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Para Reflexão.

Viver é envelhecer, o que significa que todos nós 
podemos olhar  para trás com satisfação ou 
pesar, e ir para a frente com esperança ou receio. 

Myers,1998
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Para Fixar.

• Projeto de vida é uma visualização antecipada da vida que desejamos 
ter ou levar.
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O que é um projeto de vida? 

• Um projeto de vida é mais do que uma ferramenta, trata-se de uma 
forma de pensar e posicionar-se no mundo, integrando as diversas 
esferas que constituem o ser humano e que são indissociáveis, pois esferas que constituem o ser humano e que são indissociáveis, pois 
qualquer alteração em uma delas impacta a outra.

• Para dar mais clareza aos termos, vamos observá-los separadamente:

• O projeto é um plano, uma intenção que se tem para o futuro, esteja ele 
bem próximo ou não. 

• Pode ser comparado a um mapa que nos orientará e nos conduzirá às 
situações que desejamos alcançar. 

• A vida é o período de desenvolvimento, em termos físicos, mentais e 
sociais, que vai da concepção até a morte.
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• Possuir um projeto de vida dá a quem o elabora  a chance de fazer a 
diferença no mundo  e a consciência de que este mundo não se limita ao diferença no mundo  e a consciência de que este mundo não se limita ao 
ambiente de trabalho,  mesmo que, para a maioria dos adultos, parte da 
resposta à pergunta “quem você é?” dependa de outra pergunta: “o que 
você faz?” (Myers, 1998).

• Vale destacar que a dimensão profissional é apenas uma das diversas 
esferas que compõem a vida de um adulto. 

• Embora tenhamos papéis específicos para desempenhar em nossa 
profissão, não podemos esquecer que no desempenho das atividades 
profissionais estão em cena nossa identidade e personalidade, bem como 
nossa visão de mundo e o modo como nos relacionamos com as pessoas.
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• Em qualquer projeto é imprescindível estabelecer objetivos, metas, 
caminhos a seguir a curto, médio e longo prazos, e a isso chamamos de 
plano de ação.plano de ação.

• A elaboração de planos de ação é importante para evitar que nos percamos 
no caminho e com isso deixemos para trás sonhos, metas pessoais ou 
profissionais. Planejar (elaborar o plano de ação) ajuda a aumentar a 
segurança de que obteremos sucesso. Afinal, sem planos, sem direção a 
seguir, sem objetivos, de onde conseguiremos tirar motivação para realizar 
as coisas?

• O projeto de vida tem como finalidades o autoconhecimento, a 
transformação de nossos sonhos em objetivos e metas a serem 
alcançadas, bem como a possibilidade da consonância entre nossos 
valores e aquilo que vamos realizar na vida.
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• Autoconhecimento significa nos conhecermos e sabermos se aquilo 
que queremos condiz com as coisas que estamos fazendo de 
verdade, conhecer e saber se aquele velho plano está se 
concretizando ou se está apenas no mundo dos sonhos... Conhecer 
e saber se o tempo e os recursos utilizados estão sendo 
empreendidos a nosso favor, tanto profissional como pessoalmente, 
são dados imprescindíveis para atingir o sucesso.
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• Ser feliz no ambiente de trabalho agrega valor à organização, pois é fato 
que nossa produtividade aumenta quando nos sentimos satisfeitos no 
ambiente em que estamos inseridos, na realização de tarefas de que 
realmente gostamos de executar e quando estamos rodeados por 
equipes de trabalho que estimamos e das quais nos sentimos bem em 
fazer parte.

• Se alguém lhe perguntar o que você quer ou deseja, você está pronto 
ou já sabe o que responder? 
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Quem é o responsável por elaborar o projeto de vida?

• O responsável por elaborar um projeto de vida é, obviamente, um ser 
humano. 

• Entretanto, esse ser humano é um indivíduo complexo, formado pela 
interação de processos que são biológicos, psicológicos e sociais. 

• Sua identidade é constituída pela interação com outras pessoas que, 
juntas, transformam o meio em que vivem e também são 
transformadas por esse meio ao longo da história (Lane e Codo, 1994). 
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• Pode-se afirmar que o ser humano é integral, constituído de várias 
esferas ou dimensões. Nossa natureza é constituída dos aspectos esferas ou dimensões. Nossa natureza é constituída dos aspectos 
social, emocional, espiritual e racional. 

