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PROJETO DE VIDA 

CONSTRUINDO PONTES PARA O FUTURO 

Categoria: Responsabilidade Socioambiental 

Período de aplicação: 2008 - 2012 

Sumário da ação: O presente documento relata a prática do PROJETO DE VIDA 

executado pelo Instituto JCA, como atividade inserida no Programa de Formação 

OFICINA DO ENSINO, proporcionada aos jovens participantes dos cursos 

profissionalizantes gratuitos oferecidos pela Instituição.  

Esta prática propicia uma experiência qualitativa aos jovens, facilitando-lhes a 

identificação de seus interesses profissionais, definir metas, trabalhando o 

planejamento de seus futuros. Ao mesmo tempo em que facilita a inserção nas 

empresas do setor de transporte por formar profissionais não apenas com 

conhecimento técnico, mais também com autoconhecimento, seguros de seus 

objetivos, desenvolvendo suas lideranças, identificando oportunidades e 

reconhecendo seus desafios. 

Metodologia: Na formulação deste documento foram considerados os seguintes 

métodos e documentos, a saber, cadernos do Projeto de Vida; entrevistas com 

gerentes de RH e ex-alunos do IJCA.  
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1. Contexto – Sobre o IJCA: 

 

O Instituto JCA é uma organização não-governamental sem fins lucrativos fundada em 2004 

pelo empresário do setor de transportes Jelson da Costa Antunes. Com a crença na 

transformação do jovem e de sua realidade por meio da educação, o Instituto desenvolve suas 

atividades segundo três eixos de formação: a constituição do jovem enquanto bom aluno, bom 

profissional e bom cidação. 

 

Nos últimos anos, o Instituto JCA teve como principais desafios: o alinhamento de visões que 

amplie a atuação da organização no setor de transporte; a ampliação do olhar estratégico na 

busca de oportunidades bem como a ampliação e fortalecimento do trabalho com parceiros.  

 

Ora, tais desafios impulsionaram a organização a perceber-se no momento de planejar o 

futuro. E  no período de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013, junto com a equipe IJCA, foi 

elaborado o Planejamento Estratégico Participativo1.  

 

Na figura abaixo, podemos conhecer as Visões para o ano de 2014: 

 

 

 
                       

 
                                                          

   

                                                           

1
 Tivemos o apoio da PARES – RESULTADOS SUSTENTÁVEIS, consultoria em gestão, para construir, de forma conjunta com a 

equipe do IJCA, o Planejamento Estratégico Participativo, adequando –o aos principais desafios identificados pela organização. 
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2.  O Programa Oficina do Ensino                          

O Instituto JCA lançou, em janeiro de 2005, o Programa OFICINA DO ENSINO, elegendo a 

educação profissional como um dos seus principais focos de atuação. Os cursos são voltados, 

em sua maioria, para a área de transporte de passageiros, são eles: Mecânica à Diesel e 

Injeção Eletrônica, Eletricidade Veicular e Refrigeração, Pintura Automotiva, Funilaria e Solda, 

Auxiliar Administrativo. Os jovens beneficiados têm faixa etária de 18 a 29 anos e cursam no 

mínimo o 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública.  Outra característica do público 

atendido é o fato de serem residentes dos municípios de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e 

Maricá. 

Os cursos de qualificação voltados para o setor de transportes vêm atender a uma demanda 

crescente por mão de obra qualificada para atuar na manutenção e vagas ociosas, preparando 

o jovem profissionalmente a ingressar no mercado de trabalho.  

Além do conhecimento técnico, os alunos também aprendem noções de segurança no 

trabalho, postura profissional e preservação do meio ambiente. Desde a implantação do 

programa, 1089 jovens já foram certificados2.    

O PROJETO DE VIDA é uma das atividades integrantes do módulo básico de formação dos 

jovens, desenvolvida pela psicóloga IJCA. A carga horária de 16h é dividida em 4 (quatro) 

encontros presenciais durante o curso conforme vemos no esquema na página a seguir;  

                                                           

2
 No 1º semestre de 2013 registramos o índice de 15% de evasão nos cursos de qualificação profissional. 
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PROGRAMA OFICINA DO ENSINO 

ESCOPO DO PROGRAMA 

 

O módulo de apoio é formado por : aulas de Língua Portuguesa e Matemática, 

Palestras Formativas, Visita Técnica, Oficina do Currículo, Orientação para Vivência e Avaliação 

Participativa, acrescentando conteúdo complementar a formação. 

