
PROJETO DE VIDA DAS ESPOSAS DE MILITARES EM DUAS FAIXAS 
ETARIAS. J.T.B.Pacheco & A .M.D.de Andrade & M.C.P.Lassance 
(Departamento de Psicologa - IFCH - UFRGS). 

Objetivamos com este trabalho, verificar como esposas de militares constroem e experienciam 
seu projeto de vida face às constantes mudanças ocasionadas por transferências de local a 
que são submetidos seus maridos e, em que medida, essas mesmas transferências dificultam 
a sua entrada no mercado de trabalho. Para tanto, foram sujeitos desta pesquisa 20 mulheres, 
ein duas faixas etárias, 1 O adultas jovens (20 a 40 anos) e 1 O adultas médias (40 a 60 anos). 
que morem ou tenham morado em Vilas Militares . O instrumento utilizado foi uma entrevista 
semi- estruturada, cujos dados serão submetidos a uma análise de conteúdo. A pesquisa 
encontra-se atualmente em fase de análise de dados. 

DETERMINANTES DA ESCOLHA VOCACIONAL EM ESTUDANTES 
UNIVERSITARIOS D.J.Francisco, A .Gocks, J.I.Heringer & M.C.P.Lassance 
(Departamento de Psicologia, UFRGS) 

O presente estudo objetivou verificar as determinantes da escolha vocacional percebidas por 
estudantes universitários (UFRGS) e sua avaliação desta escolha, corno prognóstico de 
continuidade no curso. 
Para tanto, foram entrevistados 65 alunos dos diversos cursos da UFRGS. Utilizou-se uma 
entrevista semi-estruturada, que buscava verificar o modo como o adolescente percebe sua 
escolha, corno a avalia e que influências pode identificar nesta escolha. As entrevistas foram 
gravadas e transcritas na íntegra , divididas em unidades de sentido, estabelecendo-se, assim, 
categorias empíricas , nas quais as unidades de sentido foram distribuídas . Verificou-se, 
preliminarmente, que a maior parte das escolhas são feitas em função das circunstâncias 
sócio-econômicas que passam a interferir e até a determinar as perspectivas profissionais 
destes jovens, em detrimento de urna análise dos interesses, características pessoais e 
posibilidades de auto-realização. A atividade exploratória destes jovens mostra-se muito 
limitada, na medida em que as possibilidades de escolha relatadas refletem, quase que 
exclusivamente, profissoes de sua realidade imediata, principalmente a do pai e, em geral, 
relatam graus variados de desconhecimento do curso e/ou da profissão escolhida . (FAPERGS, 
PROPESP/CNPq) 


