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Resumo 

 

 

 Este estudo compara o resultado em termos de dimensões vocacionais 

(adaptabilidade na carreira) e não vocacionais (autoestima, perspetiva temporal e 

crenças atribucionais) entre dois grupos de alunos do 12º ano do ensino artístico: um 

grupo de alunos que frequentou um programa de desenvolvimento vocacional com 6 

sessões, concebido para este estudo a partir de experiências realizadas em anos lectivos 

anteriores, com um grupo de alunos que assistiram a uma sessão de informação sobre 

oportunidades após o 12º ano. Recorrendo à metodologia de análise de clusters e 

baseando-se no estudo de Janeiro (2010), este trabalho procurou também explorar se 

alunos com diferentes career coping styles reagem diferentemente às intervenções. 

Considerando o grupo total, o programa de intervenção revelou ser eficaz na promoção 

da adaptabilidade dos jovens, ao contrário da sessão de informação. Os dados deste 

estudo apontam também para um efeito diferenciado das intervenções vocacionais em 

função dos career coping styles dos jovens. Sugere-se que uma sessão de informação é 

uma intervenção suficiente apenas para o grupo “adaptativo”, que os grupos que mais 

beneficiam com o programa são os grupos designados “superficial” e “inseguro”, e que 

nenhuma das intervenções responde às necessidades de todos os jovens. 
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Abstract 

 

This study compares the result in terms of vocational dimensions (career adaptability) 

and non-vocational (self-esteem, time perspective and attributional beliefs) between two 

groups of art students of the 12th grade: one group of students who attended a 

vocational development program, designed for this study, and a group of students who 

attended an information session about opportunities after secondary education. Using 

cluster analysis methodology and based on the study of Janeiro (2010), this talso 

explores whether students with different career coping styles react differently to 

interventions. Considering the total group of students, the program proved to be 

effective in promoting the adaptability of young people, unlike the information session. 

The data from this study point to a differentiated effect of vocational interventions on if  

the career coping styles of young people is considered. It is suggested that an 

information session is enough only for the adaptive style, that the groups who most 

benefit from the program are the superficial and insecure styles, and that none of the 

interventions responds to the needs of all young people 
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Introdução 

 

 Vivemos tempos de mudanças sociais que têm vindo a ser aceleradas pela crise 

económica que afeta atualmente o mundo ocidental e o nosso país em particular. Essas 

mudanças sociais e económicas envolvem alterações estruturais nos sistemas de 

emprego e no desenvolvimento das carreiras dos indivíduos. Assim, os jovens vão viver 

e trabalhar num mundo diferente daquele em que as gerações anteriores desenvolveram 

a sua carreira, cujos contornos são em certa medida imprevisíveis. Se de algo se pode 

ter a certeza, esse algo é que os jovens vão enfrentar os desafios de lidar com a incerteza 

e diversos autores tomam esses aspectos como pano de fundo ao refletirem sobre as 

teorias e práticas da intervenção vocacional. (e. g. Barros, 2012; Guichard, 2012, 

Savickas et al, 2012; Schultheiss, 2005)  

 A questão central que ocupa este trabalho é a seguinte: como preparar os 

jovens para as decisões de carreira em tempo de incerteza, para este tempo em que o 

futuro parece ter passado de um tempo de promessa para um tempo de incerteza e 

ameaça (Morselli, 2013). Muitos autores nesta área afirmam que a necessidade de apoio 

que os jovens sentem é ainda maior neste contexto de mudança. Diversos autores 

afirmam que o aconselhamento de carreira tem um papel fundamental em termos de 

desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos, bem como na prevenção de situações 

de risco (e.g. Blustein, 2008; Schultheiss e Esbroeck, 2009); diversos estudos 

documentam o aumento da severidade de problemas psicológicos e a necessidade de 

serviços que os atendam (e.g. Fouad et al, 2006). 

No contexto atual impõem-se modelos de intervenção vocacional diferentes 

dos que têm vindo a ser usados nas últimas décadas e que são herdeiros de uma época 

de estabilidade e crescimento económico, em que se podiam prever carreiras e respetivo 

desenvolvimento, em que se podia planear, em que o foco da intervenção foi a definição 

de objetivos e redução da indecisão. O modelo dominante foi durante muito tempo o de 

traço-fator, em que a um conhecimento de si mais dirigido e objectivado (interesses, 

aptidões e valores) se fazem corresponder objetivos formativos e profissionais, 

definidos num mundo externo que se supõe estável e estruturado. Mas se esse mundo 

nunca foi real para todos os indivíduos, excluindo sempre vários grupos sociais 

(Schultheiss, 2005), sê-lo-á apenas para alguns grupos e mesmo assim de forma ilusória.  

Os modelos atuais, que vão ganhando cada vez mais expressão na prática de 

intervenção, tomam em consideração os contextos de vida, a imprevisibilidade, o facto 
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de cada vez mais indivíduos enfrentarem múltiplas transições ao longo da sua vida, as 

variáveis socioculturais dos indivíduos e tomam os indivíduos como autores das suas 

histórias de vida, são contextualistas, construtivistas e narrativos (e.g. Savickas, 2012, 

Guichard, 2012). Deslocam o foco do seu interesse da escolha de uma profissão ou da 

ajuda às tarefas de desenvolvimento para a ajuda a encontrar um sentido de vida, ou a 

procurar, como sugere Savickas (2009) a resposta para a seguinte questão: como podem 

os indivíduos desenhar as suas próprias vidas na sociedade humana em que vivem. 

O tipo de apoio prestado aos jovens não pode centrar-se apenas na escolha do 

curso ou profissão, mas procura centrar-se em questões mais gerais sobre como viver a 

sua vida, sobre como tomar decisões e viver uma vida positiva e com sentido, num 

momento em que as oportunidades parecem escassear. Esta ideia de tomar o contexto de 

vida, em que o papel profissional é um, integrado nos múltiplos papéis de vida, foi 

avançada já por Super (1990) na sua teoria “life Span Life Space” nos anos 90, tendo 

depois múltiplos desenvolvimentos sobretudo nas últimas duas décadas (e.g. Savickas, 

2013; Blustein, 2008; Guichard, 2011). Passamos de uma abordagem de escolha de 

curso ou de profissão a outra mais holística de “design de vida” (Savickas et al, 2012 

Guichard, 2008). 

Para serem mais eficazes na sua ajuda aos jovens, os psicólogos enquanto 

profissionais da intervenção vocacional, precisam de modelos teóricos e ferramentas de 

trabalho que tomem em consideração estas mudanças sociais e as suas influências nos 

comportamentos vocacionais, que pensem os comportamentos vocacionais neste 

contexto que é o atual. Os comportamentos vocacionais são dependentes de um 

contexto e visam agir sobre esses contextos (Super, 1990). Então quais se visam 

promover, que atitudes face ao desenvolvimento de carreira se devem incentivar; se não 

é praticável a definição de objetivos de futuro num mundo em mudança, como é 

possível ajudar os jovens a criar dinâmicas próprias de motivação. 

   Outra questão que corresponde a uma necessidade prática e que tem vindo a 

ganhar relevância na investigação é a necessidade de diferenciar as pessoas em função 

de um conjunto de características (psicológicas, cultuais, sociais). Se os psicólogos 

querem ser eficazes na ajuda a prestar precisam de saber melhor qual o tipo de ajuda 

mais eficaz para cada tipo de pessoas (e.g. Brown & Krane, 2000, Faria & Taveira, 

2011, Whiston, 2011). 

Para responder a estas questões e fundamentar um programa de intervenção 

vocacional procedeu-se a uma revisão de literatura sobre modelos teóricos da psicologia 
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vocacional e suas implicações para a prática, e sobre avaliação de intervenções 

vocacionais, que se desenvolvem no capítulo 2. Nos capítulos seguintes é apresentada a 

metodologia, os resultados e as conclusões deste trabalho.  

Assim, o presente estudo pretende ser um contributo para o desenvolvimento 

de instrumentos de intervenção vocacional de aplicação em grupo com base nas teorias 

construtivistas de carreira. Pretende também ser um contributo para o desenvolvimento 

de métodos de avaliação da eficácia das intervenções, definindo um conjunto de 

dimensões de resultados a avaliar que incluem a maturidade vocacional e um conjunto 

de dimensões psicológicas que se consideram determinantes da maturidade vocacional 

utilizando o modelo proposto por Isabel Janeiro (2010). A população escolhida foram os 

alunos do 12º ano. Tem sido uma população algo negligenciada pelos psicólogos 

escolares que, devido à multiplicidade das suas tarefas, investem mais em termos de 

intervenção vocacional com os alunos do 9º ano e com os alunos com insucesso escolar 

e risco de abandono e a intervenção no 12º ano tende a centrar-se mais na informação 

sobre as opções de escolha após o 12º ano.  

Este estudo procura comparar o resultado em termos de dimensões vocacionais 

(adaptabilidade na carreira) e não vocacionais (autoestima, perspetiva temporal e 

crenças atribucionais) entre dois grupos de alunos do 12º ano do ensino artístico: um 

grupo de alunos que frequentou um programa de desenvolvimento vocacional com 6 

sessões, concebido para este estudo a partir de experiências realizadas em anos lectivos 

anteriores, com um grupo de alunos que assistiram a uma sessão de informação sobre 

oportunidades após o 12º ano, que tem sido usada na escola nos últimos anos. 

Recorrendo à metodologia de análise de clusters e baseando-se no estudo de Janeiro 

(2010), este trabalho procurou também explorar se alunos com diferentes career coping 

styles reagem diferentemente às intervenções. O critério para a definição dos grupos foi 

o grupo-turma, grupo natural nas escolas e que garante que todos os alunos são 

abrangidos pela intervenção. Uma vez que não é possível controlar as variáveis 

independentes de um grupo natural, a metodologia do estudo assume um formato quasi-

experimental. 
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1. Enquadramento teórico 

 

1.1 Modelos actuais de intervenção vocacional 

 

Savickas (1997) fornece uma interessante síntese sobre a evolução dos 

modelos da psicologia vocacional através da análise da evolução da obra de Donald 

Super. Segundo conta, Super começou a sua carreira e a sua teoria da psicologia 

vocacional nos anos 40, baseando-se na teoria de traço-factor e nos métodos de 

avaliação das diferenças individuais com a  consequente correspondência de perfis 

individuais a perfis proissionais. Posteriormente, nos anos 50, expandiu essa teoria com 

a perspectiva desenvolvimentista e avançou com a sua teoria de desenvolvimento da 

carreira, interessando-se pela forma como os indivíduos constroem as suas vidas de 

trabalho;  especifica as tarefas previsíveis e os comportamentos de coping que 

encontram ao longo das fases de desenvolvimento da sua carreira e introduz o conceito 

de maturidade vocacional. Com a sua teoria do auto-conceito, nos anos 80, introduz 

uma vertente fenomenológica e propõe uma formulação para os processos envolvidos 

na formação e na implementação do auto-conceito e a relação entre auto-conceito e 

comportamento vocacional. A última formulação da sua teoria, nos anos 90, a teoria 

life-span – life-space, acrescenta uma perspectiva contextual, alargando o foco da 

psicologia vocacional aos diversos papéis de vida e à forma como se articulam criam 

uma estrutura de vida para cada indivìduo. 

Se esta história ajuda a integrar as várias fases do desenvolvimento teórico da 

psicologia vocacional, chama também a atenção para um aspecto muito importante para 

a compreensão dos modelos actuais: cada teoria nova não põe em causa as anteriores 

mas  integra-as. Desde o seu início que há uma forte tradição na psicologia vocacional 

de construção empírica das teorias (e.g. Career Pattern Study, Super, 1990) e, assim, os 

conhecimentos anteriores são sólidos e podem ser integrados nas teorias mais actuais. 

De acordo com Savickas (1997), Super não chegou a fazer uma teoria que integrasse 

todos os seus elementos. Essa convergência numa teoria única continua ainda a ser uma 

tarefa em aberto, mas é uma tendência actual tanto na teoria como na prática. 

Actualmente uma diversidade de modelos são investigados e usados como 

fundamentação para a prática. Descrevem-se seguidamente alguns aspectos dos 

modelos que foram considerados mais relevantes e que foram tomados em consideração 
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no desenho do programa de intervenção vocacional, nomeadamente o modelo de 

Holland (1996), a teoria sociocognitiva (Lent, Brown & Hackett, 1994, Lent & Brown, 

2013), o modelo desenvolvimentista de Super (1990) e os modelos construtivistas que 

dominam a literatura atual. Estes modelos encontram-se entre os que diversos autores 

consideram como os mais relevantes na psicologia vocacional (e.g. Barros, 2010; Betz, 

2008, Niles & Harris-Bowlsbey, 2005). 

O modelo de Holland (1996), exemplo de uma teoria filiada nas teorias do 

ajustamento ou traço-factor, tem sido particularmente estudado e utilizado na 

intervenção (Gottferdson, 1999).  Os seis tipos de personalidade - Realista, 

Investigador, Artístico, Social, Empreendedor e Convencional (RIASEC) e os 

correspondentes tipos de ambientes, bem como os conceitos de congruência, 

consistência, diferenciação e identidade vocacional (Holland, 1996) têm revelado 

grande utilidade prática e suporte teórico (Gottferdson, 1999). Savickas (2012), na sua 

recente formulação da teoria de construção da carreira, sugere e valoriza a utilização 

desta tipologia como ferramenta linguística:  "Holland sugeriu que os tipos RIASEC 

também podem ser vistos como processos moldados por esquemas, estratégias e 

crenças. Cada tipo representa um conjuntos de objetivos e de teorias sobre si próprio, 

daqui até os considerar como auto-construidos vai um pequeno passo. Então, embora 

reconhecendo a utilidade de tomar os tipos RIASEC como estilos pessoais, a teoria de 

construção da carreira prefere considerá-los como estratégias de auto-construção. Essas 

estratégias são internalizadas a partir de experiências interpessoais e discursos culturais, 

ou seja, eles são construídos conjuntamente entre o indivíduo e a sociedade" (pp. 154-

155). 

A teoria socio-cognitiva do desenvolvimento da carreira propõe um modelo 

interactivo passoa-meio, mediado por variáveis sociocognitivas (Lent et al, 1994), toma 

como base a teoria de Bandura (1986), em particular a sua visão de que as crenças que 

as pessoas têm sobre si próprias, as suas competências e capacidades, são um factor 

fundamental para o seu envolvimento em cursos de acção, o que define como auto-

eficácia percebida. Lent et al  (1994) identificam quatro factores básicos que 

influenciam as escolhas na carreira: a auto-eficácia, a expectativa de resultados, os 

objetivos pessoais e os suportes e barreiras do contexto. Afirmam que a auto-eficácia se 

adquire através de experiências bem sucedidas, aprendizagem vicariante, persuasão 

social e estados e reacções fisiológicas; que as expectativas de resultados se formam 

com os resultados das experiências próprias ou aprendidas por aprendizagem vicariante; 
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os objectivos variam em termos de grau de clareza, especificidade, congruência com os 

valores pessoais e proximidade da acção. 

