizado como uma ferramenta 
de participação, cidadania e mobilização para promoção e defesa dos direitos sexuais 
e reprodutivos entre outras políticas públicas para os(as) adolescentes. 

http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/a-reprolatinaoi)
http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/a-reprolatinaoi)
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APÊNDICES 

E ANEXOS 



 

 

 

APÊNDICE A – CONVITE E DIVULGAÇÃO DA OFICINA 
 

 

 

 

 

 

 

OFICINA COM DINÂMICAS DE GRUPO 
 

Basta ser sincero e desejar profundo, 

Você será capaz de sacudir o mundo! 

Raul Seixas 

QUAIS OS SEUS SONHOS E PROJETOS? COMO VOCÊ ESTÁ 

PENSANDO O SEU FUTURO? JÁ PENSOU SOBRE A SUA RELAÇÃO 

COM O TRABALHO? 

QUE TAL CONVERSARMOS SOBRE ESTAS QUESTÕES? 

PARTICIPE DA OFICINA “VISLUMBRANDO NOVOS 

HORIZONTES, (RE)CONSTRUINDO PROJETOS” 

FIQUE LIGADO(A) NO PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 
 

 

 

 

 

ONDEK HORÁRIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES: (098) / E-mail: @gmail.com 



 

 

 

APÊNDICE B – MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

INSCRIÇÃO N°:    
  

DATA: /  /  
 

NOME: 

COMO VOCÊ GOSTA DE SER CHAMADO: 

ENDEREÇO: 

E-MAIL: 

TELEFONE PRINCIPAL: 
(De preferência WhatsApp) 

TELEFONE 2: 

SEXO: 

[ ]MASCULINO   [ ]FEMININO 

DATA DE NASC.: 

  / /  

Alguma necessidade educacional específica? 

[ ]Não [ ]Sim. Qual?   

 
ESCOLA ONDE ESTUDA: TURMA: 

(RECORTE AQUI) 

***************************************************************************************************  

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

INSCRIÇÃO N°:__ _ 

 
CARGA HORÁRIA: 10h 

MEDIADOR(A): __ _ 

OFICINAS COMO DINÂMICAS DE GRUPO 
(VIA DO INSCRITO) 

RECIBO DE INSCRIÇÃO 
  

DATA: /  /  

 
OBJETIVO: Construir espaços de reflexão, recuperando a 

categoria “Trabalho” como princípio educativo para processos 

de escolhas, que ultrapassem a lógica do Capital. 

DATA E HORÁRIO DO 1º ENCONTRO:     /    / , de às . 

LOCAL:   

ASSINATURA DO(A) RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: 

 

 

 
OFICINAS COMO DINÂMICAS DE GRUPO 

FICHA DE INSCRIÇÃO 



 

 

 

APÊNDICE C – LISTA DE FREQUÊNCIA 

 
 

_    _ ENCONTRO Data: __    / _/   

 
 

 
NOME 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 
OFICINAS COMO DINÂMICAS DE GRUPO 

 

LISTA DE FREQUÊNCIA 



 

 

 

APÊNDICE D – MOLDES OU RECORTES PARA A ÁRVORE DOS SONHOS 

 

FOLHAS 
     

6
 cm

 

 

 

 

 

 

MOLDE 

Pode-se utilizar este molde para fazer as 

folhas em cartolina verde, papel laminado 

verde, folha camurça verde, etc. 

RECORTE 

Pode-se apenas imprimir (sugere-se impressão em 

papel sulfite verde) e recortar. 

 
FLORES 

 



 

 

 
 

APÊNDICE D – MOLDES OU RECORTES PARA A ÁRVORE DOS SONHOS 
 

    (Continuação) 

 
 

TRONCO 

 

 

 

 
RAIZ 

 

TRONCO 

Quais os buracos, as dificuldades e/ou desafios que 

preciso enfrentar para realizá-los? 
 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

RAIZ 
 

O que já tenho a meu favor para realizá-los? 
 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 



 

 

 

APÊNDICE E – TUTORIAL PARA USO DA FERRAMENTA ONLINE STOPWATCH 

 

 
1° PASSO: Acesse o site https://www.online-stopwatch.com/ 

 
 

 
 

 
 

2° PASSO: Como na dinâmica será necessário um sorteador de nomes (mas também pode ser 

usado para sortear números), deve-se clicar em cima da opção “Random Name Pickers” 

(Selecionadores de Nomes Aleatórios). 

