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APRESENTAÇÃO
A formação “Juventudes em Curso: Trajetos e Afetos” (2019), promovida pelo Itaú Social em
parceria com o Instituto Singularidades, foi o nosso ponto de partida. Esse curso de formação,
com a participação de pesquisadores, educadores, gestores e ativistas de todo o Brasil,
estimulou discussões sobre protagonismo juvenil e como os jovens podem ocupar espaços e
materializar escolhas de vida.
A partir deste encontro, percebemos as conexões e os desafios que já possuíamos nos nossos
contextos de trabalho acerca da temática juventude, educação e trabalho. Após
muitas trocas, estudos, vivências e suporte, tivemos a ideia de estimular discussões sobre o
protagonismo juvenil e como os jovens podem ocupar os espaços e materializar suas escolhas
de vida no âmbito das trajetórias escolares e do trabalho.
Nesse contexto, o projeto Travessias desenvolveu uma metodologia que permite aos
jovens identificar as características profissionais e socioemocionais necessárias para lidar
com a transição da escola para o mundo do trabalho. Para estimular nos jovens o debate
sobre desafios pessoais e coletivos durante a trajetória da escola para o mundo do trabalho,
elaboramos uma ferramenta sob a forma de um jogo chamado “Travessias”.
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Para melhor compreender o processo de criação do Travessias, esta produção descreverá
as etapas que constituíram as intervenções com as juventudes; os objetivos do jogo; os
principais resultados e a ferramenta educacional elaborada a partir desse percurso.

A PESQUISA
O projeto Travessias teve por objetivo:
1. Sensibilizar os jovens sobre as possibilidades e os desafios que se
apresentam aos jovens na transição escola/mundo do trabalho.
2. Promover espaços autônomos e criativos de reflexão e troca entre
os jovens, estimulando o protagonismo juvenil.
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3. Aproximar os jovens que estão vivendo essa etapa para compartilhar
experiências, estratégias, emoções e sentimentos entre eles.

Para alcançar estes objetivos, inicialmente, foram construídas duas etapas quanti-quali
interdependentes de pesquisa. Participaram deste processo cerca de 800 jovens entre

14 e 22 anos, nas cidades de São Paulo (SP) e Dourados (MS), entre o período de
março e julho de 2019. Nesta direção, buscou-se identificar e agrupar por categorias os desafios
que os jovens enfrentam diante da transição escola/mundo do trabalho. A análise dos resultados foi
de caráter descritivo e por análise temática.

A segunda etapa teve por objetivo dialogar com os jovens acerca de suas vivências diante do contexto
da transição escola/mundo do trabalho. Nesta direção, foram construídas oficinas temáticas com os
principias resultados obtidos na etapa anterior, referente à pesquisa de opinião.
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A primeira etapa teve por objetivo caracterizar o perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa.
Para tanto, foi construído um questionário, no formato de pesquisa de opinião, e aplicado online com
os jovens das cidades de São Paulo e Dourados.

PRINCIPAIS RESULTADOS
A primeira etapa da pesquisa nos permitiu conhecer o perfil sociodemográfico e as percepções
dos jovens sobre questões envolvendo a família, os amigos, os estudos e o trabalho. A seguir,
os principais resultados:

17-18

ETAPA DOURADOS/MS

55% do sexo feminino

67% do sexo feminino

45% do sexo masculino

33% do sexo masculino

42% com idade entre 17 e 18 anos

15

67% com idade de 15 anos

62% negros e pardos

47% brancos

74% cursam Ensino Médio

83% cursam Ensino Médio e técnico

29% não trabalham

86% não trabalham

54% possuem renda familiar

39% não sabem informar

entre 1 a 3 salários minímos

a renda familiar
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ETAPA SÃO PAULO/SP

ETAPA SÃO PAULO/SP

ETAPA DOURADOS/MS

Esses estudantes percebem que:

Esses estudantes percebem que:
A família se interessa por suas trajetórias escolares (75%) e escolhas profissionais (75%);

A família se interessa por suas
trajetórias escolares (69%) e
escolhas profissionais (56%);

36% percebem que seus amigos

estão parcialmente preocupados com
os estudos e trabalhos.

37% percebem que seus amigos estão parcial-

mente preocupados com os estudos e trabalhos.

Maioria diz que gênero (69%), raça (81%)
e renda familiar (42%) não interferem nas
escolhas acadêmicas e profissionais.
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Maioria diz que gênero (71%) e raça (68%)
não interferem nas escolhas acadêmicas e
profissionais, contudo a maioria diz que a renda
familiar (40%) interfere nestas escolhas.