Esta teoria tem sido objeto de numerosas aplicações práticas e 

desenvolvimentos (Lent & Brown, 2013) como a explicação da influência dos factores 

contextuais, a aplicação para grupos específicos e a introdução de um modelo 

explicativo da satisfação/bem estar nos contextos vocacional e académico. Mais 

recentemente (Lent & Brown, 2013) propõe a introdução do conceito de adaptabilidade 

na carreira para explicar os processos de ajustamento num contexto em mudança, 

identificando esses processos como comportamentos adaptativos e factores do meio que 

podem ser promovidos. Define adaptabilidade como os comportamentos que os 

indivíduos usam para os ajudar a dirigir o seu desenvolvimento vocacional e académico, 

tanto em circusntâncias “normais” como em alturas de crise e mudança. Estes 

comportamentos adaptativos são sinónimos para competências processuais de carreira, 

competências de agenciamento, comportamentos instrumentais, competências de coping 

e comportamentos auto-regulatórios, comportamentos que permitem aos indivíduos ter 

um papel no seu auto-desenvolvimento, adaptação e auto-renovação (Bandura, 2001). 

Estes comportamentos adaptativos são influenciados pelos quatro elementos básicos da 

teoria e são vistos como atributos pessoais e contextuais, relativamente maleáveis e 

susceptíveis de serem promovidos por situações específicas desenvolvimentais e 

situacionais, embora se sugira que existem traços individuais que influenciam o 

exercício dos comportamentos adaptativos. 

Os modelos desenvolvimentistas alargam o estudo dos processos vocacionais, 

tomando-os como processos desenvolvidos ao longo do tempo. Para Super (1990) o 

desenvolvimento vocacional é conceptualizado como uma sequência de fases de 

desenvolvimento (estádio de Crescimento, Exploração, Estabelecimento, Manutenção e 

Desinvestimento) e respectivas tarefas vocacionais, que se relacionam com aspectos 

maturativos e expectativas sociais, e em que a resolução destas tarefas corresponde à 

maior ou menor maturidade vocacional dos indivíduos. Além da dimensão longitudinal 

de desenvolvimento ao longo da vida (perspectiva life-span), Super considera os 

diferentes papéis que o indivíduo desempenha e a sua interacção, numa dimensão 

transversal (perspectiva life-space). Os diversos segmentos teóricos desenvolvidos por 

Super, referidos também noutras partes deste trabalho, constituem um dos mais 

importantes contributos para a compreensão dos processos vocacionais e servem de 
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base para desenvolvimentos posteriores, nomeadamente as teorias construtivistas da 

carreira (Barros, 2011).  

Os modelos construtivistas, em particular o desenvolvido por Savickas (1997, 

2005, 2013), consideram que o desenvolvimento da carreira é uma construção, 

enfatizando a ideia de que as pessoas se constroem a si próprias em interação com uma 

realidade percebida. A história de vida das pessoas ganha um protagonismo e torna-se 

objecto da intervenção vocacional. Assim os processos de intervenção são usados para 

ajudar os indivíduos a descobrir os seus temas de vida e os significados das suas 

histórias pessoais, para que escolham os cursos de ação que para si fazem sentido 

(Brott, 2004, 2005). Este enfoque na procura de sentido não é uma novidade destas 

construções teóricas, tinha já sido sugerida por Super na sua obra de 1957 com a 

sugestão da técnica de extrapolação temática (McIlveen & Patton, 2007).  

Com esta perspetiva interessam os processos da intervenção e também a 

relação de ajuda que se estabelece, uma vez que os indivíduos e o psicólogo colaboram 

entre si: o psicólogo abandona o papel de especialista à procura da correspondência 

perfeita entre o indivíduo e as oportunidades, passando a um papel colaborativo e os 

indivíduos assumem um papel ativo na construção do seu autoconhecimento e dos seus 

percursos. 

O construtivismo foca-se na construção de sentido (meaning) das experiências 

de vida, e essas experiências só podem ser interpretadas por referência a um contexto. 

Assim, de acordo com esta abordagem, importa ajudar os indivíduos a estabelecer 

ligações entre as suas experiências de vida e os seus sistemas de influência, tais como a 

família e o sistema de relações (Schultheiss, 2005), num pano de fundo de mudança, 

tanto de mudança pessoal como de mudança no contexto social e económico. 

Esta construção teórica valoriza também a concepção holística da carreira já 

avançada por Super (1990) no seu modelo life span-life space, em que o papel 

ocupacional não pode ser separado dos outros papéis de vida, em que os valores do 

indivíduo são tomados em consideração nessa articulação de papéis (Brown, 1996). 

Assim a intervenção vocacional deve assumir uma abordagem centrada na pessoa e 

dirigir-se aos indivíduos como um todo (Esbroeck et al, 2005) aproximando-se do que 

alguns autores chamam design de vida (Savickas, 2012, Guichard, 2008) e promovendo 

a aproximação entre o aconselhamento vocacional e o aconselhamento pessoal. 

Em síntese, das teorias anteriores são de destacar a teoria desenvolvimentista, 

que consideram aspectos da maturação psicológica e das tarefas desenvolvimentistas e 
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vocacionais, a teoria de ajustamento que promove a identificação de características de 

personalidade individuais como determinantes da satisfação e do envolvimento em 

ambientes ocupacionais, a teoria sociocognitiva que chama a atenção para os factores 

que influem na aprendizagem em geral e nas atitudes e comportamentos vocacionais em 

particular, em particular as crenças individuais e os processos relacionais. A estas 

teorias acrescem abordagens teóricas mais recentes, como é o caso das teorias 

construtivistas que enfatizam o papel do indivíduo na construção de significados e 

atribuição de sentido à sua história de vida dos enfoques holistas que acentuam a 

necessidade de considerar o indivíduo como um todo e acentuam a aproximação entre 

aconselhamento pessoal e aconselhamento vocacional, em que os comportamentos 

vocacionais se integram e articulam com outros papéis de vida, e as abordagens 

contextualistas que consideram os contextos de vida dos indivíduos. 

 

1.2. Da maturidade vocacional à adaptabilidade 

 

A maturidade vocacional como construto pode definir-se como o grau em que 

os indivíduos estão preparados, as atitudes e as competências que possuem para lidar 

eficazmente com as tarefas de desenvolvimento vocacional (Crites, 1978, citado por 

Crites e Savickas, 1996). Super (1980) apresentou a maturidade vocacional como um 

estado ao longo do continuo das fases de desenvolvimento. A Maturidade vocacional 

pode assim ser conceptualizada como o grau de preparação individual para fazer 

escolhas de carreira, bem informadas, apropriadas à fase de desenvolvimento e de dar 

forma à sua carreira face às oportunidades e barreiras existentes no meio social. É 

concebida como multidimensional envolvendo dimensões atitudinais (exploração e 

planeamento) e cognitivas (conhecimento sobre o processo de desenvolvimento da 

carreira e sobre o mundo do trabalho) Super (1990).  

Crites (1965, citado por Savickas & Porfeli, 2011) desenvolveu um extenso 

trabalho empírico no sentido de construir um instrumento (CMI formas A e B) de 

avaliação da maturidade vocacional utilizando como base a teoria de Super. Outro 

instrumento desenvolvido a partir da mesma conceptuaização tórica foi o CDI 

(Thompson & Lindeman, 1981), este instrumento adaptado para a população portugusa 

por Caeiro & Marques (1981) tem sido nas últimas décadas largamente utilizado na 

intervenção vocacional no nosso país. 
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Diversos estudos têm encontrado fortes correlações entre a maturidade 

vocacional e a decisividade, a satisfação com a escolha e a identidade vocacional bem 

definida (Savickas e Porfeli, 2011) . A avaliação da maturidade vocacional tem sido 

amplamente utilizada como screening para avaliar a predisposição dos clientes para as 

intervenções vocacionais e como base para a intervenção individual ou grupal (Savickas 

& Porfeli, 2011); tem igualmente sido o construto mais usado para a avaliação dos 

resultados de intervenções vocacionais (Halcomb, McCoy & Young, 2011). 

Recentemente Savickas (2011) substutui o construto de maturidade vocacional 

pelo de adaptabilidade na carreira, integrado na sua teoria de construção da carreira 

(Savickas 1995), e define-o como multidimensional, caracterizando-o como a prontidão 

psicosocial e os recursos individuais para lidar com as tarefas vocacionais 

desenvolvimentais, atuais e eminentes, as transições ocupacionais e os “work traumas”, 

De acordo com esta proposta, a adaptabilidade na carreira funciona como um conjunto 

de estratégias auto-regulatórias  que permitem ao indivíduo implementar eficazmente o 

seu auto-conceito em papeis ocupacionais (Savickas, 1997; Savickas & Porfeli, 2011). 

O constructo de adaptabilidade, já avançado por Super  (Super & Knasel, 1981, citado 

por Barros, 2010) tem vindo já a ser utilizado por diversos autores e ganha com esta 

proposta uma maior operacionalidade e atualidade. 

Savickas (2005) propõe as seguintes dimensões para a adaptabilidade (1) 

Preocupação (Concern) que envolve uma tendência para considerar uma perspectiva 

temporal na vida, ancorada em esperança e optimismo e que aborda o grau de empenho, 

preocupação e envolvimento as pessoas demonstra ter no processo de planeamento e de 

tomada de decisão; (2) Controlo (Control) assenta na convicção de que é vantajoso para 

as pessoas usar estratégias de autorregulação para se ajustar às exigências das situações 

e também exercer alguma forma de controlo sobre o seu contexto; (3) Curiosidade 

(Curiosity) acerca dos selves possíveis e das oportunidades sociais aumenta o 

envolvimento em comportamentos exploratórios; (4) Confiança (Confidence) diz 

respeito à crença que o indivíduo tem na sua capacidade para tomar decisões 

vocacionais e inclui a capacidade de lutar pelos seus objectivos e aspirações, mesmo na 

presença de obstáculos e barreiras; (5) Cooperação (Consultation), A Colaboração 

refere-se ao grau em que as pessoas procuram conselhos nos outros para a tomada de 

decisão. 

A estas dimensões é possível fazer corresponder as dimensões da maturidade 

vocacional que Super propõe no seu modelo interativo sobre as bases da maturidade na 
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carreira (Super 1990; 1995). De acordo com este modelo, variáveis tais como, o 

autoconceito, a perspectiva temporal e as crenças de controlo são consideradas como 

determinantes para a maturidade vocacional. 

Baseando-se neste modelo, Janeiro (2010) estudou a dinâmica motivacional na 

base das atitudes de carreira, confirmando o papel mediador da autoestima, perspetiva 

temporal e crenças atribucionais para a definição das atitudes de planeamento e de 

exploração vocacional. 

Ainda num estudo relacionado com o modelo de Super (1990) sobre os 

determinantes da maturidade vocacional, Janeiro e Marques (2010) analisaram as 

dificuldades relacionadas com a abordagem das tarefas vocacionais, propondo uma 

tipologia de career coping styles. Estes autores identificaram um conjunto de clusters, 

sugerindo a existência de padrões estáveis de relações entre variáveis (autoestima, 

perspetiva temporal e crenças atribucionais) que podem ser definidos como estilos 

específicos de coping face às tarefas vocacionais, envolvendo várias áreas do 

funcionamento psicológico e propõem os seguintes estilos: (1) Adaptativo, que se 

define por resultados elevados nas atitudes de carreira, orientação para o futuro, 

atribuições internas de sucesso e autoestima positiva em todos os domínios; (2) 

Superficial, que se caracteriza por orientação para o presente, atribuições externas e 

autoestima elevada apenas no domínio social e pouco envolvimento com o planeamento 

e a exploração na carreira; (3) Inseguro, que tem como principal característica um 

resultado baixo nas atribuições internas de sucesso, revelando uma falta de confiança 

geral na própria capacidade para controlar o futuro; (4) Pessimista, que apresenta uma 

visão negativa do futuro e resultados mais elevados nas atribuições de fracasso do que 

de sucesso, revelando um estilo de abordagem pessimista. Assim, de acordo com estes 

autores, alguns estilos estão particularmente associados a problemas vocacionais. 

Se o modelo de Super (1990, 1995) fornece aos psicólogos indicações sobre 

dimensões a trabalhar para desenvolver a maturidade vocacional, o modelo de Janeiro 

(2010) e de Janeiro & Marques, (2010) identificam diferentes tipos de problemáticas 

associadas ao comportamento vocacional, dando resposta à necessidade de diferenciar as 

intervenções de acordo com as características especificas dos grupos de clientes.  
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1.3. Determinantes dos Comportamentos Vocacionais 

 

a)  Crenças atribucionais 

Tal como referido anteriormente, Super (1990) sugeriu que a controlabilidade 

percebida e a autonomia são constituintes primários das atitudes na carreira.   

Uma das teorias mais relevantes no estudo das crenças de controlo e de 

causalidade percebida é a teoria atribucional de Weiner (2010). Este autor propõe a 

interpretação da dinâmica motivacional como um processo temporal comportando 

diferentes fases, incluindo uma fase de interpretação do sucesso ou do fracasso nas 

tarefas, posteriormente a elaboração de uma explicação causal do sucesso ou fracasso 

percebidos, explicações essa que podem ser categorizadas em 3 dimensões: locus de 

causalidade, controlabilidade percebida e estabilidade; os valores atribuídos nestas 

dimensões relacionam-se com estados emocionais e expetativas de realização de tarefas 

futuras (Janeiro 2008). Lachman & Weaver (1998) afirmam que o sentido de controlo 

se refere a uma percepção e não ao controlo efetivo, podendo ser considerado não um 

traço de personalidade mas um sentimento contextualizado, e portanto susceptível a 

mudanças em função das experiências de vida. 