 

Este é um site onde se pode criar roletas, cronômetros, cartelas de 

bingo, sorteador de palavras/números e jogar dados de diversos 

tipos. Todas estas ferramentas são gratuitas e não precisa fazer 

login para usar. 

http://www.online-stopwatch.com/
http://www.online-stopwatch.com/


 

 

 

3° PASSO: Você será direcionado para vários modelos de selecionadores de nomes/números. 

Como a dinâmica se chama “Balões de Sentimentos”, parece que o modelo “Crane Claw 

Picker” (Selecionador Garra de Guindaste) é o que mais se aproxima da ideia de puxar balões. 

Porém, você pode ficar livre para escolher o seu modelo e, no modelo escolhido, basta clicar 

em cima. 

 
 

4° PASSO: O modelo escolhido será carregado; em seguida, clique no ícone referente às 

“Configurações” para que sejam realizadas às adaptações, conforme a sua realidade. 

 
 

CONFIGURAÇÕES 



 

 

5° PASSO: Faça os ajustes! Se o sorteio for pelo próprio nome dos participantes, terá que 

digitar todos estes nomes e, depois, aperte em “Save” para salvar as alterações feitas. Se for por 

número, digite o intervalo para sorteio, de acordo com o número de participantes presentes no 

Encontro (Ex.: Se há 20 pessoas para participar da dinâmica, você define o intervalo de 1 a 20), 

e, em seguida, clique em “Save” para salvar o intervalo que foi definido. 

 

 
 

6° PASSO: As alterações serão salvas e você clica no local indicado para que o modelo com as 

suas alterações posso carregar. 

 



 

 

 

7° PASSO: Tudo pronto! Agora, no momento do sorteio, basta compartilhar a página. 
 

 
8° PASSO: Para realizar o sorteio, você só precisa dar um clique em cima da garra do guindaste; 

o número será sorteado e, para que o mesmo número não volte para o sorteio, você clica em 

“remove”. Assim, vai se repetindo este 8º passo, até que todos(as) tenham participado. 

 
 



 

 

  

APÊNDICE F – SITUAÇÕES PARA A “BATATA QUENTE” 
 

 
 

 

COMO ACHA QUE AGIRIA? 

 
Domingo de jogo, tem torcida e animada, você 

entra em campo com seu time. A partida já 

começa disputada com as duas equipes 

buscando a vitória. Em determinado momento, 

você recebe a bola e parte para o gol sendo 

marcado direto por um jogador do time 

adversário, mas, na disputa, seu oponente cai 

machucado e percebe logo que a lesão é grave, 

mas está diante do gol... Como acha que seria a 

sua próxima ação? 

COMO ACHA QUE AGIRIA? 

 
Você tem um(a) amigo(a) de infância, sempre 

estudaram juntos(as). Mas, este(a) amigo(a) tem 
tido algumas posturas agressivas, costuma 

inclusive xingar, ofender e ameaçar algumas 
pessoas. Ele(a) vive ameaçando um(a) colega de 

turma que mora perto de você. Certo dia, ao 
retornar para casa, você viu a seguinte cena: 

o(a) amigo(a) de infância empurrou o(a) colega 

que mora perto de você e quebrou seus óculos. 

Como acha que reagiria a esta cena? 

 
COMO ACHA QUE AGIRIA? 

 
É uma segunda-feira, você acordou cedo e foi à 

Lotérica para fazer uns pagamentos para sua 

mãe. Quando chegou a fila já estava grande e, 

depois, foi só aumentando. De fato, a fila estava 

“quilométrica”, quando chegou um(a) amigo(a) 

seu, pelo qual tem muita estima, ele(a) começa a 

conversar e, de repente, pede para que pague 

algumas contas para ele(a)... Como acha que 

reagiria? 

 
O QUE VOCÊ ACHA? 

 
Um rapaz começa a treinar boxe por imposição 

do pai, que é lutador e acha que o filho também 

deve seguir esta carreira. Mas, na mesma 

academia que frequenta, este rapaz começa a ter 

contato com aulas de dança e fica fascinado 

com o balé. Mas “todos” dizem, inclusive o pai, 

que balé é para menina. Você acha que tem 

profissões que são só para mulheres e outras só 

para homens? 

