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A construção de um projeto de vida faz parte da ado-
lescência e é considerada bastante importante para que 
se tornem possíveis a formação de uma personalidade 
autônoma e o ingresso do adolescente no mundo adul-
to. Através do desenvolvimento das estruturas formais, o 
adolescente se torna capaz de raciocinar sobre hipóteses 
e de pensar sobre seu futuro dentro da sociedade e sobre 
a construção de um plano de vida (Piaget & Inhelder, 
1955/1976). Para esses autores, a presença de projeto de 
vida é uma característica essencial da conduta adolescente 
e é indispensável para que o indivíduo assimile os valores 
da cultura e assuma um papel na sociedade. Estudos indi-
cam que os valores culturais servem de base para a cons-
trução de um projeto de vida (D’Aurea-Tardeli, 2011; Da-
mon, 2009). O processo de construir um projeto de vida 
possui um caráter individual e íntimo, mas também sofre 
influência dos valores da cultura, pois é indissociável do 
contexto (Damon, 2009). Sabe-se que a adolescência é vi-
venciada de diferentes formas, considerando-se o contex-
to e a cultura dos quais o adolescente participa. Este é o 
caso da situação de cuidado formal entre irmãos na ado-
lescência - caracterizado pela responsabilidade do irmão 
mais velho pelo cuidado de seus irmãos mais novos. Esse 
tipo de cuidado é vivenciado de diferentes formas pelas 
famílias, e interfere nas atividades de estudo e de lazer 
do jovem, assim como aumenta as responsabilidades do 
mesmo para com a sua família (Dellazzana, 2008; Della-
zzana & Freitas, 2010, 2011).  Como o cuidado en-
tre irmãos modifica a adolescência do cuidador e altera 
seu cotidiano, considera-se plausível a hipótese de que 
esta situação também possa influenciar a forma como 
o adolescente encara seu futuro e constrói seu projeto 
de vida. Assim, este estudo tem como objetivo conhecer 
quais são os projetos de vida de adolescentes que cuidam 
formalmente de seus irmãos menores. Participaram 33 
adolescentes entre 14 e 16 anos, de nível socioeconômico 
baixo, de escolas municipais de Porto Alegre. Todos os 
adolescentes deveriam ter, no mínimo, dois irmãos mais 
novos. A seleção dos participantes foi realizada pelo cri-
tério de conveniência. Os instrumentos utilizados foram: 
(a) Questionário de Tarefas Domésticas e de Cuidado en-
tre Irmãos (QTDCI) (Dellazzana-Zanon, Zanon, & Frei-
tas, Submetido) e (b) Depoimento escrito sobre projetos 
de vida (D´Aurea-Tardeli, 2008). Os participantes foram 
solicitados a redigir um depoimento a partir da seguinte 
situação-problema hipotética: Pense na pessoa que você 
é hoje. Imagine você mesmo daqui a 10 anos. Descreva 
como você desejaria que estivesse sua vida. Realizou-se 
uma análise de conteúdo quantitativa dos depoimentos 
dos participantes e registraram-se as frequências das res-
postas dos adolescentes em relação ao conteúdo de seus 
projetos de vida. Todos os participantes apresentaram pelo 
menos um projeto de vida, somando um total de 177 pro-

jetos. Agruparam-se os projetos nas seguintes categorias: 
(a) bens materiais: projetos que mencionam a aquisição 
de bens materiais como casa, carro ou viagem; (b) carrei-
ra: inclui projetos relacionados ao trabalho e ao estudo; 
(c) família: projetos que considerem membros da família 
de origem e projetos de formar uma família, com cônjuge 
e/ou filhos; (d) virtudes morais: projetos relacionados a 
ser bom ou a fazer o bem; (e) felicidade: projetos ligados à 
felicidade própria ou à felicidade da família; e (f) outros: 
projetos que não puderam ser classificados em nenhuma 
das categorias anteriores. Os projetos mais citados foram 
os relacionados à aquisição de bens materiais, sendo que 
58,6% desses projetos se referem à: (a) compra de casa 
própria para residir com a sua família e (b) preocupação 
em ter estabilidade financeira, ou seja, em ter condições 
de sustentar a si e aos filhos. São, portanto, projetos que 
evidenciam as preocupações relacionadas à realidade so-
cioeconômica desses adolescentes cuidadores, os quais, 
geralmente, possuem famílias numerosas e têm poucos 
recursos financeiros. Quanto à carreira, os projetos que 
mencionam o trabalho (68,6%) são mais frequentes do 
que os que mencionam o estudo (31,4%). Esses resultados 
corroboram aqueles do estudo de Miranda (2007) em que 
a categoria formação acadêmica também teve uma frequ-
ência menos expressiva. Além disso, o estudo é muitas ve-
zes mencionado como uma forma de entrar no mercado 
de trabalho ou de ter mais oportunidades de emprego. 
Pode-se pensar, portanto, que em função de suas condi-
ções socioeconômicas e da exigência da manutenção de 
sua sobrevivência, conseguir um emprego é um projeto 
considerado mais urgente e prioritário do que o estudo. 
O trabalho pode ser visto como um aspecto organizador 
dos projetos de vida de adolescentes de baixa renda, pois 
os projetos relacionados à entrada no mercado de traba-
lho não se restringem apenas ao trabalho e à estabilidade 
financeira, mas são vistos como o primeiro passo para ter 
condições de realizar outros projetos (Teixeira, 2005). Em 
outras palavras, projetos de estudo e de trabalho podem 
ser encarados como meios de alcançar outros projetos, 
tais como moradia, constituição familiar, felicidade e au-
tonomia (Leão, Dayrell, & Reis, 2011). Na categoria famí-
lia, 83,87% dos projetos estão relacionados à constituição 
de família e 16,13% à manutenção de uma relação pró-
xima com membros da família de origem. Na categoria 
felicidade, chamam atenção os projetos que consideram 
a promoção de felicidade para familiares, o que aponta 
para a importância da família na construção dos projetos 
desses jovens. Na categoria virtudes, 66,6% dos projetos 
referem-se à generosidade, algo bastante característico 
dessa amostra. Esses adolescentes cuidadores incluem em 
seus projetos a vontade de auxiliar seus familiares no fu-
turo, tanto financeiramente como emocionalmente, e de 
propiciar-lhes uma vida estável e feliz. A partir da análise 
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dessas categorias, é possível perceber que esses projetos 
de vida convergem para o cuidado com os familiares e 
para a constituição de família. Pode-se pensar que, pela 
necessidade de cuidar dos irmãos, esses jovens valorizem 
mais os relacionamentos e a ajuda à família do que adqui-
rir coisas para si, visto que atitudes de cuidado já fazem 
parte de seu cotidiano e, inclusive, são consideradas mais 
importantes do que o estudo e o lazer, como mostraram 
os resultados de uma pesquisa sobre essa temática (Della-
zzana, 2008; Dellazzana & Freitas, 2010).
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