O módulo específico compreende aulas teóricas e práticas dentro dos conteúdos 

programáticos de cada curso. 

E a Vivência Profissional é a última etapa do curso com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à sua área de formação 

profissional, por meio de atividade de aprendizagem em situações reais de trabalho. 
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3.  O PROJETO DE VIDA 

 “O homem está constantemente  fora de si mesmo, é projetando-se e perdendo-se fora de 

si que ele faz existir o homem e, por outro lado, é perseguindo fins transcendentes que ele 

pode existir; sendo o homem esta superação e não se apoderando dos objetos senão em 

referência a esta superação, ele vive no coração, no centro desta superação. Não há outro 

universo senão o universo humano, o universo da subjetividade humana...” (Sartre, 1970, 

p21). 

Elaborar um PROJETO DE VIDA é refletir sobre o que queremos ser e como ser o que 

queremos, é planejar o futuro e colocar o plano em prática agora, no presente. Ter um projeto 

de vida faz uma pessoa se sentir mais segura, confiante e menos desorientada nos momentos 

de fazer escolhas cotidianas e refletir sobre como será o mundo que estamos construindo. Por 

ser um projeto, poderá sofrer alterações ao longo do caminho. Por isso, é sempre apropriado 

retomar o planejado, há algum tempo, e perceber se ainda representa o que se quer hoje. 

Os jovens que procuram a formação profissional no IJCA chegam prioritariamente em busca do 

primeiro emprego, de complementação de suas formações escolares e de aprenderem uma 

profissão. Vale destacar, que se encontram num momento e/ou fase de vida de muitos 

desejos, ambições, e sonhos. Esperam também por meio da qualificação profissional ascender 

socialmente bem como poder oferecer melhores condições de vida para si e seus familiares.  

Contudo, o parco exercício do planejamento e definição de metas pessoais e profissionais 

compromete a conquistas de tais desejos. Sendo assim, o PROJETO DE VIDA traz a importância 

de nortear as ações das pessoas em função de sua realização plena ou do cumprimento de sua 

missão pessoal. Estratégia para atingir objetivos, pessoais e profissionais, de forma consciente 

e planejada. 

3.1 - Diagnóstico da situação 

O trabalho com juventude nos remete de imediato a algumas características conceituais, como 

uma fase da vida de transição e escolhas, principalmente em relação ao futuro: escolha entre 

trabalho e estudo, carreira, família, sexualidade, entre outros pontos fundamentais para o 

ingresso à vida adulta. 

Oferecer um curso de qualificação profissional que desenvolva um conteúdo exclusivamente 

técnico, não prepara esse jovem de forma integral para a inserção no mercado de trabalho. 
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Durante esses anos de atuação direta com os jovens nas atividades do programa, percebeu-se 

que a maioria deles compartilhava seus sonhos relacionados a questões imediatas e materiais; 

como por exemplo: comprar, ter e adquirir bens.  

O que se procura trabalhar no Projeto de Vida é fazer com que percebam que não somos 

aquilo que adquirimos, mas sim nossas ações durante a vida, e a maneira  como se vive. 

Os aspectos principais que necessitavam de uma abordagem mais sistemática, observados na 

maioria dos jovens em busca de uma qualificação profissional, durante atividades lúdicas como 

dinâmicas, entrevistas e momentos em sala de aula no curso foram: 

• Imediatismo Desejam ter ou ser algo que não exija tempo 

de espera. 

• Visão de realidade distorcida gerada por 

falta de informação 

Exemplo: almejar aposentadoria com apenas 

5 anos de trabalho. 

• Desconhecimento de sua realidade 

familiar 

Quais são suas origens, como ocorrem as 

relações, como foi sua situação na infância. 

• Limitação em projetar o futuro Dúvidas sobre qual carreira seguir, onde se 

quer chegar, como deseja ser o futuro. 

• Reflexão pouco qualitativa sobre seu 

desenvolvimento pessoal conjugado ao 

profissional 

São poucos os locais de formação e educação 

que estimulam uma reflexão sobre 

construção de metas e planejamento de 

futuro com jovens, com isso, as escolhas 

feitas não refletem coerência do que se 

deseja e como conseguir. 