• Catanante (2002) define cada uma dessas esferas da seguinte forma: 

• Social: alinhar ação com intenção;

• Emocional: dar consistência aos nossos relacionamentos;

• Racional: ampliar o poder de tomar decisões assertivas;

• Espiritual: ter mais clareza de nossa missão no mundo, na vida.
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• Embora as diretrizes para a elaboração de um projeto de vida possam ser 
ensinadas, como veremos adiante, não se trata de uma tarefa puramente 
técnica e focada apenas no sucesso material ou profissional. 

• Note que, mesmo quando falamos de um projeto de vida cuja necessidade 
de mudança está no aspecto profissional, o que está por trás é o ser 
humano, sua vida, sua existência, seu modo de pensar e relacionar-se  
com o mundo (crenças). 

• Nesse caso, a empresa é apenas um dos ambientes nos quais o ser 
humano está inserido e desempenha seus papéis. 
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• Resumidamente, pode-se afirmar que nós, indivíduos, somos seres:• Resumidamente, pode-se afirmar que nós, indivíduos, somos seres:

• 1. Conscientes, pois ao transformarmos o meio em que vivemos 
devemos fazer isso com senso de responsabilidade.

• 2. Relacionais, pois estamos sempre em interação e afetamos e 
somos afetados pelo outro e pelo ambiente. Daí a importância de um 
comportamento ético.

• 3. De aprendizagem, pois estamos sempre em processo de 
mudança, em desenvolvimento.

• 4. De unicidade, pois somos a integração de várias esferas 
indissociáveis. 
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Quando e por que elaborar um projeto de vida?

• Basicamente, elaboramos um projeto de vida porque somos seres em constante • Basicamente, elaboramos um projeto de vida porque somos seres em constante 
movimento, desenvolvimento, e precisamos de certa organização e participação ativa 
nesse processo.

• Dois aspectos já mencionados justificam tal afirmativa. Um deles diz respeito às 
definições sobre motivação que destacam a necessidade humana de dar sentido à 
vida individual e coletiva, de modo a alcançar metas. O outro aspecto salienta o fato 
de que, juntas, as pessoas transformam o meio em que vivem e também são 
transformadas por esse meio.

• Em nossas diversas fases de desenvolvimento, da infância à vida adulta, somos 
impulsionados às mudanças, seja por questões pessoais (crenças, idade, gêneros e 
outras), seja por demandas sociais. Resumidamente, nosso desenvolvimento não se 
dá apenas naturalmente, por amadurecimento biológico, mas também pelas 
situações de tensão e conflito que demandam uma tomada de decisão.
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• O projeto deve servir para orientar na busca de um equilíbrio entre:

• Aquilo que desejamos, idealizamos;

• Aquilo que já somos capazes de realizar mais imediatamente;

• Aquilo que precisamos desenvolver para poder realizar mais a 
médio e longo prazos. 
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Como elaborar um projeto de vida?

• Elaborar um projeto de vida envolve estar preparado para a mudança, 
seja adaptando-se a ela, quando não está em nosso controle nem em 
nossa previsão, seja participando dela, promovendo-a. 

• O projeto de vida deve ser elaborado passo a passo, estabelecendo 
objetivos claros e metas a serem atingidas, depende de fazer escolhas, 
de auto conhecimento, de decidir o que é melhor para si mesmo.
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Elaborando o projeto de vida passo a passo: questões 
fundamentais.

• Qual é a sua missão pessoal?

• Quais são seus objetivos?

• Quais são suas crenças e seus valores?

• Qual é o seu estilo?

• No que diz respeito ao planejamento de carreira:
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Projeto de vida.

