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Introdução: Esta pesquisa originou a partir da realização do projeto de extensão:
Identidade e Protagonismo na Adolescência e Juventude: Uma Abordagem
Psicossocial, que consiste na realização de uma intervenção psicossocial através de
oficinas de dinâmica de grupo com grupos de adolescentes a fim de possibilitar o
autoconhecimento, a construção da identidade e o desenvolvimento da concepção de
cidadania e protagonismo juvenil. Na tentativa de compreender o processo de
construção dos valores e das motivações na adolescência, buscou-se identificar os
valores predominantes entre os adolescentes e compreender a maneira pela qual estes
valores são construídos e tornam-se motivações. Objetivo: O objetivo desse trabalho é
compreender o papel dos valores e das motivações na construção da identidade e
projeto de futuro na adolescência. Através deste objetivo busca-se identificar e
caracterizar a adolescência enquanto período do desenvolvimento, bem como
compreender o processo de construção da identidade psicossocial na adolescência. 
Metodologia: A metodologia utilizada foi uma prática de intervenção psicossocial
através das oficinas de dinâmica de grupo proposta por Lúcia Afonso (2006) definida
como um trabalho estruturado com grupos, independente do número de encontros, no
qual se focaliza uma questão central que o grupo pretende elaborar, em um contexto
social. Durante os encontros foram trabalhados temas como: comunicação, identidade,
grupo, família, escola, dentre outros. Desta forma, participarão cerca de quinze alunos,
sendo do sexo masculino e do sexo feminino. Realizou-se 9 encontros semanais com
alunos adolescentes com idade entre 13 a 15 anos no decorrer do primeiro semestre de
2013. Resultados: Essa intervenção psicossocial possibilitou aos adolescentes um
momento em que relatassem questões que até então não encontravam espaço para
compartilhar e refletir. Ressalta-se o comprometimento nos encontros  foi refletido na
implicação durante o processo grupal, gerando consequentemente o alcance da
formação do grupo, facilitando o compartilhamento e troca de opiniões, sentimentos e
atitudes. Abordou-se questões pessoais e importantes do cotidiano na vida de um
adolescente, onde os membros do grupo se envolveram pessoalmente e coletivamente,
realizando reflexões durante os encontros. A partir dos dados coletados nota-se a
importância de se abordar os valores e as motivações em grupos de adolescentes bem
como temas que refletem suas vivências, tornando-os, assim, agentes de transformação
de suas vidas e entorno social. Entre os valores mais relatados identificou-se família,
amizade, religião e o papel da escola/estudos que propiciaram a construção das
motivações dentro do contexto sócio econômico e cultural que pertencem, nos quais se
percebe que os adolescentes possuem um projeto de futuro relacionado ao uma
formação educacional de nível superior que possibilitará a conquista de uma melhor da
qualidade de vida, além de almejarem um trabalho reconhecido socialmente que
possibilitará o alcance de bens de consumo característicos da adolescência. Conclusão:
Acredita-se que este trabalho proporcionou um crescimento psicossocial nos
adolescentes ao possibilitar uma reflexão e tomada de consciência sobre os valores e
motivações que possuem. Assim como o papel que possuem enquanto cidadãos no
intuito de construir uma responsabilização em relação as suas vidas no âmbito pessoal,
escolar e social.
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