 

Pensando em trabalhar os aspectos acima mencionados, o Instituto JCA inseriu a atividade 

“Projeto de Vida” ao programa Oficina do Ensino com o objetivo de apoiar no processo de 

busca e definição de uma identidade profissional do jovem em encontrar respostas para os 

grandes questionamentos:  

Por que estou aqui? Quais são os meus sonhos? O que quero? O que posso alcançar? 
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Quadro 1 –  Objetivos e Metas do Projeto de Vida 

 OBJETIVOS  METAS 

Estimular a reflexão sobre a vida pessoal e 

profissional dos jovens 

100% dos alunos atendidos pelo programa 

Oficina do Ensino participando dos 4 

encontros referentes ao projeto de vida 

Estabelecer metas e estratégias para a 

construção de cada projeto de vida 

100% dos alunos com o caderno “Projeto de 

Vida” finalizado para ser entregue aos seus 

donos na formatura 

Identificar interesses pessoais e profissionais Levantamento do perfil pessoal e profissional 

de 80% dos alunos 

Analisar as possibilidades e limites dos alunos em 

relação à inserção no mercado de trabalho 

65% de indicações de alunos dentro de suas 

formações em empresas do setor de 

transportes. 

 

O que se pretende com o Projeto de Vida é desenvolver nos jovens a capacidade de 

projetarem seus futuros com metas bem definidas e Realizáveis. 

4. Execução do Projeto de Vida  

O ato de relacionar-se cotidianamente entre as pessoas é fundamental para vida em 

sociedade, e para os jovens, essa convivência ganha um papel de destaque. É por meio da 

convivência que nos conhecemos, nos posicionamos no mundo, descobrimos interesses 

comuns, nos ajudamos a ir à busca de nossos sonhos, metas, aprendemos a respeitar opiniões. 

É na convivência que trabalhamos as habilidades de ceder, discordar, negociar, lidar com 

diferenças e conflitos.  

No caso de alguns jovens, o movimento de buscar o relacionamento com o outro pode ser 

conflitante. Sentimentos ambivalentes podem aflorar, ora sentem-se independentes ora 

fragilizados.  

Nesse processo é importante falar, ler, escrever, ou se expressar de outra forma. O Projeto de 

Vida desenvolve essas habilidades através de atividades lúdicas como dramatizações, 

dinâmicas, discussões grupais, leituras, organizadas da seguinte forma; 
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Quadro 2 – Quadro de conteúdo programático do PROJETO DE VIDA 

1º ENCONTRO Refletindo sobre minha história 

 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Saúde Integral / Promoção à Saúde 

Objetivo: clarear idéias pré-concebidas e estereótipos que possam 

influir nos processos de promoção da saúde. 

Família e definição de princípios 

Objetivo: perceber as semelhanças e diferenças entre a família real e 

a desejada. 

2º ENCONTRO Introdução de prazos e metas – 7 passos 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Gênero 

Objetivo: refletir sobre papéis e relações tradicionais de gênero e 

violência. 

Violência 

Objetivo: debater definição de preconceito e discriminação 

3º ENCONTRO Definição de metas de curto e médio prazo 

 

TEMAS TRANSVERSAIS 

Mercado de Trabalho /Interesses Profissionais 

Objetivo: Identificar áreas de interesse, levantar expectativas em 

relação em relação à escolha profissional 

4º ENCONTRO Elaboração do Caderno “Projeto de Vida” 

Objetivo: Materializar por escrito o trabalho realizado nos três 

encontros anteriores, com a seguinte diretriz: 

 “Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a 

ações e ações conduzem a resultados”. (T. Harv Eker – Os Segredos 

da Mente Milionária) 

Avaliação da atividade “Projeto de Vida”. 
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Sobre o quadro acima, observe que: 

a) A definição e a escolha dos temas transversais se justificam por serem questões sociais 

que envolvem processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas 

comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. São 

debatidos em diferentes espaços sociais, em busca de soluções e de alternativas, 

confrontando posicionamentos diversos tanto em relação à intervenção no âmbito 

social mais amplo quanto à atuação pessoal. São questões urgentes que interrogam 

sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam 

transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, uma 

reflexão dentro de qualquer processo de ensino e aprendizagem. 

 
b) A questão central desenvolvida no Projeto de Vida é a definição de metas. Os jovens 

são convidados a refletirem sobre os sete passos para se atingir metas através de 

exemplos cotidianos. As metas devem ser realistas, específicas, qualificadas e 

direcionadas a um determinado tempo.  

c) Também ao aluno são feitas perguntas de avaliação do PROJETO DE VIDA, onde se 

podem listar as atividades e como se sentiram ao participarem delas. 

d) O fator motivação é elemento chave no modelo de definição de metas.  

