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PROJETOS VITAIS E OCUPACIONAIS EM ADOLESCENTES DESEMPREGADOS. Jorge C. Sarriera; 
Tatiana V. C. Trindade e Adolfo Pizzinato (Curso de Pós Graduação em Psicologia da PUCRS - Grupo de Pesquisa 
em Psicologia Comunitária) 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa qualitativa produzidas a partir dos projetos vitais e vocacionais de 
jovens desempregados durante o Módulo de Orientação Profissional, integrante de um Programa de Inserção para o Trabalho, 
elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Psicologia Comunitária da PUCRS. Participaram no Programa três grupos de jovens 
adolescentes voluntários, com idades entre 14 e 18 anos, de ambos os sexos, num total de 56 sujeitos, cadastrados no 
SINE/Adolescente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS). Os objetivos visaram promover o 
conhecimento de características pessoais para a definição da identidade vocacional, propiciar informações das profissões e 
facilitar o desenvolvimento dos projetos vitais e profissionais, auxiliando-os na tomada de decisão. Para isso utilizou-se a técnica 
das Frases Incompletas proposta por Bohoslavsky (1992) e a técnica de Recortes e Confecção de Cartazes. Através dessas 
técnicas procurou-se promover uma reflexão quanto a busca de emprego, o significado do trabalho em suas vidas e as 
representações que têm deste. Delinearam-se alguns aspectos de sua identidade, projetados nos seus planos para o futuro. 
Observou-se que o auto-conceito desses jovens relaciona-se com atributos que querem conquistar. Nesse sentido, seus projetos 
incluem um emprego que lhes permita adquirir bens, status, estabilidade e conforto, entre outros. Acreditam em seus sonhos, 
porém expressam com clareza a dificuldade que encontram em desenvolver seus projetos vitais e ocupacionais devido às 
condições sócio-econômicas que limitam determinantemente suas decisões. O Programa mostrou-se eficaz para auxiliar a nível 
informativo e de esclarecimento o auto-conhecimento e o conhecimento do mundo laboral, vivenciando um processo de 
construção em grupo dos projetos vitais e ocupacionais, a fim de auxiliar os jovens na transição escola-trabalho. 
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