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Introdução: Adolescentes constituem um público diferenciado por se tratar de um
período no qual muitas questões são suscitadas, dentre elas a realização de escolhas e a
emergência de se projetar no futuro. Considera-se um momento difícil, principalmente
para os jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Pessoas em
situação de vulnerabilidade social tem a possibilidade de recorrer aos serviços do
Centro de Referência em Assistência Social- CRAS. Nesse sentido, através das
oficinas realizadas pelo CRAS os adolescentes têm a oportunidade de refletir sobre sua
trajetória de vida, consequentemente traçar objetivos e estratégias que tornem possível
a superação da vulnerabilidade Objetivo: Compreender o processo de construção de
projetos de vida de adolescentes participantes de oficinas do Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS -, verificar as contribuições do CRAS em seus projetos de
vida e traçar o perfil destes adolescentes. Metodologia: O presente trabalho constitui
uma pesquisa descritiva e seu delineamento será através da pesquisa de campo. Os
participantes serão 10 adolescentes de idade entre 14 e 17 anos de ambos os sexos, que
participem de oficinas realizadas pelo CRAS e que se voluntariarem a participar da
pesquisa. O instrumento de pesquisa será um questionário. Todos os participantes
deverão estar autorizados pelos pais ou responsáveis através do TCLE, tendo
assegurado a confidenciabilidade dos dados. A análise dos dados será realizada através
da análise de conteúdo que busca identificar e agrupar categorias permitindo que se
realizem interpretações. Resultados: Através da revisão literária percebeu-se que
adolescentes sofrem influências familiares, educacionais e do meio social na
construção de seus projetos de vida. Adolescentes com menor poder aquisitivo como é
o caso de usuários dos serviços do CRAS sofrem restrições em relação a seus projetos
de vida haja vista que muitas vezes necessitam trabalhar e em alguns casos abandonam
os estudos. No entanto, os estudos são apontados como uma das possibilidades de se
superar a vulnerabilidade social. O CRAS através de suas oficinas também pode
contribuir para superar esta situação. O projeto encontra-se em fase de coleta de dados.
 Conclusão: O projeto ainda está em andamento, portanto não possui conclusão.
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