 
O QUE VOCÊ ACHA? 

É importante agradar a todos? 

Para ser gentil, pode-se deixar de ser 

verdadeiro? 

COMO ACHA QUE AGIRIA? 

Você sai para fazer um pagamento, faz o 

pagamento e, quando está saindo do local, 
encontra no chão um envelope. Curioso(a), você 

abre o envelope, e percebe que há uma conta 
com vencimento para aquela data e tem 

também dinheiro, o valor é o mesmo do valor da 
conta. 

Provavelmente, alguém deixou cair e não 

percebeu. Imagina o que faria? 

 
PARA VOCÊ... 

O que é mais importante numa amizade ou 

na relação que estabelece com as pessoas? VOCÊ CONCORDA? 

Digo a verdade custe o que custar! 
 

 
PARA VOCÊ... 

Você já tentou encontrar alguma vez a 

melhor maneira de contar a verdade? Como 

você acha que se saiu nessa situação? 

VOCÊ CONCORDA? 

É possível ser sincero sem ser arrogante ou 

hipócrita! 



 

 

Sugestões: 

 

 

APÊNDICE G – SUGESTÃO DE TÓPICOS PARA AVALIAÇÃO 

  

 

FAÇA SUA AVALIAÇÃO! 
 

1) O que você achou do horário em que foram realizados os encontros? 
 
 

 
 

 

Ótimo ( ) 

Regular ( ) 

Bom ( )              

Péssimo ( ) 

 

 
 

 

___________________________________________________________________________________________ 
  

 

2) Quanto ao tempo de duração dos encontros? 

    Ótimo ( ) 

  Regular ( )                                      

? 
 

Bom ( ) 

Péssimo ( ) 

Sugestões: 
 

 
 

 

    Ótimo ( ) 

  Regular ( ) 

 
 

 

Bom ( )                      

Péssimo ( ) 

Sugestões: 
 

 

 

 

 

    Ótimo ( ) 

  Regular ( ) 

 

 
 

Bom ( ) 

Péssimo ( ) 

Sugestões: 
 

 
 
 
 
 
 

3) Quanto ao local onde foi realizado? 

4) Quanto aos recursos e materiais utilizados? 



 

 

 

 

    Ótimo ( ) 

  Regular ( ) 

 
 

 

 

 

 

Bom ( ) 

Péssimo ( ) 

Sugestões: 
 

 

 

    Ótimo ( ) 

  Regular ( ) 

 
 

 

 

Bom ( ) 

Péssimo ( ) 

Sugestões: 
 

 
 
 
 

7) Considera que as suas expectativas iniciais foram alcançadas? 
 

Sim ( ) Não ( ) 
 

Justifique ou comente a sua resposta: 
 

 

 

 
 
 

Sim ( ) 

 

 
Não ( ) 

            Justifique ou comente a sua resposta: 
 

 
 

 
 
DÚVIDAS E/OU OUTRAS SUGESTÕES E COMENTÁRIOS!  
 
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

5) Quanto às dinâmicas de grupo? 

6) Quanto aos mediadores? 

8) Participaria de outras oficinas como esta?  



 

 

 

ANEXO I – AGENDA DE TRABALHO DECENTE PARA A JUVENTUDE 

  
 

JOVENS E DIREITO AO TRABALHO 
   

O tema trabalho e juventude é permeado de polêmicas e contradições, uma dessas é 

que não são todos os jovens que precisam trabalhar, aqueles que têm melhores condições 

financeiras podem adiar um pouco mais a sua entrada no mundo do trabalho e dedicar-se por 

mais tempo aos estudos. Já os jovens mais pobres, tendem a deixar os estudos mais cedo e, 

geralmente, não têm a opção de entrar mais tarde. Assim, o trabalho entre os jovens é um 

elemento produtor e reprodutor de desigualdades, pois os mais propensos a trabalhar são 

aqueles menos escolarizados e mais pobres, embora isso não signifique que os mais 

escolarizados e com melhor renda não o façam também (PICANÇO, 2015). 