As crenças atribucionais têm sido estudadas no âmbito da psicologia 

vocacional. Blustein sugeriu que a falta de sentido de controlo sobre a própria vida pode 

afetar o desenvolvimento da carreira ao longo do ciclo vital (Blustein, 2008). Duffy 

(2010) num estudo com jovens universitários sugere que os jovens que normalmente 

sentem que controlam as suas vidas percebem-se tendencialmente como mais 

adaptáveis na carreira. Luzzo et al (2011) observaram que um programa de treino do 

estilo atribucional ajuda os alunos com atribuições  externas a melhorar a auto-eficácia 

nas decisões de carreira. 

 
 b)  Perspetiva Temporal   

A Perspetiva temporal refere-se a um processo cognitivo que diferencia a 

experiência psicológica individual em períodos de tempo: futuro, presente e passado 

(Nuttin & Lens, 1985). De acordo com Janeiro (2012), a investigação sobre a 

perspectiva temporal pode ser enquadrada em dois campos de estudo principais: O 

primeiro integra-se nas teorias da motivação, e salienta dimensão de futuro da 

perspectiva temporal como elemento dinâmico e regulador do comportamento. A 

perspectiva temporal de futuro refere-se, de acordo com esta linha de investigação, à 
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capacidade cognitiva de perspetivar no tempo as consequências da acção  (Lens, 1986; 

Nuttin & Lens, 1985; Simons 2004). A segunda linha de estudo aborda a perspetiva 

temporal no processo de coping com os eventos de vida, considerando que as três 

dimensões (passado, presente e futuro) fornecem um quadro referencial ao indivíduo 

para o processamento da informação e, consequentemente, o seu comportamento é 

influenciado pela orientação temporal dominante (Zimbardo & Boyd, 1999, 2005). É 

natural que o conceito de Perspetiva Temporal assuma particular relevância para a 

investigação em psicologia vocacional, embora tenha sido negligenciado por bastante 

tempo (Janeiro, 2008). Super referiu a importância da antecipação do futuro como 

indicador de maturidade vocacional, mas foi Savickas quem desenvolveu o estudo deste 

construto. Diversos estudos apontam para que a perspetiva temporal de futuro pode ser 

desenvolvida e que tem uma relação positiva com as dimensões acima referidas (Ferrari, 

Nota & Soresi, 2010, Marko & Savickas, 98). 

 

 c)  Autoestima 

A noção de autoestima tem sido objeto de estudo em variados campos da 

psicologia e também no campo da psicologia vocacional.  A autoestima pode ser 

definida como «a avaliação que a pessoa faz e usualmente mantém em relação a si 

própria e reflecte uma atitude de aprovação ou desaprovação, indicando a extensão em 

que indivíduo acredita em si próprio como capaz, significativo e com valor.» 

(Coopersmith, 1981, p.6). O modelo proposto por Coopersmith (1981) parte do 

pressuposto de que a autoestima pode variar consoante a área de experiência. O seu 

modelo conceptual propõe vários domínios: a auto-estima escolar, a autoestima 

familiar, a auto-estima social e as referências gerais ao self. Com base neste modelo, 

Coopersmith (1981) desenvolveu um inventário de autoestima o Self-Esteem Inventory 

(SEI) que avalia aspectos autoavaliativos e autovalorativos em relação ao self, à relação 

com os pares, ao contexto familiar e em relação ao âmbito académico.  

No campo da psicologia vocacional vários estudos têm confirmado a relação 

positiva entre a autoestima e o comportamento vocacional. Por exemplo, Betz e Klein 

(1996) verificaram relações entre autoestima e a autoeficácia como preditores das 

decisões de carreira, Creed, Patton e Barturum, 2004) identificam a autoestima como 

barreira interna às decisões de carreira, (Duffy, 2010) aponta a auto-estima como 

dimensão da adaptabilidade, para Janeiro e Marques (2010) a auto-estima é uma 

dimensão de estilo de tomada de decisão na carreira. 
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1.4.   Programas de intervenção 

 

 

Diversos autores têm vindo a propor estratégia de intervenção baseadas nos 

modelos construtivistas. Citem-se como exemplo a “Career Style Interview” de 

Savickas (2012), a “Life Designing Counseling” de Guichard (2008), ou a Relationships 

and Career Interview (Schultheiss, 2005). No entanto não existem muitas propostas 

estruturadas de intervenção com grupos e só muito recentemente Savickas propôs a 

utilização em grupo do seu guião de  entrevista (Savickas e Hartung, 2012). Os 

psicólogos a atuar em contexto escolar sentem falta de instrumentos de intervenção, 

nomeadamente programas, que possam ser desenvolvidos com grupos de alunos e 

adaptados aos contextos de aplicação em escolas portuguesas.  

 Estudos sobre a eficácia das intervenções têm mostrado que as intervenções 

vocacionais são em geral eficazes e, se a intervenção individual parece ser a mais eficaz, 

as intervenções grupais aparecem em segundo lugar (Whiston et al 1998), sendo 

também as que parecem apresentar um melhor custo-benefício.  

Para a construção de um programa é fundamental ter uma abordagem 

convergente, no sentido apontado por Savickas (2005), integrando o pensamento e as 

metodologias construtivistas com as metodologias anteriores mais tradicionais, mas que 

provaram ser bem fundamentadas. Assim, para além da revisão de literatura apresentada 

acima, e que se pode considerar a fundamentação teórica da intervenção, apresenta-se 

também a uma revisão sobre tópicos específicos direccionados para a aplicação prática. 

Assim, desenvolvem-se de seguida os seguintes aspectos: (a) a exploração vocacional, 

como mecanismo central em todas as teorias e aspecto indispensável a promover com 

um programa de intervenção com alunos em final de ensino secundário; (b) os 

elementos comuns em termos de processos da intervenção que a investigação tem 

provado eficazes, dando ênfase à convergência entre intervenção vocacional e 

aconselhamento geral; (c) as sugestões de Savickas et al (2009) para uma intervenção 

construtivista. 

a) Exploração na carreira 

A exploração na carreira é considerado um mecanismo central para o 

desenvolvimento vocacional  (Super, 90) e um elemento fundamental em qualquer 

intervenção vocacional. Exploração na carreira pode ser definida como as actividades 

direccionadas a aumentar a informação acerca de si próprio e sobre o ambiente de forma 
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a facilitar a tomada de decisão e o desenvolvimento (Blustein, 1989; Taveira, 2003). É 

particularmente relevante durante a adolescência, promovendo a consciência de si 

próprio e o conhecimento do mundo ocupacional, necessários à tomada de decisões na 

carreira (Bluestein, 1989). A resposta a questões como “o que quero e o que preciso” 

(quem sou eu?), “que tipo de ocupações me atraem” (que necessidades as ocupações 

vão satisfazer), e “o que eu posso oferecer em troca de obter o que quero e preciso” 

(como podemos interagir), são questões de exploração fortemente relacionadas com a 

escolha de ocupações com sentido (Porfeli & Skorikov, 2010).  

A exploração da carreira como um comportamento de procura de informação 

ou como uma fase do desenvolvimento é uma noção simplista que tem vindo a ser 

progressivamente abandonada e substituida por uma conceptualização dinâmica, como 

um processo fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento da carreira ao longo 

da vida (Taveira, 2003). As intervenções devem tomar em consideração aspectos 

emocionais e cognitivos dos jovens bem como aspectos do seu contexto cultural e 

social. 

A investigação que tem vindo a ser realizada por diversos autores nesta área 

sugere que sentimentos de auto-determinação, competência percebida, locus de controlo 

interno, expectativas de auto-eficácia, auto-estima e níveis moderados de stress estão 

relacionados com a activação de comportamentos de exploração (e.g. Betz & Voyten, 

1997; Blustein, 1988, 1989a; Solberg, 1998; Taylor & Pompa,1990, citados por Taveira 2003, 

pp. 192). O que estas conclusões indicam para a prática é que nem sempre o incentivo à 

exploração será eficaz, dependendo de um conjunto de variáveis cognitivas, emocionais 

e contextuais dos jovens, e que os conselheiros precisam de atender a esses aspectos, e 

de perceber que factores estão subjacentes à resistência para poder disponibilizar o 

suporte necessário. De facto, estudos empirícos têm vindo a desvendar as diferenças 

individuais e mesmo estilos de abordar as actividades de exploração (Taveira, 2003) o 

que indica que os conselheiros precisam, para serem eficazes, de tomar essas diferenças 

em consideração e de adoptar abordagens centradas  no cliente. Alguns aspectos a reter: 

para os jovens do 12º ano a exploração assume um caracter mais instrumental (Taveira 

2003), Porfeli & Skorikov (2010), encontram também uma tendência desenvolvimental, 

identificando dois padrões exploratório, um tipo de exploração mais genérica e outro 

mais específico, relacionando-se o primeiro com níveis mais altos de indecisão, fraco 

planeamento e fraca confiança e o oposto para o segundo. Assim, em adolescentes mais 

jovens ou mesmo mais velhos mas com indecisão presistente, o padrão de exploração 



Capítulo - 1 Enquadramento Teórico 

15 
 

usado pode ser o mais genérico, o que reforça a indecisão, criando um ciclo 

desadaptativo. Nesta linha, em termos de implicações para a prática, será importante 

ajudar os jovens do 12º ano indecisos a ultrapassar uma fase de exploração geral, 

necessária inicialmente para gerar opções de carreira, e a activar um padrão de 

exploração mais específico. 

De acordo com Lent (2013) a exploração é mais eficaz quando os indivíduos 

dispõem de (a) crenças favoráveis em relação às suas competências de exploração e de 

tomada de decisão,  (b) esperam que resultados positivos resultem desse empenho, (c)  

estabeleçam objectivos claros e específicos, (d) tenham os suportes ambientais 

adequados e um mínimo de barreiras (por exemplo críticas por parte dos outros 

significativos).  

Em síntese, para estimular os comportamentos exploratórios será importante 

com a intervenção ter em atenção aspectos desenvolvimentais, progredindo do mais 

geral para o mais específico e, trabalhando em grupo, proporcionar experiências e 

informação a vários níveis (mais geral ou mais específica) para atender as necessidades 

diversificadas dos elementos do grupo. Atender aos estilos individuais de exploração e 

estar particularmente atento aos elementos do grupo que apresentem resistência e 

procurar perceber que factores estão a impedir a exploração; e em termos globais 

procurar proporcionar um ambiente seguro que ajude a baixar a ansiedade. Trabalhar as 

crenças individuais, em particular a confiança nas suas competências, proporcionar e 

incentivar experiências exploratórias e promover o diálogo de forma a que os que 

apresentam comportamento exploratórios mais desenvolvidos possam funcionar como 

modelo para os outros. Procurar que quer por parte do psicólogo, quer por parte dos 

outros elementos do grupo o reforço seja positivo (funcionando como suporte e não 

como barreira); intervir também com os suportes sociais (pais, professores) no sentido 

de os envolver como suportes à exploração. 

b) Os elementos comuns em termos de processos da intervenção, o que 

funciona? 

A investigação tem procurado encontrar os elementos processuais que estão 

directamente  relacionados com a eficácia das intervençõe e diversas linhas de 

investigação têm sido seguidas nesse sentido. Tomando a intervenção vocacional como 

um processo de ajuda ao outro, tem vindo a ser enfatizada por diversos autores a 

convergência com a psicoterapia e aconselhamento. Situando-nos numa perspectiva 

construtivista e holista, só faz sentido que sejam comuns os elementos do processo de 
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ajuda que são eficazes. Westergaard (2012) a partir de uma investigação qualitativa, que 

realizou com profissionais experientes, encontra quatro elementos comuns. Esses 

elementos são os seguintes: (1) a importância de proporcionar um espaço seguro, tanto 

em termos de espaço físico, que deve ser adequado, como de espaço relacional, com 

uma relação estruturada e em que a confidencialidade e os seus limites está estabelecida, 

proporcionando uma relação em que o outro sente que pode confiar; (2) a qualidade da 

relação, baseada em princípios centrados na pessoa (empatia, congruência-genuinidade, 

apoio positivo incondicional), aspecto que necessidade de tempo para que a relação se 

estabeleça; (3) a necessidade de flexibilidade, proporcionando uma  abordagem 

integrativa e adequada ao cliente adolescente; (4) o uso de abordagens criativas, 

tornando o processo dinâmico  e espontâneo, usando a rapidez e a flexibilidade para 

tirar partido das oportunidades que surgem e manter a atenção e o interesse dos 

adolescentes. Nesta linha refiro também o estudo de Masdonati, Massoudi & Rossier 

(2009), que aponta para a importância da aliança terapêutica nos resultados da 

intervenção, tanto a nível de resultados vocacionais como não vocacionais. 

Numa outra linha de investigação, numa meta-análise sobre resultados de 

intervenções vocacionais, Brown & Krane (2000) na sua tentativa de dar suporte 

empírico às intervenções, encontraram os seguintes  cinco elementos críticos que 

influenciam positivamente os resultados das intervenções independentemente do seu 

formato: existência de exercícios escritos; interpretação individualizada de resultados de 

testes; fornecer informação ocupacional; usar modelagem; dar atenção à construção de 

suportes (recursos e suportes sociais). Assim, um programa que se pretende eficaz deve 

considerar a inclusão destes elementos. 

c) Sugestões de Savickas et al (2009) para um aconselhamento life-designing 

De acordo com a mudança de pressupostos que a teoria construtivista propõe, 

Savickas e colaboradores sugerem que se atenda aos seguintes aspectos: (1) o foco da 

intervenção passa de traços e de estados para o contexto e, nesta linha, a utilização de 

medidas objectivas, embora útil é insuficiente, pois há que tomar em consideração que 

indivíduo e contexto formam uma entidade dinâmica e mutuamente adaptável ao longo 

do tempo, o que leva a admitir que a intervenção ocorre em condições que não são 

controláveis; (2) o foco passa da perscrição ao processo: interessa atender às estratégias 

e dinâmicas de coping, em vez de atender aos conteúdos das escolhas, passando a ser 

discutirdo com os clientes “como fazer” e não “o que fazer”; (3) passa-se de uma 

causalidade linear a uma dinâmica não linear, o que implica usar múltiplos métodos e 
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instrumentos que permitam identificar os aspectos chave da dinâmica de cada indivíduo 

e do seu eco-sistema pessoal, ajudá-lo a formular e testar hipóteses no sentido de 

encontrar soluções, proceso que necessáriamente leva um certo tempo; (4) passa-se dos 

factos científicos às narrativas, se existem várias maneiras de interpretar as 

experiênciass de vida, diferentes perspectivas e projetos tornam-se possíveis e os 

onselheiros podem ajudar  os indivíduos a construir e reconstruir as suas realidades, 

facilitar o empowerment e a adptação flexível, abrindo novas perspectivas de evolução; 

(5) o foco passa da descrição à modelação, ou seja considerar que os actuais modelos 

descritivos usados para a avaliação das intervenções são desajustados a esta nova 

concepção (talvez por isso tem vindo a ser tão difícil provar empiricamente a eficácia 

das intervenções) e que importa adaptar modelos de sitemas complexos. 

 

1.5. Avaliação de intervenções vocacionais 

 

A intervenção psicológica pauta-se por utilizar intervenções comprovadamente 

eficazes. O código deontológico dos psicólogos assim o preconiza (Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, 2012), tal como as códigos de associações internacionais de 

psicólogos escolares (National Association of School Psychology, 2010); também os 

referidos códigos preconizam que os profissionais se envolvam na avaliação da eficácia 

das suas intervenções. Por outro lado, embora estudos sobre eficácia de programas 

estabeleçam em geral as intervenções como moderadamente a muito eficazes (Whiston, 

Sexton & Lasoff, 1998), sabemos que na implementação de um programa de 

intervenção intervêm uma variedade de fatores contextuais o que justifica um estudo de 

eficácia de qualquer programa que se venha a implementar. 

A necessidade dessa avaliação impõe-se por pelo menos duas ordens de razões. 