• Exercícios: 
• Quem é você?
• Quais são seus valores?quais são seus pontos fortes? 
• Quais são os pontos em que precisa melhorar?
• O que ameaça seus planos?
• Quanto do seu tempo você vive do passado?
• Quanto do seu tempo você dedica a pensar no futuro?
• Quanto do seu tempo você dedica ao presente, transformando os 

sonhos em planos de ação ou projetos?sonhos em planos de ação ou projetos?
• Qual é a sua missão?
• Qual o propósito da sua vida, o significado dela?
• O que pretende ser e atingir na sua vida (metas)?
• Estabeleça metas em que pretende atingir e em quanto tempo, 

definindo como fazer em cada uma delas.
• Faça as contas para identificar de quanto dinheiro precisa dispor para 

atingir seus objetivos.
• Analise tudo o que pode ameaçar seu projeto e tome uma ação 

preventiva.
• De tempos em tempos, verifique em que fase do projeto está 

(cronograma) e se são necessários ajustes.
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A forma de cada indivíduo estar no mundo 
e percebê-lo, de relacionar-se, de 
aprender, de fazer coisas, é marcada por 
sua identidade.

É importante haver uma intersecção entre 
valores pessoais e valores e ética praticados 
pela empresa em que atua.

O ser humano é um indivíduo constituído 
pela interação de processos que são
biológicos,psicológicos e sociais.

Auto-eficácia: julgamento que fazemos a 
respeito da nossa própria capacidade de 
manifestar um comportamento de êxito em 
determinada situação.

Identidade é aquilo que diferencia uma Precisamos ter um projeto de vida para dar Identidade é aquilo que diferencia uma 
pessoa da outra e ao mesmo tempo as 
torna iguais.

Precisamos ter um projeto de vida para dar 
sentido a ela, para buscar realizações e 
sucesso nas suas diversas esferas.

O ser humano é constituído de várias 
esferas indissociáveis.

Em qualquer projeto é imprescindível
estabelecermos objetivos, metas, caminhos a 
seguir a curto, médio e longo prazos, e a isso 
chamamos de plano de ação.
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A empresa é apenas um dos ambientes nos 
quais o SER humano ESTÁ inserido e 
desempenha seus papéis.

A vida é um período de existência humana, 
impulsionada por uma força e direcionada 
por tomadas de decisão.

Somos seres conscientes, relacionais, de 
aprendizagem e de unicidade

O projeto de vida deve ser elaborado passo a 
passo e colocado no papel. Depende de 
decidir o que é melhor para si e como chegar 
lá, respondendo a perguntas fundamentais.

A motivação é a necessidade humana de A motivação é a necessidade humana de 
dar sentido à vida individual e coletiva, de 
modo a alcançar metas.

Situações de tensão e conflito ajudam no 
desenvolvimento.

Somos seres que precisam de certa 
organização na vida.
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Exercícios.

Marque um X como você avalia as dimensões de sua vida atualmente e verifique a 
qual delas você precisa dedicar mais atenção para que suas metas sejam 

alcançadas.

Dimensões Ótimo Bom Regular Ruim

Financeira

Saúde física

Amigos 

Espiritualidade 
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Exercícios.

Marque um X como você avalia as dimensões de sua vida atualmente e verifique 
a qual delas você precisa dedicar mais atenção para que suas metas sejam 

alcançadas.

Dimensões Ótimo Bom Regular Ruim 

Família 

Profissional 

Lazer 

Relacionamento 
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EXERCÍCIOS.

• Autoconhecimento.

• 1. O que você gosta de fazer?

• 2. Quais são as atividades que você se destaca por saber fazer 
bem?

• 3. Quais foram os grandes desafios que você superou na vida 
pessoal ou profissional?

• 4. Que características pessoais foram utilizadas na superação 
desses desafios?

• 5. Que características e limites existentes hoje você gostaria de 
abandonar? 
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EXERCÍCIOS.

• Posicionamento profissional.

• 6. Qual é o conhecimento específico que sua carreira solicita? Você 
está atualizado?

• 7. O atual ambiente social, político e econômico pode influenciar a 
empresa em que trabalha? De que maneira?

• 8. Quais são suas fontes de informação (jornais, revistas, livros • 8. Quais são suas fontes de informação (jornais, revistas, livros 
etc.)?

• 9. Quais foram os últimos cursos, palestras e woskshops dos quais 
participou?

• 10. Você tem conhecimento de tecnologia? Quais?

• 11. Qual é o seu plano de atualização profissional (além do curso 
superior)?

24DPE DPS.aula 2 2017.2