 

Outra polêmica é que os jovens, quando trabalham, tendem a estar em ocupações 

com menores salários e mais desprotegidas. Dessa forma, se por um lado incentivar o trabalho 

do jovem é reproduzir desigualdade; por outro, é preciso criar melhores condições para a 

juventude que trabalha. 

 

Nesse sentido, em 1999, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) lançou o 

conceito de Trabalho Decente (TD), definido como um trabalho produtivo com remuneração 

justa, segurança no local de trabalho e proteção social para o trabalhador e sua família; 

melhores perspectivas para o desenvolvimento pessoal e social; liberdade para que 

manifestem suas preocupações, organizem-se e participem na tomada de decisões que afetam 

suas vidas; e igualdade de oportunidades e de tratamento para as mulheres e homens (OIT, 

2007). 

 

No Brasil, foi lançada em junho de 2011, a Agenda Nacional de Trabalho Decente 

para a Juventude e apresenta um conjunto de propostas voltadas para a promoção do trabalho 

decente para os jovens de 15 a 29 anos. O documento resulta de discussões que reuniram um 

conjunto de pessoas de diferentes áreas e instituições para refletir sobre a situação dos jovens  

no mercado de trabalho: gestores públicos, lideranças sindicais, ONG’s, associações e 

organizações juvenis, movimentos sociais etc. 



 

 

 

De um lado, o documento reafirma a necessidade de que sejam criados mecanismos 

que coíbam o trabalho infantil e que sejam aplicadas medidas que assegurem o respeito à 

idade mínima considerada legal para ingresso no trabalho no Brasil, que é de 16 anos, com 

exceção das situações de aprendizagem protegidas pela Lei 10.097/2000, nas quais o trabalho 

é permitido a partir dos 14 anos. De outro, busca avançar na discussão sobre as condições 

mais adequadas para que moças e rapazes possam ingressar e permanecer no mundo do 

trabalho em condições dignas, tendo acesso a seus direitos e à proteção social. 

 

A ideia é que o documento sirva de base para a formulação de um Plano 

Nacional, capaz de dar diretrizes para políticas públicas e para programas que melhorem 

a inserção e as condições de trabalho de moças e rapazes brasileiros. A seguir, são 

apresentados os quatro eixos do Plano e algumas das linhas de ação propostas: 

  

1. Mais e melhor educação 

 

Elevação do acesso e qualidade em todos os níveis de ensino para os jovens, com 

igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça. São algumas linhas de ação 

propostas: 

 

 A ampliação do acesso e promover a melhoria da qualidade da educação, com a 

permanência e progressão dos adolescentes e jovens no Ensino Fundamental, médio 

e superior. 
 

 A promoção de maior aproximação entre o mundo do trabalho e a educação: 

oferecer atividades como orientação profissional, divulgar informações sobre 

programas e políticas de trabalho e inserção profissional para jovens, incorporar o 

tema do trabalho decente no currículo de escolas de ensino médio, técnico, 

tecnológico e superior. 
 

 O fortalecimento do sistema público de educação profissional e tecnológica com 

qualidade. 
 

 A ampliação do acesso dos jovens às tecnologias de informação e comunicação. 
 

 A garantia de condições de ingresso e/ou permanência das jovens grávidas ou mães 

no sistema educacional. 

 

 

 



 

 

 

2. Conciliação entre estudos, trabalho e vida familiar 

 

Ampliar as oportunidades e possibilidades de conciliação entre os espaços do trabalho, 

dos estudos e da vida familiar e em sociedade para os jovens trabalhadores/as e estudantes, de 

forma que o trabalho não se sobreponha ou mesmo prejudique as trajetórias educacionais e de 

integração e participação social da juventude. São algumas linhas de ação propostas: 

 

 A compatibilização das jornadas de trabalho com a permanência dos jovens na escola 

adotando, por exemplo, jornadas de trabalho que permitam o acesso e a permanência 

dos/as jovens trabalhadores e estudantes na educação básica, profissional e superior, ou 

que garantam seu retorno às atividades escolares. 
 

 A ampliação das oportunidades para jovens de ambos os sexos compatibilizarem 

trabalho, estudos e vida familiar. Por exemplo, garantindo a instalação de creches 

públicas em condições adequadas e de qualidade no interior ou em locais próximos a 

instituições escolares visando ao cuidado de filhos de jovens mães e pais trabalhadores 

e/ou estudantes. 