Primeiro, para garantir a qualidade das intervenções. Se o foco da psicologia vocacional 

é compreender os factores subjacentes às escolhas vocacionais e ajudar os indivíduos a 

serem eficazes nas suas decisões de carreira (Fouad, 2007), então é responsabilidade da 

prática profissional usar estratégias de intervenção com sustentação empírica e avaliar 

as suas intervenções, procurando garantir a melhor ajuda possível aos indivíduos.  

Uma segunda ordem de razões prende-se com a necessidade de provar às 

estruturas de poder a eficácia das intervenções vocacionais, de forma a justificar o 

investimento de recursos económicos. É ainda pouco habitual no nosso país esse 

investimento em investigação no terreno, mas sem dúvida uma obrigação crescente. O 
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investimento público em Portugal nos serviços de intervenção vocacional tem sido 

reduzido: o nº de psicólogos colocados em escolas é insuficiente e aproxima-se de um 

ratio de 1 psicólogo para 2000 alunos, quando a OPP (2013) defende pelo menos 1 

psicólogo para 1000 alunos. Por outro lado foi produzida legislação nacional que 

valoriza a intervenção vocacional, mas com abordagens simplistas e desactualizadas, 

sugerindo que profissionais não qualificados podem assumir essas intervenções, como é 

o caso da legislação que regulamenta os Centros para a Qualificação e Ensino 

Profissional (Ministérios da Economia e do Emprego, da Educação e Ciência e da 

Solidariedade e Segurança Social, 2013).  

Nos anos 70 Watts fez uma revisão de bibliografia sobre a eficácia das 

intervenções (Watts, 1978) e colocou várias questões, entre as quais (1) que critérios são 

estabelecidos para a avaliação, se de resultados ou de aprendizagem, e como se 

relacionam os dois tipos de critérios, e (2) como são tomadas em consideração as 

variáveis dos indíviduos. A dificuldade à época prendia-se com um estado ainda jovem 

da psicologia vocacional e com a variedade de modelos existentes, em muitos casos 

transpostos da área o aconselhamento geral para a área vocacional. Atualmente, com o 

avanço conceptual que nos permite compreender melhor como funcionamos em relação 

às decisões de carreira e com a progresisva convergência dos modelos, tanto teóricos 

como de intervenção, é mais fácil definir os objetivos das intervenções e dispomos de 

uma variedade de instrumentos de avaliação. Watts termina o seu artigo com um apelo a 

que se desenvolva a investigação nesta área. Esse apelo continua válido. Em termos 

internacionais a investigação é abundante mas em Portugal é ainda escassa. E múltiplas 

questões continuam em aberto, sobretudo na fase de mudança económica-social em que 

nos encontramos que questinam também o papel ds intevenções vocacionais. E os 

apelos para que se invista na investigação de processos e resultados da psicologia 

vocacional continuam actuais (Brown & Krane, 2000; Heppner & Heppner, 2003; Faria 

& Taveira, 2011).  

Na linha da primeira questão de Watts, Kidd (1992) afirma que quando a 

intervenção vocacional tinha como objetivo fazer recomendações aos jovens, impunha-

se a avaliação de resultados em termos de deciões na carreira, na fase em que 

pervalecem teorias desenvolvimentistas, a avaliação interessa-se por resultados em 

termos de aprendizagem. Argumenta também que, em linha com as mudanças das 

estruturas sociais e consequente alteração dos padrões de carreira, a avaliação precisa de 
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entrar numa terceira fase, de explicação mais dinâmica e interaccionista do 

desenvolvimento da carreira.  

Alguns investigadores recomendam que se use dois tipos de resultados: 

variáveis centradas na carreira (p.e. maturidade na carreira, indecisão, confiança nas 

escolhas) e não centradas na carreira (p.e. auto-conceito, locus de controle, ansiedade) 

porque as intervenções vocacionais podem ter efeitos em múltiplas áreas de 

funcionamento (Blustein & Spengler, 1995, citados por Whiston, 2002) . 

Na linha da segunda questão formulada por Watts, Whiston (2011) aponta para 

a necessidade de saber que intervenções são mais úteis para que clientes e em que 

condições, questões fortemente enraizadas nos modelos contextualista e construtivistas. 

Este tipo de questão tem resposta em diversos estudos recentes que diferenciam os 

clientes de acordo com variáveis demográficas e socioculturais.. Como é evidenciado 

pela prática e como foi sugerido por Brown & Krane (2000), as intervenções não têm 

efeitos uniformes em todos os indivíduos, e a avaliação das intervenções deve tomar em 

conta um conjunto de características individuais, abandonando a ideia da intervenção 

igual para todos baseada, por exemplo, na variável idade como tem sido comum nas 

nossas escolas básicas e secundárias, e só ao tomar em consideração essas varáveis dos 

indivíduos se poderá compreender melhor os resultados das intervenções.  

Por outro lado cada intervenção é em certa medida “site-specific” (usando um 

termo das artes plásticas), ou seja concebida para o tipo específico de cliente num 

contexto específico, e portanto cada intervenção necessita de ser avaliada. Neste sentido 

a investigação pode ser concebida como um processo dentro de um sistema contextual  

(Schultheiss  & Esbroeck, 2011) o que acentua a importância de os profissionais da 

prática se envolverem eles próprios em catividades de avaliação.  

Savickas et al (2009), como recomendação para o futuro da investigação nesta 

área recomenda duas linhas de investigação: uma primeira top-down, baseada em 

metodologias objetivas, de avaliação dos constructos derivados da teoria vocacional, por 

exemplo a adaptabilidade e as suas dimensões, e uma segunda abordagem botom-up, 

que permita analisar as práticas. Essa abordagem pode ser útil na compreensão de como 

e em que condições as intervenção podem ser eficazes, levando, por exemplo, a uma 

redefinição, da identidade vocacional de acordo com os processos sociais de uma dada 

cultura. Essa abordagem pode ajude a compreender os quadros de referência dos 

clientes como vistos e descritos por meio dos quadros de referência dos conselheiros e 

implica uma observação das práticas concretas. Seguindo esta abordagem, vários tipos 
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de análises podem ser usados, como os discursos narrativos ou análises etnográficas. 

Esto tipo de pesquisa é especialmente conveniente para aspectos que não foram ainda 

estudados extensivamente e pode também ajudar a explicar a dificuldade que o campo 

da intervenção vocacional tem tido em validar empiricamente as intervenções. 

Em síntese, diversos autores que se dedicaram ao tema referem a necessidade 

de mais estudos que comprovem os efeitos e identifiquem os factores críticos da 

eficácia das intervenções. Na linha das abordagens construtivistas e contextualistas, a 

avaliação deve também de ser contextualizada, ou seja precisamos de perceber até que 

ponto são eficazes as intervenções para grupos de indivíduos com determinadas 

características e em determinados contextos e mesmo de redefinir o significado de 

eficácia, introduzindo o sentido que assume para o próprio indivíduo alvo e agente da 

intervenção. Assim, para avaliar a eficácia das intervenções importa saber responder a 

um conjunto de questões: o que se avalia, incluindo resultados e processos, 

considerando como resultados as dimensões vocacionais e não vocacionais; os 

elementos processuais que se considera terem um papel importante nos resultados 

(Peacock  et al, 2011, pag.498; Watts, 2011; Westergaard, 2012); o modelo de avaliação 

a utilizar (Young & Kaffenberger, 2013); como reagem diferentemente às intervenções 

indivíduos com diferentes características (Brown & Krane, 2000, Faria & Taveira, 

2011, Whiston, 2011). 

 

 

1.6. Objetivos do estudo, objetivos e hipóteses 

 

Este estudo pretende perceber o impacto diferenciado em jovens do 12º ano, de 

duas modalidades de intervenção vocacional, uma mais comum e económica em termos 

de tempo, que consiste numa única sessão de informação vocacional; outra, mais 

prolongada no tempo, que consiste num programa de intervenção vocacional que se 

fundamenta nos modelos construtivistas, com destaque para o modelo de adaptabilidade 

(Savickas, 2005, 2012b). Pretende-se também explorar se um programa de intervenção 

vocacional é uma vantagem no desenvolvimento vocacional de todos os jovens ou se, 

em função dos seus estilos de abordagem das tarefas vocacionais (career coping styles), 

de acordo com o modelo proposto por Janeiro (2010), alguns jovens beneficiam mais 

das intervenções do que outros. Espera-se assim contribuir para a compreensão do efeito 

de diferentes intervenções em jovens com diferentes career coping styles, e que as 
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conclusões constituam um contributo que apoie os psicólogos escolares no planeamento 

das intervenções vocacionais. Paralelamente pretende-se também contribuir para o 

estudo da versão portuguesa CMI. 

 

Hipóteses: 

h1: Espera-se que o programa de intervenção vocacional tenha um impacto positivo na 

maturidade vocacional global dos jovens do 12º ano (grupo C1); 

h1a - Espera-se que o programa de intervenção vocacional tenha um impacto positivo 

em todas as dimensões da maturidade vocacional (preocupação, controlo, confiança e 

curiosidade) dos jovens do 12º ano (grupo C1); 

h2: Espera-se que a sessão de informação não produza um impacto significativo na 

maturidade vocacional dos jovens do 12º ano (grupo C2); 

h2a Espera-se que  a sessão de informação não produza um impacto significativo nas 

dimensões da maturidade vocacional confiança e cooperação (grupo C2); 

h2b Espera-se que  sessão de informação produza um impacto positivo  nas dimensões 

da maturidade vocacional preocupação e curiosidade (grupo C2); 

h3: Espera-se que jovens com diferentes estilos de abordagem das tarefas vocacionais 

(career  coping styles) obtenham efeitos diferenciados do programa de intervenção 

vocacional (grupo C1).  
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2. Método 

 

2.1. Participantes 

 

Este estudo incidiu sobre a população escolar do 12º ano da Escola Artística 

António Arroio. Esta população é composta por 12 turmas e aproximadamente 300 

alunos, todos frequentam cursos artísticos especializados de artes visuais, a média etária 

é de 18.1 e a distribuição de sexos de 34% de rapazes e 66% de raparigas (dados 

fornecidos pela direção da escola). Para o estudo das propriedades psicométricas do 

CMI foi usada uma amostra de 149 alunos pertencentes a 7 turmas, que se apresenta no 

Quadro 1. 

 

Quadro 1. Caracterização da amostra para efeito estudo das propriedades psicométricas 

do CMI 

Sexo  n %  

F  107 71,8  

M  42 28,2  

Total  150 100,0  

Idade  n %  

16  1 0,7  

17  97 65,1  

18  32 21,5  

19  16 10,7  

20  1 0,7  

21  2 1,3  

Total  149 100,0  

média   17.5  

 

 

 

Para o estudo experimental a amostra foi composta por 96 alunos, dos quais 48 

alunos (3 turmas) foram incluídos no grupo que frequentou um programa de intervenção 
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vocacional (grupo C1), e 48 alunos (3 turmas) foram incluídos no grupo que assistiu a 

uma sessão de informação vocacional (grupo C2). Esta amostra, que está incluída na 

amostra anterior, apresenta-se no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Caracterização da amostra experimental - Grupos C1 e C2  

 

  C1  C2  G total 

Sexo  n %  n %  n % 

F  35 72,9  34 70,8  69 71,9 

M  13 27,1  14 29,2  27 28,1 

Total  48 100,0  48 100,0  96 100,0 

Idade  n %  n %  n % 

17  31 64,6  35 72,9  66 68,8 

18  10 20,8  8 16,7  18 18,8 

19  5 10,4  5 10,4  10 10,4 

20  1 2,1  0 0  1 1,0 

21  1 2,1  0 0  1 1,0 

Total  48 100,0  48 100,0  96 100,0 

média   17.6   17.4   17.5 

 

 

O aparente desequilíbrio em termos do factor sexo nas amostras corresponde 

também à distribuição observada na população escolar. A média etária da amostra 

experimental é de 17.5 anos, sendo 17.4 no grupo C1 e 17.6 no grupo C2, diferença que 

não é considerada significativa (t(94)=-1.14; p=0.26).  

 
3.2. Instrumentos 

 

Para a avaliação da intervenção foram utilizados um conjunto de instrumentos 

incluindo o Career Maturity Inventory (CMI) (Super e Porfeli, 2011), a escala de 

Atribuições para a Carreira (EAC) (Janeiro 2006, 2011), o Inventário de Perspetiva 

Temporal (IPT) (Janeiro, 2006, 2012) e o Inventário de Autoestima de Coopersmith, 

Forma Escolar (SEI) (Copersmith, 1981; Janeiro, 2008). O CMI foi o instrumento usado 

como critério para a avaliação do resultado das intervenções; os restantes instrumentos 
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foram usados para definir os estilos de abordagem das tarefas vocacionais (career 

coping styles), para explorar a relação entre as dimensões avaliadas pelo CMI e as 

dimensões avaliadas pelos restantes instrumentos, bem como para explorar o resultado 

das intervenções nessas dimensões. 

 

a) Career Maturity Inventory (CMI) 

 

O CMI forma C (Savickas e Porfeli, 2011) foi o instrumento usado no presente 

estudo para avaliar a maturidade vocacional/adaptabilidade. Este instrumento é uma 

evolução do CMI proposto por Crites e revisto por Crites e Savickas (1995) e incorpora 

a teoria de construção da carreira de Savickas (2005). É uma escala composta por 24 

itens que permite um conjunto de resultados (subescalas) que se propõem avaliar as 

dimensões da adaptabilidade: CMI escala total (18 itens) integra as escalas de 

Preocupação, Curiosidade e Confiança e avalia o grau individual de adaptabilidade ou 

prontidão para fazer escolhas ocupacionais; a escala de Preocupação (concern) (6 

itens) avalia o grau de envolvimento e orientação para o processo de tomada de decisão; 

a escala de Confiança (confidence) (6 itens) avalia o grau de confiança na sua própria 

capacidade para decidir de forma sensata e realista; a escala de Curiosidade (curiosity) 

(6 itens) avalia o grau de envolvimento em comportamentos exploratórios de 

informação ocupacional; a escala de Cooperação (consultation) avalia o grau em que o 

jovem procura apoio para a tomada de decisão, pedindo informação e conselho a outros. 

Tem um formato de resposta dicotómico: sim/não consoante se concorde ou não com a 

afirmação apresentada. De acordo com o estudo de Savickas e Porfeli (2011) as 

subescalas apresentam os seguintes níveis de precisão, avaliada pelo coeficiente alfa de 

Cronbach: escala Total (18 itens) 0.86; escala de Preocupação 0.62; escala de Confiança 

0,78; escala de Curiosidade 0,74; escala de Cooperação 0,69.  