68% se sentem preparados para tomar

ETAPA DOURADOS/MS
53% se sentem preparados para tomar

decisões sobre suas escolhas acadêmicas;

decisões sobre suas escolhas acadêmicas;

68% se sentem parcialmente preparados para

33% se sentem parcialmente preparados para

32% reconhecem parcialmente suas

31% reconhecem parcialmente suas

80% reconhecem suas próprias dificuldades

69% reconhecem suas próprias dificuldades

fazer suas escolhas profissionais;

qualidades acadêmicas e profissionais;

fazer suas escolhas profissionais;

qualidades acadêmicas e profissionais;

diante da escolha acadêmica e profissional.

diante da escolha acadêmica e profissional.

39% não se sentem confiantes na busca de

39% não se sentem confiantes na busca de

53% consideram que a timidez pode interferir

50% consideram que a timidez pode interferir

um emprego/estágio;

um emprego/estágio;

no seu desenvolvimento profissional;

no seu desenvolvimento profissional;

70% se sentem ansiosos sobre futuro

61% se sentem ansiosos sobre futuro

45% não se sentem pressionados (pelos

53% não se sentem pressionados (pelos

acadêmico e profissional;

familiares/professores/amigos) a decidir logo
seu futuro acadêmico/profissional;

acadêmico e profissional;

familiares/professores/amigos) a decidir logo
seu futuro acadêmico/profissional;
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ETAPA SÃO PAULO/SP

ETAPA SÃO PAULO/SP

ETAPA DOURADOS/MS

Para 87%, continuar estudando é importante
para continuar “empregável;

Para 83%, continuar estudando é importante
para continuar “empregável;

73% conhecem as opções de continuidade

56% conhecem as opções de continuidade

dos estudos após conclusão do ensino médio;

dos estudos após conclusão do ensino médio;

56% não conhecem ou conhecem só parcial-

78% não conhecem ou conhecem só parcial-

55% sabem construir um currículo para parti-

19% sabem construir um currículo para parti-

mente programas de acesso a universidade;

mente programas de acesso a universidade;

cipar de seleções de estágio/trabalho;

cipar de seleções de estágio/trabalho;

53% não aceitariam emprego cujas condições

53% não aceitariam emprego cujas condições

de trabalho (horário/distância) os atrapalhassem na continuidade dos estudos.

8% não se consideram preparados para

de trabalho (horário/distância) os atrapalhassem na continuidade dos estudos.

42% não se consideram preparados para

participar de entrevistas;

participar de entrevistas;

16% não sabem onde procurar oportunidades

56% não sabem onde procurar oportunidades

de trabalho;

de trabalho;

67% acreditam ou acreditam parcialmente

61% acreditam ou acreditam parcialmente

50% não pretendem abrir seu próprio negócio

58% pretendem ou pretendem parcialmente

em vez de procurar emprego ou estágio.

que o salário é o fator mais importante para
procurar um estágio/trabalho;

em abrir seu negócio em vez de procurar
emprego ou estágio.
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que o salário é o fator mais importante para
procurar um estágio/trabalho;

A partir das análises das respostas obtidas nas oficinas qualitativas,
constatou-se que seria relevante abordar os desafios pessoais e coletivos
que chegam aos jovens ao longo de sua trajetória escolar e/ou de trabalho.
Para tanto, considerou-se as dimensões:

A
SUPORTE SOCIAL

B
C

APROFUNDAMENTOS
TEMÁTICOS

AUTOCONHECIMENTO

TOMADA DE DECISÃO

D

E, assim, nas e pelas relações com as percepções e
participações dos jovens, construímos uma ferramenta
em formato de jogo chamado “Travessias”.

JOGO DE CARTAS TRAVESSIAS
O Travessias é um jogo de cartas para jovens que estão vivendo o momento de transição da escola
para o mundo do trabalho.
Trata-se de um jogo cooperativo, em que todos compartilham, de forma lúdica e leve, suas
estratégias para lidar com os desafios que envolvem as trajetórias escolares e profissionais.
O jogo apresenta questões como: E quando acaba o ensino médio, qual é o próximo passo?
Faculdade? Estudar mais? Buscar o primeiro Emprego?!? Ou nenhum dos três?!?! Dá pra fazer
outra coisa e ficar bem com nossas escolhas?!?! Vamos pensar nas possibilidades?
Questões como essas são constantes para muitos jovens. O jogo de cartas Travessias foi pensado
a partir de quatro eixos temáticos:

Quem sou eu? Referente a situações sobre como as juventudes se percebem ou lidariam com
algumas questões pessoais.

Quem tá junto? Referente a vivências das juventudes com sua rede de suporte social.
E agora? Referente a experiências que podem ser recorrentes nas trajetórias das juventudes.
Você sabia? Referente a informes e destaques sobre temas transversais as trajetórias escolares
e profissionais das juventudes.

TRAVESSIAS • 12

E, assim, concebemos junto com as juventudes o nosso ponto de partida
e chegada no jogo de cartas Travessias.

APOIO