 

3. Inserção digna e ativa no mundo do trabalho com igualdade de oportunidades e 

tratamento 

 

Mais e melhores empregos e outras oportunidades de trabalho para os jovens com 

igualdade de tratamento e de oportunidades. São algumas linhas de ação propostas: 
 

 A criação de programas públicos, projetos de desenvolvimento local e empresarial que 

favoreçam a inserção juvenil no mercado formal de trabalho e a geração de novos postos 

de emprego para jovens. 

 A melhoria das condições de trabalho dos jovens ocupados. Por exemplo, adotando 

medidas que fiscalizem e avaliem as condições de trabalho em termos de sua 

remuneração, salubridade, segurança, condições materiais, alimentação e transporte, 

considerando a sua adequação à faixa etária e sexo. 
 

 A garantia aos jovens rurais e de comunidades tradicionais (por exemplo, quilombolas 

e indígenas) do acesso à terra e às políticas de desenvolvimento rural sustentável. 
  

 A estruturação de ações promotoras de igualdade de oportunidades e de combate à 

discriminação, especialmente dos segmentos em condições de pobreza ou 

vulnerabilidade social, dos jovens negros e das jovens mulheres. 



 

 

 

4. Diálogo social: juventude, trabalho e educação  

 

 Ampliar e fortalecer o debate sobre as alternativas e condicionantes para a 

melhor inserção juvenil no mercado de trabalho; estimular as condições de participação juvenil 

urbana e rural nos instrumentos de defesa de direitos do trabalho, na organização sindical e nas 

negociações coletivas. São algumas linhas de ação propostas: 

 

 A ampliação do diálogo social sobre a condição juvenil no mundo do trabalho, por meio: 

 

o Do estimulo à produção de conhecimento e informação sobre a situação dos jovens 

no mundo do trabalho, considerando as dimensões de gênero, raça e etnia. 

  

o Do incentivo a organização e participação de jovens trabalhadores em atividades 

sindicais. 

 

 

o Do envolvimento de diferentes atores sociais (governos, sindicatos, representações 

empresariais, organizações da sociedade civil) para a melhoria das condições de 

trabalho e salário dos jovens e para a melhoria do acesso e da qualidade da educação 

dos segmentos juvenis. 

 

 

o Da promoção e amplificação do debate sobre a situação dos jovens no mercado de 

trabalho, com a perspectiva de reconhecer o direito ao trabalho às jovens gerações. 
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ANEXO II – LETRAS DAS MÚSICAS PARA O TERCEIRO ENCONTRO 
 

 

 

 

FÁBRICA 

LEGIÃO URBANA. In: Dois. São 

Paulo: EMI Music,1986. 

 

Nosso dia vai chegar 

Teremos nossa vez 

Não é pedir demais 

Quero justiça 

Quero trabalhar em   paz 

Não é muito o que lhe peço 

Eu quero um trabalho honesto 

Em vez de escravidão 

Deve haver algum lugar 

Onde o mais forte 

Não consegue escravizar 

Quem não tem chance 

De onde vem a indiferença 

Temperada a ferro e fogo? 

Quem guarda os portões 

Da fábrica? 

O céu já foi azul 

Mas agora é cinza 

O que era verde aqui 

Já não existe mais 

Quem me dera acreditar 

Que não acontece nada 

De tanto brincar com fogo 

Que venha o fogo então 

Esse ar deixou minha vista cansada 

Nada demais 

MÚSICA DE TRABALHO 

LEGIÃO URBANA. In: A tempestade. São 

Paulo: EMI Music,1996 

Sem trabalho eu não sou nada 

Não tenho dignidade 

Não sinto o meu valor 

Não tenho identidade 

Mas o que eu tenho 

É só um emprego 

E um salário miserável 

Eu tenho o meu ofício 

Que me cansa de verdade 

Tem gente que não tem nada 

E outros que tem mais do que precisam 

Tem gente que não quer saber de trabalhar 

Mas quando chega o fim do dia 

Eu só penso em descansar 

E voltar pra casa, pros teus braços 

Quem sabe esquecer um pouco 

De todo o meu cansaço 

Nossa vida não é boa 

E nem podemos reclamar 

Sei que existe injustiça 

Eu sei o que acontece 

Tenho medo da polícia 

Eu sei o que acontece 

Se você não segue as ordens 

Se você não obedece 

E não suporta o sofrimento 

Está destinado a miséria 

Mas isso eu não aceito 

Eu sei o que acontece (2X) 