A adaptação experimental para português, devidamente autorizada pelos 

autores, foi realizada por Janeiro, Ribas e Mota (2013), integra dados do presente 

estudo. Os resultados d adaptação portuguesa apresentam os seguintes níveis de 

precisão: escala Total (18 itens) 0.73; escala de Preocupação 0.73; escala de Confiança 

0,68; escala de Curiosidade 0,65; escala de Cooperação 0,47. A escala encontra-se em 

anexo (Anexo 1). 
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b) A escala de Atribuições para a Carreira (EAC) 

 

A Escala de Atribuições para a Carreira (EAC) de Janeiro (2006, 2011) é um 

questionário que visa avaliar as crenças atribucionais relacionadas com a carreira. É 

composto por 22 itens organizados em 3 subescalas: Crenças Internas de Sucesso (7 

itens), que avalia o grau em que os jovens atribuem o sucesso que atingem a factores 

internos, tais como competências, dedicação à tarefa, trabalho empenhado e esforço; 

Crenças Internas de Fracasso (4 itens), que avalia o grau em que atribuem o fracasso 

a causas internas, ou seja, a fracas competências, falta de esforço ou trabalho 

insuficiente; Crenças Externas (11 itens) que avalia até que ponto atribuem os 

resultados das atividades a causas externas, ou seja, a percepção de que são bem-

sucedidos porque tiveram sorte, as atividades eram fáceis ou tiveram ajuda, e de que são 

mal sucedidos porque tiveram azar, surgiram obstáculos ou não foram apoiados. Todos 

os itens tem a forma de afirmações e as respostas têm um formato de escala de Likert 

com 7 pontos, considerando o grau de concordância com a afirmação. Estudos 

psicométricos (Janeiro, 2011) revelam adequados índices de precisão para as escalas de 

Crenças Internas 0.70, e de Crenças Externas 0.73. Uma vez que encontrou diferenças 

entre atribuições internas de sucesso e de fracasso Janeiro (2011) propõe as 3 escalas 

referidas.  

 

c) O Inventário de Perspetiva Temporal (IPT) 

 

Como medida da perspetiva temporal foi utilizada a escala desenvolvida por 

Janeiro (2006, 2012), com base na Long-Term Personal Direction Scale (LTPD) 

(Marko & Savickas,1998; Wessman 1973). Este instrumento inclui 4 subescalas: a 

escala Orientação para o Futuro (16 itens) aborda vários aspectos da perspetiva de 

futuro (continuidade, extensão, optimismo, densidade, clareza); a escala Orientação 

para o Presente (8 itens) avalia as atitudes e crenças acerca do presente; a escala 

Orientação para o Passado (4 itens) avalia as atitudes em relação ao passado; a escala 

Visão Negativa do Futuro (4 itens) avalia a perspetiva negativa e ansiedade em relação 

ao futuro. Todos os itens tem a forma de afirmações e as respostas têm um formato de 

escala de Likert com 7 pontos, considerando o grau de concordância com a afirmação. 

De acordo com o estudo de Janeiro (2006, 2012) a análise psicométrica da escala 

revelou índices adequados de precisão para as subescalas de Orientação para o Futuro 
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(0,86), de Orientação para o Presente (0,76) e de Visão Negativa do Futuro (0,70), e um 

índice menos satisfatório para a subescala de Orientação para o Passado (0,51).  

 

d) Inventário de Autoestima de Coopersmith, Forma Escolar (SEI) 

 

O Self-Esteem Inventory (Coopersmith, 1981) mede aspectos autoavaliativos e 

autovalorativos em relação ao self, à relação com os pares, ao contexto familiar e em 

relação ao âmbito académico. Janeiro (2008) procedeu à adaptação portuguesa deste 

inventário que revelou características psicométricas adequadas para a população 

estudada, com índices de precisão para a escala completa de 0.82 e para cada escala 

índices que variam entre 0.78 (autoestima geral) e 0.58 (autoestima social).  

O Inventário é composto por 58 itens que se organizam em 5 subescalas, 4 para 

dimensões da autoestima e uma de insinceridade: Autoestima Geral (26 itens); 

Autoestima Social (8 itens); Autoestima Escolar (8 itens); Autoestima Familiar (8 

itens); Insinceridade (8 itens). Todos os itens têm a forma de afirmações proferidas na 

primeira pessoa e a resposta tem a forma de uma oposição: “parecido comigo” e 

“diferente de mim”.  

 

 

2.3. Procedimento 

 

A investigação realizada obedeceu a um desenho quasi-experimental. 

Pretendeu-se perceber o impacto nas dimensões da maturidade vocacional de um 

programa de intervenção vocacional comparativamente com o impacto de uma sessão 

de informação vocacional. Para tal foram constituídos os dois grupos (C1 e C2). 

Aos alunos e pais foi pedida autorização para a participação no estudo, com a 

garantia de que os dados recolhidos seriam usados para o estudo em anonimato, e que 

seriam usados para o respectivo processo de intervenção vocacional, no caso dos alunos 

que frequentaram o programa. Nenhum aluno se recusou a participar no estudo.  

Todos os participantes completaram as escalas CMI, SEI, IPT e EAC no início 

do 2º período (pré-teste). Um grupo (C1) participou num programa com a duração de 6 

sessões de 1h30 cada, ao longo do 2º e 3º períodos letivos; outro grupo (C2) participou 

numa sessão de informação vocacional com a duração de hora e meia, no 3º período. 

Todos os participantes completaram novamente as escalas no final do 3º período (pós-

teste). O preenchimento das escalas foi feito online, utilizando para o efeito o sistema de 
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formulários My Drive da Google; o preenchimento foi realizado pelos participantes, em 

conjunto turma a turma, em situação de sala de aula 

As atividades do programa bem como a sessão de informação decorreram em 

tempo lectivo, em aulas cedidas por professores, de acordo com uma programação 

prévia. Assim todos os alunos da turma tiveram oportunidade de participara nas 

atividades. No caso do grupo C1 foram incluídos na amostra os alunos que não faltaram 

a mais do que uma sessão do programa, e que compareceram às duas sessões de 

aplicação das escalas usadas para a avaliação das intervenções; no caso do grupo C2 

foram incluídos na amostra os alunos que assistiram à sessão de informação, e que 

compareceram às duas sessões de aplicação. 

Para facilitar o processo, foram envolvidos os diretores de turma. No final do 

1º período, este programa foi divulgado e foram selecionadas para o Grupo C1 as 

turmas que foram inscritas pelos respetivos diretores de turma. A seleção das turmas 

para o Grupo C2 seguiu um critério de facilidade de acesso à turma (horário e 

disponibilidade de computadores em sala de aula). Inicialmente foram consideradas no 

pré-teste 7 turmas, depois apenas 6 turmas foram incluídas nos grupos experimentais e 

realizaram o pós-teste, por este motivo é usada uma amostra maior para o estudo das 

características psicométricas do CMI. 

Tanto as sessões do programa como a sessão de informação foram aplicada 

pela psicóloga a exercer funções na escola. Um estagiário de psicologia participou como 

observador nas sessões do programa com uma das turmas.  

 

 

2.4. Descrição das Intervenções 

 

Foram realizadas dois tipos de intervenções: uma sessão de informação 

vocacional e um programa de intervenção vocacional. 

 

a) Sessão de Informação 

 

A sessão de informação, com a duração de 1h30, é direcionada para as 

necessidades de informação dos alunos do 12º ano e aborda (1) as alternativas 

formativas e ocupacionais após o 12º ano; (2) os meios que os jovens têm à sua 

disposição para aprofundarem a informação sobre essas oportunidades, tanto em 
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Portugal como noutros países, e como os podem utilizar, dando destaque à exploração 

de sites; (3) informação sobre o cálculo de médias e exames. A informação é dada 

seguindo uma metodologia expositiva, usando um suporte em PowerPoint. Pretende-se 

com esta sessão estimular a curiosidade dos jovens, fornecer-lhes informação específica 

que necessitam à saída do ensino secundário e fornecer-lhes ferramentas que os tornem 

autónomos na exploração de alternativas. 

 

b) Programa de Intervenção 

 

O programa de intervenção vocacional tem a duração de 6 sessões semanais de 

1h30. Foi construído usando uma abordagem integrativa de várias técnicas e modelos 

teóricos.  

Para a organização da estrutura das sessões e para a sua dinâmica interativa 

foram tomadas em consideração as indicações para o funcionamento de grupos 

psicoeducacionais (DeLucia-Waack, 2006) e as sugestões de Taveira (2001) sobre as 

fases do processo de intervenção vocacional (Iniciar; Explorar; Comprometer; 

Finalizar).  

De forma transversal nas sessões ou em atividades específicas, foram 

introduzidos elementos que a investigação provou estarem relacionados com a eficácia 

das intervenções, nomeadamente os encontrados no estudo de Brown & Krane (2000), 

(1) permitir aos clientes que clarifiquem por escrito os seus objectivos, (2) fornecer 

feedback individualizado, (3) fornecer informação atualizada (4) incluir modelagem de 

estratégias de planeamento e coping (4) ajudar os clientes a desenvolver redes de 

suporte. As sugestões de Masdonati (2009), em particular procurar modificar os 

pensamentos disfuncionais dos clientes, o que em grupo pode ser feito diretamente em 

diálogo ou através de modelagem; os temas identificados por Westergaard (2012): 

criação de espaço seguro, atenção à relação, flexibilidade e criatividade, que remetem 

para a interação centrada no cliente e para a aproximação entre as técnicas de 

aconselhamento pessoal e as técnicas de aconselhamento vocacional. 

A sequência das sessões, os temas e exercícios foram pensados tendo em conta 

o objectivo de desenvolver as dimensões da adaptabilidade, e organizou-se nos 

seguintes eixos: desenvolvimento de dimensões cognitivo-emocionais (autoestima 

positiva, perspectiva temporal de futuro e crenças internas de controlo); 

desenvolvimento da identidade vocacional através da exploração de si-próprio (com 
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recurso a técnicas narrativas e de ajustamento pessoa-meio) disponibilização de meios 

para a informação específica sobre oportunidades; orientação de estratégias de 

planeamento face à próxima tarefa vocacional.  

Os temas das sessões foram os seguintes: 1ª sessão “Estou preparado para as 

decisões que se aproximam?"; 2ª sessão “Ter confiança em si e aceitar desafios com a 

ajuda dos outros”; 3ª sessão “Conhecer-se a si-próprio – olhar o passado e projetar o 

futuro”; 4ª sessão “Conhecer-se a si-próprio – características pessoais”; 5ª sessão 

“Conhecer as oportunidades”; 6ª sessão “Planear estrategicamente”.  
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3. Análise dos resultados 

 

 

3.1. CMI - Precisão e correlações entre escalas 

 

O CMI é um instrumento recente e ainda pouco estudado pelo que interessa 

particularmente conhecer as suas características psicométricas com esta amostra. No 

quadro 3 é apresentado o coeficiente alfa de Cronbach para a escala com a totalidade 

dos itens do CMI e para o CMI Total, sem os itens da escala de Cooperação. 

 
Quadro 3. Alfa de Cronbach para os itens do CMI 

 

 

 Alfa de Cronbach N de itens 

CMI Total de itens 0,663 24 

CMI Total (sem Cooperação) 0.78 20 

 

 

O índice de consistência interna aponta para uma precisão relativamente baixa 

da escala total do CMI (α=0,66). No entanto, considerando o CMI Total apenas com o 

somatório das escalas de Preocupação, Confiança, e Curiosidade, tal como os autores 

sugerem (Savickas & Porfeli, 2012) como medida da adaptabilidade, a precisão deste 

instrumento já se eleva para um nível considerado bom (α=0,78). Considerando estes 

valores, as análises subsequentes baseiam-se sempre CMI Total, excluindo a escala de 

Cooperação. 

O seguinte (quadro 4) apresenta o resultado do teste Alfa de Cronbach para o 

CMI Total caso excluído um item.  

 

Quadro 4. Alfa de Cronbach para os itens do CMI se item retirado 

 

item alfa item alfa item alfa 

cmi1 0,77 cmi9 0,78 cmi17 0,78 

cmi2 0,76 cmi10 0,75 cmi18 0,77 

cmi3 0,77 cmi11 0,75 cmi19 0,77 

cmi5 0,79 cmi13 0,78 cmi21 0,77 

cmi6 0,75 cmi14 0,74 cmi22 0,78 

cmi7 0,76 cmi15 0,74 cmi23 0,76 
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Como se verifica, todos os itens contribuem para a precisão da escala, e 

nenhum dos itens, se retirado, contribui para o seu aumento. 

O quadro seguinte (quadro 5) apresenta a análise da precisão para cada uma 

das escalas, assim como  a matriz de correlações entre as escalas.  

 

Quadro 5. CMI Análise de precisão por escala e matriz de correlações 

 

 1 2 3 4 5 6 alpha nº itens 

1 Preocupação 1,00      0,31 6 

2 Confiança 0,27** 1,00     0,71 6 

3 Curiosidade 0,18* 0,65** 1,00    0,66 6 

4 Cooperação -0,07 -0,22* -0,21 1,00   0,58 6 

5 CMItotal s/ coop 0,50** 0,88** 0,87** -0,23 1,00  0,78 18 

6 CMItotal 0,48 0,79 0,78 0,12 0,91 1,00 0,66 24 

**. A correlação é significativa no nível 0,01  

*. A correlação é significativa no nível 0,05  
    

 

Considerando cada uma das escalas, observa-se que a escala de Confiança é a 

única que apresenta um índice de precisão acima 0.70 (α=0,71). Os coeficientes de 

precisão das outras escalas variam entre o fraco no caso da escala de Preocupação 

(α=0,31) e razoável no caso das escalas de Curiosidade e Cooperação (α=0,66 e α=0,58, 

respectivmente).  

Quanto às correlações, observa-se que a correlação entre as escalas de 

Confiança e de Curiosidade é forte (r=.65), por outro lado as escalas de Preocupação e 

de Cooperação não se correlacionam com as restantes escalas. Quanto às correlações 

com o CMI, observa-se que as escalas de Preocupação, Confiança e Curiosidade se 

correlacionam significativamente com a escala total. Já a escala de Cooperação, como 

esperado, não se correlaciona com a escala total. 

 

 

3.2. CMI Análise de componentes principais 

 

Para isolar dimensões e compreender relações entre os itens foi realizada uma 

análise de componentes principais, com o método de identificação de componentes 

principais por rotação varimax. Para a definição do número de factores foi analisado o 

screeplot que se apresenta no Gráfico 1.  
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Gráfico 1. Gráfico sreeplot 

para análise componentes 

principais do CMI 

 

 

Seguindo o critério de Kaiser (eigeenvalue superior a 1), o número de 

componentes a reter seria 6, já de acordo com a observação do screeplot (Gráfico 1), 

podem ser identificadas 4 ou 5 componentes principais. Seguindo o modelo teórico 

proposto pelos autores (4 escalas do CMI), optou-se por reter 4 componentes principais. 

A variância total explicada por esta solução é de cerca de 40%, para a qual contribui 

com cerca de 19% o primeiro factor, e com 8%, 7% e 6% respectivamente os seguintes. 

