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 INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NA CONSTRUÇÃO DOS VALORES 

QUE PERMEIAM A JUVENTUDE NAS SUAS ESCOLHAS 

 

 

 
INTRODUÇÃO  

O referente trabalho é sobre o  Projeto de Intervenção Pedagógica  aplicado durante o Estágio Supervisionado 

III – Ensino Médio e Coordenação Pedagógica desenvolvido com os alunos do 2° ano do Ensino Médio do 

Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra do município de Nova Santa Rosa. Com o intuito de demonstrar a 

importância de discutir com os jovens os valores e conceitos que são impostos a eles por meio de seu circulo 

social, além, de refletir acerca das ideologias próprias de cada jovem, identificando quais são suas opiniões 

acerca do tema e de que maneira estas podem influenciar em suas escolhas. 

A juventude é um período da vida situada entre 

infância e a idade adulta, e pode ser considerada a 

etapa de afirmação da identidade, em que o jovem 

se encontra diante do desafio da escolha 

profissional e precisa assumir deveres e 

responsabilidades. Muitas escolhas feitas nesta fase 

serão decisivas para o futuro dos jovens, tanto no 

campo pessoal como profissional. 

A formação do indivíduo no período da juventude 

permeia nos aspectos intelectuais, emotivos, físicos, 

bem como na construção de conceitos que  

desenvolve-se de forma bastante diferenciada, isso 

porque o jovem está em contato direto com a 

sociedade, e principalmente com sua família, que é 

cercada de seus próprios estereótipos e ideologias, 

resultando em comportamento diferenciados. 

Sendo assim, o núcleo familiar tem grande 

influência na construção dos valores, opiniões e 

conceitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 01- O  que influencia os jovens em suas escolhas futuras?  

Fonte:<http://www.folhavitoria.com.br/economia/blogs/negocios-de-

sucesso/2015/01/17/o-que-influencia-os-jovens-na-escolha-da-carreira/>.  

  

COMO OS VALORES  FAMILIARES 

INFLUENCIAM NAS ESCOLHAS DOS 

JOVENS? 

As escolhas dos jovens e as influências que sofrem 

em seu cotidiano auxiliam no processo de 

individuação, pois desenvolvem sua personalidade e 

fazem com que possa estruturar e consolidar sua 

identidade. Desta forma, é essencial compreender qual 

a concepção que os jovens possuem diante das 

escolhas profissionais, e quais são seus sentimentos 

diante disso, quais os fatores que o influenciam, suas 

dificuldades e, principalmente, identificar suas 

perspectivas, mudanças e sonhos em relação ao seu 

futuro.  

 

                                CONCLUSÃO 

 

 Concluímos ao término da  aplicação do projeto   que 

a família influência nas escolhas que os jovens 

pretendem alcançar.  Muitas vezes acabam ouvindo as 

opiniões  de seus familiares no momento da tomada 

de decisões para o futuro. Alguns jovens ficam   

abalados consigo mesmos, pois não ficam satisfeitos 

com as decisões que foram decididas sob pressão. 

Contudo, o projeto teve resultados positivos porque fez 

com que os jovens pensassem e refletissem sobre 

suas vidas e como certas influências podem trazer 

resultados positivos e ou negativos nas suas escolhas. 
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