"Quando você tem uma meta, o que era obstáculo passa a ser uma 

etapa de um dos planos” (Gerthard Erick Boehme)     

         7 passos para atingir uma meta: 
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4.1 Resultados 

Recebemos no primeiro semestre de 2013, 67 cadernos elaborados do Projeto de Vida de um 

total de 82 alunos freqüentando os cursos, e podemos perceber que nas metas de curto prazo, 

para daqui há 1 ano, o item mais votado foi trabalho, com total de 51 projeções seguido de 16 

para outros. Já a projeção para daqui há 5 anos, o item mais votado foi faculdade, num total 

de 56 e outros 11, conforme mostram os gráficos a seguir; 

Metas de Curto Prazo

77%

11%

4%

4%

3%

1%

Trabalho

Comprar carro

Namorar

Comprar moto

Viajar

Fazer outro curso

Metas de Médio Prazo

84%

9%

7%

Faculdade

Casa Própria

Casar

 

O resultado nos revela que o jovem está em busca de qualificação com a finalidade de inserção 

no mercado de trabalho, mas almejam não apenas permanecerem em posições iniciais, e sim 

crescer dentro da empresa que o valoriza. O ingresso na universidade é uma meta fortemente 

expressada pelo jovem, refletindo a realidade brasileira de facilitação de acesso através do 

FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), PROUNI (Programa Universidade Para Todos), cotas. 

Através de um grupo focal os jovens relataram que a formação encontrada no IJCA extrapola o 

que esperavam de um curso técnico, tem seu diferencial em relação ao conhecimento 

adquirido, pode ser agregado ao currículo. Esse conteúdo é qualificado como “conteúdo que 

dá base”, ou seja, que vai ser levado com eles independente do lugar onde atuem.   

A formação trouxe algo novo e importante: o despertar para a construção da visão de futuro.  

Logo, uma oportunidade que seria a de descobrir e refletir sobre o que quero ser, quais são os 

meus objetivos, e o que faço para que isto se torne realidade. Destacam também maior 

propensão a definir um foco, num momento em que se percebem com muitos desejos e com 

gosto por fazer várias coisas.  

No que diz respeito à entrada e permanência no mercado de trabalho, os jovens indicam 

alguns aspectos, que por eles são eleitos motivadores, a saber: o salário, a expectativa de 
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crescer, ou seja, quando percebem as possibilidades de conquistar algo maior; de estar num 

ambiente de trabalho onde se sintam satisfeitos e sejam tratados com educação. Transmitem 

a ideia da importância de terem suporte por parte de sua liderança, mas defendem - ao 

mesmo tempo - que precisam se sentir “livres”, ou seja, que a eles estão sendo confiadas 

responsabilidades desafiadoras. 

 

4.2 - Avaliação da atividade através de depoimentos dos alunos;        

No último encontro os alunos confeccionam seus cadernos do Projeto de Vida e avaliam como 

foi sua experiência na atividade. Os relatos são feitos por escrito, podendo se identificar ou 

não, respondendo as perguntas: o que foi bom, o que não foi e o que pode melhorar. Abaixo 

seguem alguns depoimentos relevantes sobre o Projeto de Vida; 

“Só tenho a agradecer por todo 
este trabalho, por todos os 
encontros e exercícios feitos! 
Tenho certeza que saio deste 
último encontro uma pessoa 
melhor, até porque obtive 
ensinamentos únicos e fui a 
lugares incríveis só com os 
pensamentos. Descobri a força 
que eu tenho sobre a minha 
mente e o meu corpo!” 

 

“Vimos que o projeto de vida foi muito 
importante, pois nos ensinou a não 
pensar somente no presente e 
devemos pensar no futuro também. 
Vimos também como se comportar 
diante do problema do próximo e 
respeitar, e ter paciência.” 

 

“Esse projeto representou pra 
mim, uma mudança de vida. Me 
ajudou a descobrir minhas 
fraquezas, meus bloqueios, a 
lidar com as minhas angústias e 
dificuldades. Recebi um apoio, 
que não tive em nenhum lugar 
por onde passei. E acredito que a 
tendência do projeto é mudar 
vidas. E esse objetivo foi 
alcançado comigo” 

 

“O projeto de vida foi um importante instrumento de 
motivação em minha vida. Através dele pude perceber 
a importância do amor ao próximo, mas principalmente 
o respeito recíproco, a relação interpessoal. O projeto 
só teve, a meu ver, pontos positivos. Pontos esses que 
me levaram a repensar sobre o futuro e como estarei 
preparado para ele. Ter metas, foco e princípios. 
Aprendi também que o hoje é tempo de plantar e que 
amanhã colherei os frutos.” 
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5- Conclusão 

Fato que podemos observar nos jovens que passam pela formação no Instituto JCA é que 

ingressar no mercado de trabalho constitui um grande desafio, principalmente pela maioria 

buscar o primeiro vínculo formal. 