No Quadro 6 (página seguinte) é apresentada a matriz da componente rodada 

para a solução de 4 componentes. De acordo com os dados observados, o factor 1 

combina a maioria dos itens das escalas de Confiança e de Curiosidade (com saturações 

superiores a 0.40), indicando que há um factor comum que satura ambas as escalas. O 

segundo factor inclui os 6 itens da escala de Cooperação, não incluindo nenhum outro 

item, o que revela que há um factor único que satura esta escala, tornando-a numa 

escala independente. Para o terceiro factor contribuem 3 itens da escala de Preocupação 

(itens 5, 9 e 13). Para o quarto factor contribuem 3 itens, um da escala de Preocupação 

(item 17), outro da escala de Curiosidade (item 22) e outro da escala de Confiança (item 

19), surgindo ainda um item da escala de Preocupação com uma saturação negativa 

(item 1). 
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Quadro 6. Matriz da componente rotativa do CMI 

 

 
item escala 

Componente 

1 2 3 4 

cmi1 preocupação 

 

0,43   -0,44 

cmi5   0,67  

cmi9   0,68  

cmi13   0,44  

cmi17    0,47 

cmi21 0,41    

cmi2 curiosidade 

 

0,49    

cmi6 0,63    

cmi10 0,65    

cmi14 0,75    

cmi18 
0,32    

cmi22    0,56 

cmi3 confiança 

 

0,48    

cmi7 0,63    

cmi11 0,68    

cmi15 0,68    

cmi23 0,56    

cmi19 0,41   0,42 

cmi4 cooperação  0,44   

cmi8   0,64   

cmi12  0,58   

cmi16  0,48   

cmi20  0,57   

cmi24  0,61   
 
Variância Explicada – 40%;  
factor 1 – 19%; factor 2 - 8%; factor 3 - 7%; factor 4 - 6%   

Método de extração: Análise do Componente principal. 

Método de rotação: Varimax com normalização de Kaiser. Rotação convergida em 6 iterações. 

 

 

 

3.3. Correlação entre o CMI e os restantes instrumentos 

 

Os Quadros 7, 8 e 9 apresentam as correlações entre os resultados obtidos no 

CMI e as subescalas de autoestima, perspectiva temporal e crenças atribucionais, 

respectivamente 
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Quadro 7. Correlação entre o CMI e a Escala de Autoestima (SEI) 

 

 1 2 3 4 5 média d.p. 

1 Autoestima G 
1,00     18,48 4,54 

2 Autoestima S 
,54

** 
1,00    5,71 1,56 

3 Autoestima E 
,44

** 
,34

** 
1,00   4,19 2,10 

4 Autoestima F 
,49

** 
0,18

* 
0,27

** 
1,00  5,39 1,95 

5 CMI  ,29
** 

0,05 0,15 ,23
** 

1,00 10,88 3,60 

** Correlação significativa no nível 0,01     * Correlação significativa no nível 0,05 
 
 

Quadro 8. Correlações entre o CMI e a Escala de Perspetiva Temporal (EPT) 

 

 1 2 3 4 5 média d.p. 

1 Or. Futuro 
1,00     67,95 19,55 

2 Or. Presente 
-0,15 1,00    29,61 8,67 

3 Or. Passado 
0,05 0,08 1,00   16,07 5,40 

4 V. Neg. Fut. 
-,23

** 
,40

** 
0,06 1,00  11,89 5,28 

5 CMI ,29
** 

-,35
** 

-0,03 -,43
** 

1,00 10,88 3,60 

** Correlação significativa no nível 0,01       

 
 

Quadro 9. Correlações entre o CMI e a Escala de Atribuições na Carreira (EAC) 

 
 

1 2 3 4 média d.p. 

1 Int. Sucesso 
1,00    41,39 5,78 

2 Int. Fracasso 
,28

** 
1,00   15,36 6,05 

3 Externo 
,19

* 
0,13 1,00  33,15 8,67 

4. CMI 0,10 -0,14 -0,09 1,00 10,88 3,60 

** Correlação significativa no nível 0,01     * Correlação significativa no nível 0,05 

 

Observa-se no Quadro 7 que todas as escalas de autoestima têm uma 

correlação positiva e significativa entre si. O CMI apresenta uma correlação 

significativa com a escala de autoestima geral e também com a escala de autoestima 

familiar.   

Observa-se no Quadro 8 que as escalas de Orientação para o futuro e 

Orientação para o presente têm uma correlação negativa entre si (r=-0.15); a escala de 

Visão negativa do futuro tem uma correlação negativa e significativa com a Orientação 

para o futuro (r=-.23) e uma correlação significativa e positiva com a Orientação para o 

presente (r=0.40). Tal como esperado, O CMI apresenta uma correlação positiva 
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significativa com a escala Orientação para o futuro e uma correlação significativa 

negativa com a escala de Orientação para o presente e com a escala de Visão negativa 

do futuro.  

De acordo com os dados apresentados no Quadro 9, não se observam 

correlações entre as escalas de atribuições de carreira e o CMI. 

 

3.4. Estudos comparativos entre as amostras  

 

Para proceder aos estudos comparativos dos resultados dos 2 grupos entre o 1º 

e o 2º momento, ou seja antes e após a intervenção, procedeu-se ao estudo da 

comparabilidade das amostras no 1º momento. O Quadro 10 apresenta as médias e 

desvios padrão das várias escalas nos dois grupos e o resultado do teste t de student. 

 

Quadro 10. Comparação dos resultados entre os grupos C1 e C2 no 1º momento de 

aplicação 

 

  Grupo C1  Grupo C2    

  m. d.p.  m. d.p.  t. p. 

CMI  11,48 3,85  11,06 3,59  0,55 0,59 

Preocupação  5,00 1,20  5,10 0,81  -0,50 0,62 

Confiança  3,46 1,82  3,15 1,60  0,89 0,37 

Curiosidade  3,02 1,87  2,81 2,02  0,52 0,60 

Cooperação  4,04 1,32  3,52 1,75  1,65 0,10 

Autoestima G  18,88 4,41  18,46 4,41  0,46 0,65 

Autoestima S  5,58 1,61  5,79 1,37  -0,68 0,50 

Autoestima E  4,73 2,29  4,08 2,00  1,47 0,14 

Autoestima F  5,50 2,16  5,67 1,92  -0,40 0,69 

Or. Futuro  75,10 16,92  71,94 15,24  0,96 0,34 

Or. Presente  28,65 9,18  29,25 8,40  -0,34 0,74 

Or. Passado  14,69 4,99  16,04 4,81  -1,35 0,18 

V. Neg. Fut.  10,38 4,94  11,65 4,80  -1,28 0,20 

Int. Sucesso  41,71 4,43  41,33 6,24  0,34 0,74 

Int. Fracasso  14,83 5,98  15,02 5,75  -0,16 0,88 

Externo  33,33 8,80  32,90 8,31  0,25 0,80 

nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 
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Uma vez que não se encontram diferenças significativas em nenhuma das 

dimensões avaliadas (Quadro 10). podem considerar-se as amostras comparáveis. 

O Quadro 11 apresenta os resultados dos dois grupos, antes e depois da 

intervenção, incluindo as médias e desvios padrão das várias escalas e os respetivos 

resultados do teste t de student. 

 

Quadro 11. Comparação dos resultados: Grupo C1 e C2, 1º e o 2º momento de 

aplicação 

 
  Grupo C1  Grupo C2 

  1º  
momento 

2ª 
momento 

   1º  
momento 

2ª  
momento 

  

  m. d.p. m. d.p. t. p.  m. d.p. m. d.p. t. p. 

CMI  11,48 3,85 12,65 3,49 -2,50 0,02*  11,06 3,59 11,71 3,98 -1,72 0,09 

Preocupação  5,00 1,20 4,85 1,26 0,85 0,40  5,10 0,81 4,83 1,43 1,76 0,09 

Confiança  3,46 1,82 4,02 1,63 -2,42 0,02*  3,15 1,60 3,35 1,74 -0,98 0,33 

Curiosidade  3,02 1,87 3,77 1,61 -3,27 0,00**  2,81 2,02 3,52 1,85 -2,91 0,01* 

Cooperação  4,04 1,32 3,31 1,63 3,00 0,00**  3,52 1,75 3,73 1,62 -0,84 0,41 

Autoestima G  18,88 4,41 19,35 4,36 -1,02 0,31  18,46 4,41 18,38 3,91 0,22 0,83 

Autoestima S  5,58 1,61 5,92 1,50 -1,53 0,13  5,79 1,37 5,92 1,30 -0,81 0,42 

Autoestima E  4,73 2,29 4,65 2,36 0,35 0,73  4,08 2,00 4,90 1,86 -3,27 0,00** 

Autoestima F  5,50 2,16 5,35 1,90 0,70 0,49  5,67 1,92 6,04 1,70 -1,95 0,06 

Or. Futuro  75,10 16,92 73,35 17,50 1,06 0,29  71,94 15,24 74,85 17,14 -1,94 0,06 

Or. Presente  28,65 9,18 30,56 9,27 -1,93 0,06  29,25 8,40 28,63 9,41 0,64 0,53 

Or. Passado  14,69 4,99 14,98 3,98 -0,56 0,58  16,04 4,81 15,29 5,10 1,23 0,23 

V. Neg. Fut.  10,38 4,94 10,58 5,42 -0,33 0,75  11,65 4,80 11,58 5,73 0,10 0,93 

Int. Sucesso  41,71 4,43 38,77 7,11 3,55 0,00**  41,33 6,24 39,44 7,01 2,28 0,03* 

Int. Fracasso  14,83 5,98 14,10 5,07 0,76 0,45  15,02 5,75 15,27 5,50 -0,29 0,78 

Externo  33,33 8,80 33,63 8,34 -0,34 0,73  32,90 8,31 35,38 9,15 -2,12 0,04* 

nota: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

A leitura do Quadro 11 permite verificar que no grupo que frequentou o 

programa de intervenção ocorreram alterações significativas nas dimensões da 

maturidade vocacional/adaptabilidade. Com efeito, o resultado do CMI teve um 

aumento significativo (t(48)=-2.50; p=0.02), embora não muito expressivo. Nas escalas 
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de Confiança (t(48)=-2,42; p=0,02) e de Curiosidade (t(48)=-3,27; p=0.00), também 

ocorreram mudanças significativas, de forma mais expressiva na escala de Curiosidade. 

Não se observaram mudanças significativas na escala de Preocupação(t(48)= 0,85; 

p=0.40). Por sua vez, observa-se também uma alteração significativa na escala de 

Cooperação (t(48)=-3,00; p=0.00) mas em sentido negativo. Podemos assim considerar 

que os jovens, após esta intervenção, melhoraram a sua adaptabilidade, em particular a 

sua confiança e curiosidade, e tornaram-se mais independentes nas suas decisões.  

Observando a evolução no grupo que, em termos de intervenção vocacional, 

apenas assistiu a uma sessão de informação, verificamos que apenas na escala de 

Curiosidade (t(48)=-2,91; p=0,01) se manifesta uma alteração significativa.  

Analisando os resultados dos outros instrumentos, observa-se que não se 

verificaram mudanças significativas em nenhum dos grupos o que revela que o 

programa de intervenção não modificou estas dimensões. Ambos os grupos apresentam 

uma mudança na escala de atribuições internas, mudança essa em sentido negativo.  

No Quadro 12 apresenta-se o resultado do teste Cohen d effect size para as 

escalas do CMI e observa-se que o effect sise é médio para o CMI e para a escala de 

Confiança,  pequeno para a escala de Curiosidade e também médio para a escala de 

Cooperação. 

 

Quadro 12. Estudo do effect size para as escalas do CMI 

  C1  C2   

  m. d.p.  m. d.p.  d 

CMI  12,65 3,49  11,71 3,98  0.25 

Preocupação  4,85 1,26  4,83 1,43  0.01 

Confiança  4,02 1,63  3,35 1,74  0.40 

Curiosidade  3,77 1,61  3,52 1,85  0.14 

Cooperação  3,31 1,63  3,73 1,62  0.26 

 

 

3.5. Análise de clusters 

 

Para a identificação de grupos foi utilizada a análise de clusters designada por 

K-means. Esta metodologia permite subdividir a amostra em subgrupos cujos elementos 

partilham características semelhantes, com a definição prévia do número de subgrupos 
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pretendidos. Foram consideradas como características os resultados obtidos nas 

subescalas dos inventários SEI, IPT, EAC, variáveis que, de acordo com o modelo 

teórico (Janeiro, 2006, 2010 Super, 1990), se consideram como determinantes 

psicológicas da maturidade vocacional. Após os ensaios exploratórios com o número de 

grupos ou clusters a formar, partindo de 4 como o número de grupos proposto por 

Janeiro & Marques (2010), e explorando soluções alternativas de 5 e 6 clusters, foram 

retidos 5 grupos para esta amostra, solução que se revelou a melhor, de acordo com os 

critérios de distribuição de casos pelos grupos e de relevância dos perfis encontrados. A 

distribuição de casos é apresentada no Quadro 13, e no Quadro 14 os centros finais dos 

clusters para cada variável, após 8 iterações, para a solução de 5 clusters. 

 

Quadro 13. Análise de clusters: nº de casos por cluster 

 

Cluster C1 C2 total % 

1 15 10 25 25 

2 5 2 7 7 

3 6 11 17 18 

4 12 11 23 24 

5 10 14 24 25 

total 48 48 96 100 

 

 

Quadro 14. Centros finais dos clusters para cada variável. 

 

 Cluster 

1 2 3 4 5 

Or. Futuro 
1,03 -0,87 -0,11 -0,32 -0,43 

Or. Presente 
-0,74 0,61 -0,22 0,87 -0,08 

V. Neg. Fut. 
-0,70 1,78 -0,29 0,44 -0,01 

Int. Sucesso 
0,56 -0,65 -1,12 0,02 0,38 

Int. Fracasso 
-0,36 0,09 -0,81 0,11 0,82 

Externo 
-0,07 0,72 -0,70 0,61 -0,22 

Autoestima G 
0,57 -1,58 0,14 0,56 -0,77 

Autoestima S 
0,48 -0,46 -0,07 0,62 -0,91 

Autoestima E 
0,74 -1,18 -0,19 0,40 -0,67 

Autoestima F 
0,20 -1,90 0,26 0,25 -0,08 

A negrito - média de resultados estandardizados mais elevados no cluster. 
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Como se observa no Quadro 13, a distribuição é relativamente equilibrada em 

todos os grupos com exceção do 2º grupo, que apresenta um menor número de casos 

(n=7). Estes resultados caracterizam 5 possíveis perfis de alunos.  

O primeiro encontrado (cluster 1)  integra 25% dos participantes e caracteriza-

se por orientação para o futuro elevada, atribuições tendencialmente internas para o 

sucesso e externas para o fracasso; autoestima positiva em todas as escalas.  