E quando chega o fim do dia 

Eu só penso em descansar 

E voltar pra casa, pros teus braços 

Quem sabe esquecer um pouco 

Do pouco que não temos 

Quem sabe esquecer um pouco 

De tudo que não sabemos 



 

 

 

ANEXO III – TEXTO PARA INÍCIO DO QUINTO ENCONTRO 
 
 

História de um olhar 

Eliane Brum 
 
 

 

O mundo é salvo todos os dias por pequenos gestos: diminutos, 
invisíveis. O mundo é salvo pelo avesso da importância; pelo antônimo 

da evidência. O mundo é salvo por um olhar! Que envolve e afaga! 

Abarca! Resgata! Reconhece! Salva! Inclui! 

 

Esta é a história do olhar de uma educadora chamada Eliane Vanti e de um andarilho 

chamado Israel Pires. Um olhar que nasceu na Vila Kephas. Dizem que, em grego, kephas 

significa pedra. Por isso um nome tão singular para uma vila de Novo Hamburgo. Kephas foi 

inventada mais de uma década atrás pedra sobre pedra. Em regime de mutirão. Eram 

operários da indústria naqueles tempos nada longínquos. Hoje, desempregados da indústria. 

Biscateiros, papeleiros. Excluídos. 

 

Nesta Kephas, cheia de presságios e de misérias, vagava um rapaz de 29 anos com o 

nome de Israel. Porque em todo lugar, por mais cinzento, trágico e desesperançado que seja, 

há sempre alguém ainda mais cinzento, trágico e desesperançado. Há sempre alguém para ser 

chutado por expressar a imagem-síntese, renegada e assustadora, do grupo. Israel, para a Vila 

Kephas, era esse ícone. O enjeitado da vila enjeitada. A imagem indesejada no espelho. 

 

Imundo, meio abilolado, malcheiroso, Israel vivia atirado num canto ou noutro da 

vila. Filho de pai pedreiro e de mãe morta, vivendo em uma casa cheia de fome com a madrasta 

e uma irmã doente. Desregulado das ideias, segundo o senso comum. Nascido prematuro, mas 

sem dinheiro para diagnóstico. Escorraçado como um cão, torturado pelos garotos maus. 

Amarrado, quase violado. Israel era cuspido. Era apedrejado. Israel era a escória da escória. 

 

Um dia Israel se aproximou de um menino. De nove anos, chamado Lucas. Olhos de 

amêndoa, rosto de esconderijo. Bom de bola. Bom de rua. De tanto gostar do menino que lhe 

sorriu, Israel o seguiu até a escola. Até a porta onde Lucas desaparecia todas as tardes, tragado 

sabe-se lá por qual magia. Até a porta onde as crianças recebiam cucas e leite. Israel chegou 

até lá por fome. De comida, de afago, de lápis de cor. Fome de olhar. 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

Aconteceu neste inverno. Eliane, a educadora, descobriu Israel. Desajeitado, 

envergonhado, quase desaparecido dentro dele mesmo. Um vulto, um espectro na porta da 

escola. Com um sorriso inocente e uns olhos de vira-lata pidão, dando a cara para bater porque 

nunca foi capaz de escondê-la. 

 

Eliane viu Israel. E Israel se viu refletido no olhar de Eliane. E o que se 

passou naquele olhar é um milagre de gente. Israel descobriu um outro Israel navegando nas 

pupilas da educadora. Terno, especial, até meio garboso. Israel descobriu nos olhos da 

educadora que era um homem, não um escombro. 

 

Capturado por essa irresistível imagem de si mesmo, Israel perseguiu o olho de 

espelho da educadora. A cada dia dava um passo para dentro do olhar. E, quando perceberam, 

Israel estava no interior da escola. E, quando viram, Israel estava na janela da sala de aula da 

2ª série C. Com meio corpo para dentro do olhar da professora. 