Atualmente os jovens são mais conectados, com maior acesso a informações, o que possibilita 

maior qualificação e conhecimento sobre o mercado, porém este é competitivo, exigente e 

espera dos jovens além de qualificação e formação profissional, o desenvolvimento de 

competências pessoais. 

O desenvolvimento pessoal depende de diversas instâncias como a experiência de vida, a 

família, o nivel educacional e cultural, além do próprio individuo. A qualificação profissional no 

“Me ajudou a refletir e tomar decisões 
em minha vida, com o projeto consegui 
ter uma visão diferente do meu futuro e 
ter uma noção do caminho que vou 
seguir daqui para frente.”  

 

“Particularmente eu gostei 
muito, pois o projeto de vida 
me fez refletir e pensar no que 
eu quero ser e se eu tenho 
condições de conseguir. Isso só 
depende de mim, da minha 
dedicação e esforço.” 

 

“Os encontros foram muito produtivos, 
nos fez refletir, mexeu com nossos 
sentimentos, deu brechas a nossa 
imaginação, fez com que fossemos mais 
compreensivos uns com os outros, nos 
ajudou a encarar a vida com mais garra, 
nos mostrou que às vezes um sim tem o 
mesmo peso que um não, depende do 
modo como usamos. Enfim, o principal 
foi que nos ensinou a pensarmos em 
situações que fazem a diferença em 
nossa vida, porém que às vezes temos 
medo de errar ou de lidar com essa 
situação.” 

 

“Como o nome já diz: Projeto de Vida faz 
com que nós possamos traçar nosso futuro 
(tendo um Projeto) não deixando a vida nos 
levar, certo que algumas vezes vamos 
enfrentar barreiras para que possamos 
alcançar os nossos objetivos, mas sempre 
persistindo e não desistindo. Podemos 
alcançar o que almejamos. E tendo um 
projeto de vida em mãos poderá ser mais 
fácil, pois poderá ser usado com cartilha a 
ser estudado, as vezes reformulado, mas 
jamais abandonado, ali estará nossos 
sonhos, desejos e metas a serem 
alcançados e sonhos não podemos nunca 
deixar de ter, pois sem eles iremos deixar 
que a vida siga simplesmente sem rumo, 
sem escada para o topo.”   
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Instituto JCA busca facilitar esse processo com a finalidade de desenvolver competências 

exigidas pelo mercado de trabalho conforme segue; 

 Auto Conhecimento : O que permite fazer melhores escolhas, saber onde precisa 

melhorar; 

 Facilita na tomada de decisões; 

 Senso de responsabilidade; 

 Relacionamentos Interpessoais mais qualitativos:  A partir do momento que o 

jovem/indivíduo se conhece, fica mais fácil trabalhar em grupo e as empresas hoje 

direcionam um olhar forte para essa competência. 

 Respeito pelo próximo. 

 
Em depoimento, a Analista de RH da Auto Viação 1001, Nathally Vieira, nos aponta a 

importância de trabalhar as competências pessoais com os jovens: 

 

“Para tomada de decisão no que concerene à escolha profissional, 

o jovem precisa de apoio e tendo em vista todo o contexto de 

vida, é de grande valia a oportunidade propiciada pelo IJCA pois 

contribui para posturas profissionais mais assertivas. 

Consiederando o  perfil do próprio  jovem, sabemos que eles 

precisam de mais maturidade, embora reconhecemos que a 

mesma vem com o tempo e com as experiências adquiridas, mas 

enquanto empresa, nós da 1001 percebemos que os jovens IJCA 

chegam com uma formação de qualidade dentro dos parâmetros 

esperados pela companhia e fortemente inseridos em nossos 

valores corporativos.” 

 

Assim, acreditamos que a atividade “PROJETO DE VIDA” tem se constituído em uma prática 

exitosa na complementação da qualificação profissional de jovens de camadas populares e de 

sua inserção no mercado de trabalho formal, particularmente, nas empresas de transporte de 

passageiros. 
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