O 2º grupo (cluster 2) é o grupo mais pequeno, com 7% dos elementos, e 

caracteriza-se por apresentar uma orientação temporal para o presente e uma acentuada 

visão negativa do futuro; atribuições tendencialmente externas e uma baixa autoestima, 

em particular nas dimensões familiar e geral.   

O 3º grupo (cluster 3) caracteriza-se por valores baixos em todas as escalas de 

perspectiva temporal; valores baixos também em todas as escalas de atribuições causais; 

valores médios de autoestima, um pouco mais altos na autoestima geral e familiar e um 

pouco mais baixos na autoestima escolar e social. Este grupo tem como principal 

característica diferenciadora o valor baixo na escala de atribuições internas de sucesso. 

O 4º grupo caracteriza-se por orientação para o presente, atribuições externas e 

autoestima alta, em particular a autoestima social.  

O 5º grupo (cluster 5) caracteriza-se por valores baixos em todas as escalas de 

perspectiva temporal e atribuições internas, particularmente a atribuição do fracasso e 

baixa autoestima, em particular nas dimensões social e escolar. Este grupo, que partilha 

algumas características com o grupo 3, diferencia-se dele sobretudo porque atribui a si 

próprio o fracasso e tem baixa autoestima escolar.  

Após definir os subgrupos interessa perceber se o impacto das intervenções foi 

diferente em cada um deles. Nos gráficos seguintes (gráficos 2, 3, 4, 5 e 6) é 

apresentada a evolução entre o 1º e o 2º momento, nas várias dimensões do CMI por 

cluster, para os dois grupos experimentais (C1 e C2). 
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Gráfico 2.  Análise da evolução dos resultados do CMI no grupo C1 (à esquerda) e no 

grupo C2 (à direita) por subgrupo 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 3.  Análise da evolução dos resultados da escala de Preocupação no grupo C1 

(à esquerda) e no grupo C2 (à direita) por subgrupo 
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Gráfico 4.  Análise da evolução dos resultados da escala de Confiança no grupo C1 (à 

esquerda) e no grupo C2 (à direita) por subgrupo 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 5.  Análise da evolução dos resultados da escala de Curiosidade no grupo C1 (à 

esquerda) e no grupo C2 (à direita) 
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Gráfico 6.  Análise da evolução dos resultados da escala de Cooperação no grupo C1 (à 

esquerda) e no grupo C2 (à direita) 

 

  

No CMI observamos que o impacto das intervenções foi mínimo nos 

subgrupos 1 e 5 e que houve uma evolução nos subgrupos 2, 3, e 4 após o programa de 

intervenção. Essa tendência de evolução também se verificou no grupo que asistiu a 

uma sessão de intervenção, mas foi mais modesta. Observa-se portanto que o efeito de 

um programa de intervenção na maturidade vocacional/adaptabilidade dos jovens é 

diferente conforme o seu estilo de abordagem das tarefas vocacionais.  

Analisando os gráficos 3, que mostram a evolução resultados da escala de 

Preocupação observa-se também um impacto diferenciado das intervenções consoante o 

estilo. Nos gráficos 4, relativos à evolução dos resultados da escala de Confiança, 

observa-se um claro impacto positivo provocado pelo programa de intervenção nos 

grupos 2,3 e 4, já os grupos 1 e 5 manifestam uma evolução praticamente nula com a 

intervenção, mas note-se que eram os grupos que tinham resultados mais elevados à 

partida. Os resultados da escala de Curiosidade, representada nos gráficos 6, mostram 

evolução com ambas as intervenções para os subgrupos 2, 3, e 4, de forma mais 

expressiva no grupo que frequentou o programa de intervenção. Os resultados da escala 

de cooperação manifestam uma tendência de descida, com maior expressão no subgrupo 

2, embora este aspecto não tenha grande significado pois os subgrupos são muito 

reduzidos (5 e 2 elementos respectivamente).  

Em síntese podemos afirmar que, considerando as dimensões avaliadas pelo 

CMI, há três subgrupos para os quais o programa de intervenção vocacional teve um 

impacto positivo e dois subgrupos que se mostraram indiferentes a essa intervenção.
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4.  Conclusões e discussão 

 

O objectivo geral deste estudo foi conceber e avaliar um programa de 

intervenção assente num modelo integrativo e construtivista, fundamentado na teoria de 

adaptabilidade na carreira. Pretendeu-se também explorar que tipos de jovens 

beneficiam mais com um programa de intervenção, de acordo com os seus estilos de 

abordagem das tarefas vocacionais (career coping styles) (Janeiro 2010). Os resultados 

obtidos permitem traçar vários tipos de conclusões, nomeadamente em relação às 

características psicométricas dos instrumentos utilizados e sobre o impacto da 

intervenção nos jovens. 

Em relação à análise das características psicométricas do CMI, verifica-se que 

os resultados agora obtidos seguem, no geral, os resultados apresentados por Savickas e 

Porfeli (2011) e por Janeiro, Ribas e Mota (2013). A escala total sem a escala de 

cooperação (CMI) apresenta um grau de precisão adequado (α=0.78), podendo assim 

ser considerada um bom indicador de adaptabilidade.  

O CMI Total está positiva e significativamente correlacionado com as escalas 

de Curiosidade e de Confiança. A análise em componentes principais revela que os itens 

destas duas escalas saturam num único factor, sugerindo que o mesmo determinante 

psicológico está subjacente ao comportamento exploratório e à confiança nas próprias 

capacidades para decidir bem, e que esse factor é uma das principais componentes da 

adaptabilidade.  

A escala de Cooperação, como sugerido pelos autores, avalia uma dimensão 

independente, provavelmente relacionando com características de personalidade, de 

maior ou menor independência nas decisões (Savickas e Porfeli, 2011). 

A escala de Preocupação tem uma precisão baixa, sugerindo a necessidade de 

rever os itens para melhor os adaptar a alunos portugueses do 12º ano. Por outro lado os 

itens desta escala estão saturados em factores diferentes o que sugere a necessidade de 

delimitar melhor a dimensão a avaliar. De acordo com este estudo, o conteúdo dos 3 

itens que melhor definem esta escala (“preocupo-me com a minha futura ocupação”, 

“penso frequentemente na atividade que quero exercer”, “preocupo-me com o que vou 

fazer depois de terminar a escola”) remete para a orientação temporal, presente versus 

futuro.  
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A análise de componentes principais do CMI identifica ainda um conjunto de 

itens saturados por um factor que não se inclui nas escalas anteriores. Não é claro o 

significado deste factor, mas o item com uma saturação mais forte (“penso em como 

poderei conciliar o tipo de pessoa que sou com o tipo de pessoa que gostaria de ser 

profissionalmente”) parece remeter para questões específicas de tomada de decisão. 

A análise das relações entre a adaptabilidade e as outras variáveis mostra que 

existe uma correlação positiva entre a adaptabilidade e autoestima geral, resultado 

semelhante ao encontrado noutros estudos (e.g. Duffy, 2010, Janeiro & Marques, 2010) 

o que reforça a importância de tomar o desenvolvimento da autoestima positiva como 

um objectivo para as intervenções vocacionais. A análise da relação entre a 

adaptabilidade e as várias dimensões da autoestima já revela resultados díspares. A 

dimensão social não se correlaciona com a prontidão para enfrentar as tarefas 

vocacionais, mas a sua dimensão familiar tem uma correlação forte o que aponta para a 

importância de atender aos ambientes familiares dos jovens e de intervir também com as 

famílias. 

A adaptabilidade também revelou estar relacionada positivamente com a 

Orientação para o Futuro e negativamente com a Orientação para o Presente. Apresenta 

também uma forte correlação negativa com a Visão Negativa do Futuro. Em termos 

gerais estes resultados replicam os resultados de investigações anteriores (Janeiro, 2006, 

2010, Marcko & Savickas, 1998) que evidenciam a relação positiva entre a maturidade 

vocacional e a perspectiva temporal de futuro e o efeito negativo da Visão Negativa de 

Futuro (Janeiro, 2010). Trabalhar as dimensões temporais dos jovens parece, portanto, 

ser um importante objectivo a incluir nas intervenções vocacionais, em particular a 

visão negativa que podem ter do futuro. Essa visão negativa pode estar associada a 

questões emocionais – níveis elevados de ansiedade, que necessitarão de intervenções 

mais específicas e direcionadas. A detecção de jovens com resultados elevados nesta 

escala pode ajudar o psicólogo a sinalizar alunos que necessitam desse tipo de 

intervenção e a planear as intervenções mais adequadas. 

Não foram encontradas nesta amostra correlações entre as atribuições causais e 

a adaptabilidade, o que sugere que para estes jovens a atribuição causal não é uma 

determinante relevante da adaptabilidade. Este resultado não era esperado, uma vez que 

estudos anteriores mostram uma associação positiva entre crenças de controlo interno e 

dimensões da adaptabilidade (Duffy, 2010, Luzzo, 2011, Janeiro, 2010). Aspectos por 
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esclarecer, talvez relacionados com a especificidade desta amostra poderão estar na 

origem deste resultado. 

Em síntese os resultados obtidos com este estudo sugerem que a autoestima 

elevada, em particular a percepção de adequação e aceitação do self e a percepção da 

qualidade do ambiente familiar, e a orientação para o futuro, estão associadas à 

adaptabilidade nos alunos do 12º ano do ensino artístico. Por outro lado a baixa auto 

estima, a orientação para o presente e a visão negativa do futuro estão associados a 

níveis baixos de adaptabilidade, ou seja associados a dificuldades em lidar com as 

tarefas vocacionais. 

Estes aspectos vão ao encontro dos resultados dos estudos de Janeiro (2010) e 

encontram eco nas suas sugestões de trabalhar as crenças atribucionais, a perspectiva de 

futuro e a autoestima nos programas de intervenção vocacional, assim como aos estudos 

referidos por Taveira (2003), segundo os quais a ativação do comportamento 

exploratório depende de variáveis como a autoestima, autoeficácia, competência 

percebida e locus de controlo interno. Em conjunto estes resultados mostram a 

importância de trabalhar estas dimensões cognitivo-motivacionais, e que esses aspectos 

são determinantes para que se desenvolvam os comportamentos exploratórios e de 

planeamento próprios desta fase de desenvolvimento.   

Tendo por base os referenciais teóricos dos modelos atuais de intervenção 

vocacional, com ênfase no modelo da adaptabilidade, foi elaborado um programa para 

os alunos do 12º ano. Esse programa visou desenvolver a adaptabilidade e organizou-se 

em 6 sessões e nos seguintes eixos: desenvolvimento de dimensões cognitivo-

emocionais (autoestima positiva, perspectiva temporal de futuro e crenças internas de 

controlo); desenvolvimento da identidade vocacional através da exploração de si 

próprio (com recurso a técnicas narrativas e de ajustamento pessoa-meio) 

disponibilização de meios para a informação específica sobre oportunidades; orientação 

de estratégias de planeamento face à próxima tarefa vocacional. 

Assumindo um formato quasi-experimental, este estudo comparou os 

resultados em termos de dimensões da adaptabilidade entre os alunos que frequentaram 

o programa e os alunos que assistiram a uma sessão de informação. 

Considerando os resultados dos dois tipos de intervenções vocacionais, 

observa-se que, com estes participantes, o respectivo impacto nas dimensões da 

adaptabilidade é diferente.  



Capítulo 4 – Discussão e conclusões 

 

46 
 

O programa de intervenção vocacional melhorou os níveis de adaptabilidade 

dos jovens, em particular a sua curiosidade e confiança, e ajudou-os a serem mais 

independentes nas suas decisões. 

Observando a evolução no grupo que, em termos de intervenção vocacional, 

apenas assistiu a uma sessão de informação, verificamos que estes apenas aumentaram a 

sua curiosidade e que esta intervenção não teve impacto nas restantes dimensões da 

adaptabilidade. 

Assim, comprova-se a hipótese h1: o programa de intervenção vocacional teve 

um impacto positivo na adaptabilidade global dos jovens que o frequentaram. A 

hipótese h1a, que prevê que o programa tenha um impacto positivo em todas as 

dimensões da maturidade vocacional, foi também comprovada, com a reserva dos 

aspectos seguintes: observamos, como esperado, uma evolução positiva significativa 

nas escalas de confiança e de curiosidade, escalas com maior consistência interna, mas 

não se observa evolução na escala de preocupação e a evolução na escala de cooperação 

é negativa. A escala de preocupação, como já referido, é aquela que apresenta uma 

menor precisão, tanto no estudo com esta amostra como nos estudos feitos por Savickas 

& Porfeli (2011) como nos estudos de Janeiro et al (2013), aspecto que relativiza os 

resultados encontrados. Quanto à escala de cooperação, o desejável não é um aumento 

mas um decréscimo, sobretudo se os resultados são à partida elevados, decréscimo que 

acompanha o aumento da confiança, o que pode ser interpretado como uma crescente 

independência nas decisões. Pode, assim, afirmar-se que o programa de intervenção 

teve também um impacto positivo nesta dimensão, pois este estudo sugere que jovens 

mais confiantes são mais independentes nas suas decisões, e que essas duas dimensões 

evoluem com um programa de intervenção, são portanto passíveis de alteração com a 

intervenção. Pode, assim, pensar-se que aumentar a independência nas decisões é um 

alvo adequado para a intervenção, respeitando no entanto os estilos individuais e os 

contextos culturais dos jovens (Leong, 2010). 

A hipótese h2 foi parcialmente comprovada: uma sessão de informação apenas 

produz mudança significativa nos resultados da escala de curiosidade, e sendo assim o 

seu impacto tem um âmbito ainda mais restrito do que inicialmente suposto. 

Analisando a evolução dos resultados nos outros instrumentos (SEI, EPT e 

EAC), observa-se que o programa de intervenção vocacional não modificou estas 

dimensões. Em ambos os grupos se observa uma mudança na escala de atribuições 

internas, mudança em sentido negativo, indicando que passaram a atribuir menos o seu 
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sucesso na carreira a factores internos, o que sugere que outros factores, aos quais 

ambos os grupos estiveram sujeitos, influenciou este resultado. Como possível 

explicação refira-se que, com o aproximar do final do ano lectivo, os jovens tomaram 

maior consciência das barreiras à concretização dos seus planos, em particular os 

resultados dos exames finais nacionais, o que no caso destes alunos teve um impacto 

particularmente forte este ano lectivo 
1
.  

Outra possível explicação para a estabilidade de resultados nas dimensões 

autoestima, perspectiva temporal de futuro e atribuições causais, prende-se com o facto 

de estas dimensões terem uma natureza mais estável, necessitando de intervenções mais 

longas e específicas para mudarem. Este aspecto é sugerido também por autores que 

avaliaram programas destinados a provocar alteração nessas dimensões (e.g. Marcko & 

Savickas, 1998, Luzo et al, 2011). 