 

Uma cena e tanto. Israel na janela, espiando para dentro. Cantando no lado de fora, 

desenhando com os olhos. Quando o chamavam, fugia correndo. Escondia-se atrás dos 

prédios. Mas devagar, como bicho acuado, que de tanto apanhar ficou ressabiado, foi pegando 

primeiro um lápis, depois um afago. E, num dia de agosto, Israel completou a subversão. 

Cruzou a porta e pintou bonecos de papel. Israel estava todo dentro do olhar da educadora. 

 

E o olhar começou a se espalhar, se expandir, e engolfou toda a sala de aula. A 

imagem se multiplicou por 31 pares de olhos de crianças. Israel, o pária, tinha se 

transformado em Israel, o amigo. Ganhou roupas, ganhou pasta, ganhou lápis de cor. E, no 

dia seguinte, Israel chegou de banho tomado, barba feita, roupa limpa. Igualzinho ao Israel que 

havia avistado no olho da professora. Trazia até umas pupilas novas, enormes, em forma de 

facho. E um sorriso também recém-inventado. Entrou na sala onde a professora pintava no 

chão e ela começou a chorar. E as lágrimas da professora, tal qual um vagalhão, terminaram 

de lavar a imagem acossada, ferida, flagelada de Israel. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Israel, capturado pelo olhar da educadora, nunca mais o abandonou. Vive hoje nesse 

olhar em formato de sala de aula, cercado por 31 pares de olhos de infância que lhe contam 

histórias, puxam a mão e lhe ensinam palavras novas. Refletido por esses olhos, Israel passou 

a refletir todos eles. E a educadora, que andava deprimida e de mal com a vida, descobriu-se 

bela, importante, nos olhos de Israel. E as crianças, que têm na escola um intervalo entre a 

violência e a fome, descobriram-se livres de todos os destinos traçados nos olhos de Israel. 

 

Israel, não importa se alguém não gosta de você. O que importa é que você siga a 

vida, aconselha Jeferson, de oito anos. Israel, não faz mal que tu sejas grande e um pouco 

doente, tu podes fazer tudo o que tu imaginares, promete Greice, de nove. Israel, se alguém 

te atirar uma pedra eu vou chamar o Vandinho, porque todo mundo tem medo do Vandinho, 

tranquiliza Lucas, nove. Israel, tu me botas na garupa no recreio? 

 

E foi assim que o olhar escorreu pela escola e amoleceu as ruas de pedra. 

  

Israel, depois que se descobriu no olhar da educadora, ganhou o respeito da vila, a 

admiração do pai. Vai ganhar uma vaga oficial na escola. Já consegue escrever o “P” de 

professora. E ninguém mais lhe atira pedras. A educadora, depois que se descobriu no olhar 

de Israel, ri sozinha e chora à toa. Parou de reclamar da vida e as aulas viraram uma cantoria. 

A redenção de Israel foi a revolução da educadora. 

 

Em 7 de Setembro, Israel desfilou. Pintado de verde-amarelo, aplaudido de pé pela 

Vila Pedra. 

 
[18 de setembro de 1999] 



 

 

 

Esta obra é constituída pela proposta de cinco encontros com 
dinâmicas de grupo, que foram desenvolvidos como produto 

educacional do trabalho de dissertação intitulado 
“(Re)orientando projetos de vida diante das mutações do mundo 

do trabalho: intervenção com discentes do Ensino Médio 
Integrado da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica em Alcântara – MA”. Acredita-se que os encontros 
poderão proporcionar reflexões e práticas para a construção de 
Projetos de Vida, capazes de ultrapassar a lógica do Capital e os 

possíveis delírios oferecidos à juventude por esta mesma lógica, 
possibilitando, ainda que pareça contraditório, o resgate de 

sonhos, projetos autônomos e realidades dignas para à(s) 
juventude(s) brasileira(s). Este é o intuito da semente plantada e 

do cultivo aqui iniciado, não se sabe se desfrutaremos da 

colheita; porém, o que importa é aquilo que a obra deixa, a 
semente lançada e os frutos (tâmaras) que poderão ser 

saboreados, por nós ou por outros(as). 

Quem planta tâmaras, pode não as colher 