Um aspecto que importa também para a análise destes resultados é a forma 

como foi implementado o programa de intervenção vocacional. Refira-se não ter sido 

cumprido o calendário de sessões inicialmente previsto, por motivos diversos (faltas de 

alunos, visitas de estudo, impedimento por parte de professores) ocorreu um maior 

espaçamento das sessões, o que pode ter influenciado negativamente os resultados. De 

referir também que ao longo das sessões ocorreram diversas situações de dinâmica 

individual ou grupal que exigiram resposta adequada por parte da psicóloga que lidera o 

grupo. Neste estudo não foi feita análise qualitativa do processo nem da satisfação dos 

participantes, mas seria interessante perceber como a resolução deste tipo de situações, 

bem como de outros aspectos processuais e relacionais, tem impacto no grupo e se as 

respostas dadas são as mais adequadas. A intervenção vocacional em grupo é uma tarefa 

exigente, que requer formação adequada e experiência, não apenas em teorias e práticas 

de intervenção vocacional mas também em processos grupais e liderança de grupos 

psicoeducacionais. Também para aumentar a eficácia das intervenções é importante 

manter a programação das atividades, encontrando uma forma equilibrada de as 

articular com as restantes atividades lectivas dos alunos. 

Considerando agora a análise de clusters, foram identificados nesta amostra 5 

tipos de career coping styles: (1) um que inclui jovens orientados para o futuro, que se 

responsabilizam a si próprios pelos seus sucessos e que têm uma autoestima positiva, 

                                                           
1
 No presente ano lectivo ocorreram alterações na legislação de acesso ao ensino superior que introduziram a 

obrigatoriedade de obter nota positiva no exame nacional de português para os alunos do ensino artístico. Só com o 
aproximar do final do ano lectivo os alunos tomaram consciência desse facto. Cerca de 3/4 dos alunos não obtiveram 
positiva na 1ª fase do exame. 
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grupo que revela possuir estratégias adaptativas em relação às tarefas vocacionais e 

corresponde ao perfil “adaptativo” encontrado por Janeiro (2010); (2) um segundo 

grupo cujos elementos se orientam para o presente e têm uma acentuada visão negativa 

do futuro, baixa autoestima e que tendem a não atribuir a si próprios os resultados das 

suas ações. É um grupo pequeno e que se aproxima da descrição do grupo “pessimista” 

encontrado por Janeiro, e que pela acentuada visão negativa do futuro poderá 

eventualmente apresentar algumas características depressivas. Um terceiro grupo (3) 

tem como principal característica diferenciadora o valor baixo na escala de atribuições 

internas de sucesso, assim aproxima-se do grupo que Janeiro designou por “inseguro”. 

No entanto os elementos deste grupo apresentam também valores baixos nas atribuições 

internas dos fracassos e nas atribuições externas, talvez porque tenham dificuldade em 

reconhecer os seus sucessos e fracasso ou porque não refletiram sobre as suas causas. O 

quarto grupo (4) caracteriza-se por orientação para o presente, atribuições externas e 

autoestima alta, em particular a autoestima social, aproximando-se assim do grupo 

“superficial” de Janeiro. O quinto grupo (5) caracteriza-se por atribuições internas, 

particularmente a atribuição do fracasso e baixa autoestima, em particular nas 

dimensões social e escolar. Este grupo, que partilha algumas características com o 

grupo 3, diferencia-se dele sobretudo porque atribui a si próprio o fracasso e tem baixa 

autoestima escolar. É um perfil que se poderá considerar ansioso. 

De acordo com a hipótese avançada (h3) de que o impacto das intervenções é 

diferente consoante as características de partida em termos career coping styles, 

comprovamos que nesta amostra os grupos evoluem diferentemente, ou seja comprova-

se a hipótese: os estilos de abordagem das tarefas vocacionais medeiam os resultados da 

intervenção. 

O primeiro grupo, a que se poderá chamar “adaptativo”, tinha uma maturidade 

vocacional elevada à partida que manteve após as intervenções. Pode afirmar-se que os 

jovens com estas características poderão não necessitar tanto da intervenção vocacional, 

pois dispõem das competências cognitivas e atitudes adequadas para lidar com as 

tarefas vocacionais. 

O segundo grupo, a que podemos chamar “pessimista” reagiu diferentemente 

às duas intervenções. O programa ajudou estes jovens a lidar com a situação de decisão 

(elevaram os níveis de maturidade vocacional) e tornou-os mais confiantes na sua 

capacidade para decidir bem. Já a sessão de informação não parece ter ajudado os 

jovens deste cluster, pois tornaram-se mais curiosos mas menos confiantes. No entanto 
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estes resultados devem ser interpretados com reserva dada a reduzida dimensão deste 

grupo. 

O terceiro grupo de jovens, que se pode designar por “inseguro”, respondeu de 

forma positiva ao programa, tendo melhorado os níveis de maturidade vocacional, em 

particular a confiança. Os jovens deste grupo que apenas assistiram à sessão de 

informação não revelaram nenhuma melhoria. 

O quarto grupo, de jovens “superficiais”, revelou também uma reação positiva 

ao programa, o que não se manifestou com a sessão de informação. Com o programa, 

estes alunos melhoram os níveis de maturidade vocacional, a confiança, a curiosidade e 

a preocupação (escala que neste grupo tinha à partida os valores mais baixos), ou seja 

tornaram-se mais aptos para enfrentar a tarefa vocacional. Com a sessão de informação 

elevaram a curiosidade mas baixaram a preocupação e não elevaram significativamente 

a confiança, o que sugere que dar apenas informação a estes jovens não é uma ajuda 

adequada. 

O quinto grupo é um grupo que apresenta uma maior resistência às 

intervenções o que revela que nenhuma das intervenções foi adequada. Ao contrário do 

primeiro grupo, que não parece necessitar tanto de intervenção, os jovens deste cluster 

podem apresentar resultados de maturidade vocacional baixos, revelando que 

necessitam de ajuda para decidir bem. Considerando que a ansiedade pode ser um traço 

que os caracteriza, as atividades realizadas no programa podem ter acentuado a 

ansiedade, levando a reações de evitamento defensivo, impedindo uma participação 

mais ativa. A sessão de informação também não teve qualquer efeito. 

Em síntese, o programa revelou ser eficaz na promoção da adaptabilidade o 

que nos leva a concluir como Brown & Krane (2000) que “four or five sessions” 

produzem mudanças e que são eficazes a ajudar os jovens a resolver a tarefa vocacional 

eminente. No entanto essa ajuda é superficial, ou seja pode não alterar as dimensões 

cognitivo-motivacionais mais estáveis, que necessitariam de intervenções mais 

prolongadas e específicas. Por outro lado não fornece ajuda a todos os jovens que dela 

necessitam. 

Em termos gerais, este estudo aponta para a diferenciação das intervenções 

vocacionais. Uma sessão de informação tem um impacto positivo na curiosidade, 

ativando o comportamento exploratório e fornecendo informação específica. Este 

aspecto é muito relevante para ajudar os jovens a lidar com as tarefas vocacionais do 

12º ano. Assim, se o psicólogo não pode desenvolver outras intervenções esta parece ser 
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a adequada. Mas este estudo sugere que é uma intervenção suficiente apenas para uma 

parte dos jovens (grupo “adaptativo”, com cerca de 25% dos jovens no caso deste 

estudo) não sendo suficiente para os restantes. Esses, apesar de estarem na posse da 

informação têm dificuldades na decisão, porque não sentem necessidade de decidir pois 

estão orientados para o presente, ou evitam confrontar-se com a decisão pois têm uma 

visão negativa do futuro, carecem da confiança em si próprios e do suporte familiar 

adequado, ou têm dificuldade com a tarefa pois são ansiosos e têm receio de ser mal 

sucedidos, ou ainda porque têm dificuldade em reconhecer que podem influenciar o 

curso dos acontecimentos.  

Um programa de intervenção com 6 sessões, integrando elementos de teoria 

construtivista e elementos que a investigação provou serem críticos para a sua eficácia, 

de acordo com os estudos de Brown & Krane (2000) e de Heppner & Heppner (2003), 

fornece ajuda aos jovens que à partida não possuíam as atitudes adequadas, revelando 

ser uma intervenção eficaz para os ajudar a lidar de forma adaptativa com esta tarefa 

vocacional. Os grupos que mais beneficiam com esta intervenção são os grupos que 

designados “superficiais” e “inseguros”, que constituem cerca de 42% dos jovens desta 

amostra. Assim, este estudo sugere que realizar um programa é um investimento de 

tempo por parte do psicólogo que se justifica e que dá resultados positivos, ajudando 

uma parte importante dos jovens que têm mais dificuldade nas decisões. 

Estes dados sugerem ainda que a ajuda é eficaz para a resposta à tarefa 

vocacional, mas não modifica as dimensões subjacentes. Assim, os jovens poderão 

necessitar de intervenções mais prolongadas para melhorarem as suas estratégias de 

adaptabilidade em decisões futuras, e os jovens que apresentam valores baixos nas 

dimensões cognitivo-emocionais associadas à adaptabilidade (elevada visão negativa do 

futuro, baixa autoestima ou níveis elevados de ansiedade) poderão necessitar de 

intervenções mais específicas e individualizadas. 

Em geral, estes resultados dão resposta à recomendação de diversos autores no 

sentido de diferenciar grupos de clientes (e.g. Brown & Krane, 2000, Faria & Taveira, 

2011, Whiston, 2011) e aproximam-se da proposta de Brown & Krane (2000), segundo 

a qual há 3 tipos de clientes (os que necessitam apenas de informação vocacional e 

ajuda na exploração; aqueles cujos problemas se relacionam essencialmente com 

ansiedade; os que apresentam uma constelação de problemas), introduzindo, no entanto 

uma maior especificidade na tipologia de clientes. 
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4.  Limitações do estudo e perspetivas futuras 

Este estudo teve várias limitações que limitam o seu alcance. A implementação 

do programa decorreu com vários imprevistos que levaram ao espaçamento das sessões, 

o que pode ter limitado os seus resultados. Assim importaria testar este modelo 

implementando um programa de forma mais regular. A comparação foi realizada entre 

dois grupos com duas modalidades de intervenção, seria interessante comparar estes 

resultados com um grupo controlo. Esta limitação foi motivada por questões de ordem 

ética, uma vez que a psicóloga da escola não pode privar os alunos da escola de uma 

intervenção vocacional, mas poderia ser resolvida com um planeamento diferente das 

intervenções vocacionais ao longo do ano lectivo. A dimensão da amostra é reduzida 

uma vez que da divisão em clusters resultam grupos pequenos, o que compromete o 

alcance das conclusões. Para além disso, a amostra pertence a uma população específica 

de alunos que frequentam o ensino artístico. Seria necessário testar as relações 

encontradas entre career coping styles e reações à intervenção em grupos maiores e em 

alunos de outros cursos e níveis escolares. 

Neste estudo, em termos de avaliação das intervenções, foram apenas 

consideradas variáveis de resultado (dimensões da adaptabilidade) usando uma 

metodologia quantitativa, interessa prosseguir com estudos que avaliem de forma 

sistemática os processos e que façam uso também de metodologias qualitativas. Seria 

interessante saber se os jovens dos diferentes clusters consideram que foram ajudados e 

que aspectos da intervenção os ajudaram mais. 

Considerando os jovens que não responderam à intervenção, seria interessante 

estudar a relação entre a visão negativa do futuro e a ansiedade, e entre a atribuição 

interna de fracasso e a ansiedade, e também perceber se alguns dos jovens destes grupos 

(“pessimistas” e “ansiosos”) têm sinais de patologia depressiva ou ansiosa, que careçam 

de intervenções específicas. 

Quanto ao estudo dos instrumentos, sugere-se continuar os estudos com o CMI 

com amostras maiores e em diferentes níveis de escolaridade, e rever os itens da escala 

de Preocupação para lhe melhorar a consistência interna. Pela utilidade prática que a 

tipologia de career coping styles parece apresentar para avaliar as necessidades de 

intervenção vocacional e a eficácia das intervenções, será útil desenvolver estudos dos 

instrumentos, para elaborar uma escala de career coping styles mais curta e de aplicação 

mais rápida, de forma a tornar mais fácil a sua utilização.  
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Anexo I – CMI 

 



Inventário de Maturidade de Carreira: Forma C 

John O. Crites & Mark L. Savickas

Nome:_______________________________________________________  Turma: __________

A maturidade de carreira diz respeito à prontidão que cada um de nós sente para fazer 
escolhas profissionais. Este inventário ajuda-nos a perceber, por um lado, se estás preparado para 
fazer essas escolhas, e por outro, como te poderemos apoiar melhor nessa tarefa. 

Lê cada frase e assinala com uma cruz o quadrado à frente, se concordas ou não com a 
mesma. Por favor, responde sinceramente e, no final, verifica se respondeste a todas as questões. 
Podes demorar o tempo que necessitares. 

C - Concordo / D - Discordo

C D

1 Não faz sentido decidir sobre uma atividade profissional quando o futuro é tão 
incerto.

2 Sei muito pouco sobre o que é exigido nas profissões. 

3 Tenho tantos interesses que se torna difícil escolher apenas uma atividade 
profissional.

4 Escolher uma área profissional é algo que se faz sozinho.

5 Não me vejo a ficar muito preocupado com a minha futura atividade 
profissional.

6 Não sei o que fazer para conseguir o tipo de trabalho que quero.

7 Parece que cada pessoa me diz uma coisa diferente, por isso não sei que área 
profissional escolher.

8 Quando há dúvidas sobre o que se quer fazer, pede-se conselhos aos pais e 
amigos.

9 Raramente penso na área profissional que quero seguir.

10 Estou a ter dificuldade em preparar-me para a atividade profissional que quero 
exercer.



C D

11 Estou sempre a mudar a minha escolha profissional.

12 Quando se trata de escolher uma carreira, peço a outras pessoas que me ajudem.

13 Não me vou preocupar com a escolha de uma área profissional até ter terminado 
a escola.

14 Não sei que cursos devo escolher.

15 Ás vezes fantasio sobre o que quero ser, mas ainda não me decidi.

16 Irei escolher a minha carreira sem dar atenção às ideias das outras pessoas.

17 No que toca à escolha de uma área profissional, algo há de surgir, mais cedo ou 
mais tarde.

18 Não sei se os meus planos profissionais são realistas.

19 Há muitas coisas a considerar na escolha de uma atividade profissional, é difícil 
tomar uma decisão.

20 É importante trocar ideias com os amigos mais próximos antes de fazer uma 
escolha profissional.

21 Não consigo encontrar nenhum trabalho que me atraia muito.

22 Penso em como poderei conciliar o tipo de pessoa que sou com o tipo de 
pessoa que gostaria de ser profissionalmente.

23 Não consigo compreender como algumas pessoas podem ter tantas certezas 
sobre o que querem fazer no futuro.

24 Ao fazer escolhas de carreira deve-se ter em atenção os pensamentos e 
sentimentos das pessoas da família.

Data ____/ ____/ ____
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