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Resumo 

Fundamentada na Teoria da Circunscrição e Compromisso de Gottfredson (1981, 1996, 

2006) e na Teoria Sociocognitiva da Carreira de Lent, Brown e Hackett, (1994), a 

investigação analisa a formação do autoconceito vocacional das crianças, nomeadamente nas 

dimensões das aspirações, dos interesses e das crenças de autoeficácia, e pretende estudar 

nestas dimensões a influência dos estereótipos sociais de género e das respostas dos 

professores nas aprendizagens do 1º ciclo. Assim, tem como objetivos principais (1) explorar 

o mapa cognitivo das profissões, com base no género, (2) analisar as crenças que associam o 

género às atividades profissionais socialmente atribuídas aos homens e às mulheres, (3) 

identificar as diferenças entre rapazes e raparigas nas perceções de competência, nos 

interesses e nas aspirações e (4) analisar a influência do feedback dos professores na 

formação da autoeficácia e dos interesses. A amostra é constituída por 228 crianças do 4º ano 

de escolas públicas e privadas da área metropolitana de Lisboa. Foram usadas as versões 

adaptadas do Inventory of Children’s Activities – Revised (ICA-R) (Tracey & Ward, 1998) e 

do Teacher Feedback Scale (TFS) (Burnett, 2003), e ainda um questionário, que incluía 

conceitos referentes ao mapa cognitivo das profissões. O conjunto dos resultados sugere que 

o género e a competência são determinantes na formação do autoconceito vocacional. 

Salienta-se que o feedback do professor é uma forma de persuasão com uma influência 

significativa no desenvolvimento das perceções de competência e dos interesses e que pode 

atenuar a influência dos estereótipos de género. São discutidas as implicações dos dados, quer 

do ponto de vista teórico, quer para as intervenções no 1º ciclo, que devem ser concebidas 

com inserção no currículo e em articulação com os professores e os educadores em geral, de 

modo a potenciarem o desenvolvimento das crianças, sem constrangimentos de ordem social 

ou académica. 

Palavras-chave: género, aspirações, autoeficácia, interesses, feedback dos professores, 

infância, educação da carreira 
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Abstract 

Based on Circumscription and Compromise Theory (Gottfredson, 1981, 1996, 2006) 

and Socio-cognitive Career Theory (Lent, Brown & Hackett, 1994), the investigation 

analyzes children’s vocational self-concept formation, namely in terms of aspirations, 

interests and self-efficacy beliefs, and pretends to study, in this dimensions, the 

influence of social stereotypes and teacher responses in the elementary school. Thus, the 

main aims are (1) explore cognitive map of occupations, based on gender, (2) analyze 

beliefs that associate gender to professional activities social attributed to men and 

women, (3) identify boys’ and girls’ differences in competence perceptions, interests 

and aspirations, and (4) analyze teacher feedback effect on self-efficacy and interests 

development. Participants are 228 children in the 4th grade of public and private schools 

located in the metropolitan area of Lisbon. Adapted versions of Inventory of Children’s 

Activities – Revised (ICA-R) (Tracey & Ward, 1998) and Teacher Feedback Scale 

(TFS) (Burnett, 2003) were used, as well as a questionnaire, that included concepts 

about cognitive map of occupations. The set of results suggests that gender and 

competence are crucial in the vocational self-concept formation. We highlight that 

teacher feedback is a form of social persuasion with significant influence in the 

competence perceptions and interests development, and that can attenuate gender 

stereotypes bias. Implications of data are discussed, either for theory, or for early 

interventions, that must be curriculum embedded and designed in articulation with 

teachers and general educators, so that can potentiate children’s development without 

social or academic constraints. 

 

 Keywords: gender, aspirations, self-efficacy, interests, teacher feedback, childhood, 

career education 
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Introdução 

     É atualmente consensual que o desenvolvimento vocacional é um processo que decorre ao 

longo de toda a vida, influenciado por variáveis pessoais e contextuais (e.g. Cappuzi & 

Stauffer, 2012; Moreno, 2008; Super, 1957). Apesar de a literatura privilegiar sobretudo as 

fases da adolescência e da idade adulta, bem como os desafios de carreira que lhes estão 

associados (Hartung, Porfeli & Vondracek, 2005), a infância tem sido apontada com um dos 

momentos centrais deste processo, pois é durante este período que se começam a desenvolver 

as perceções de competência que estão na base da formação dos interesses, valores e atitudes 

(Seligman, 1994). Esta perspetiva é corroborada por Herr e Cramer (1996), que salientam a 

relevância dos conceitos formados durante os primeiros 10 anos de vida para o sucesso 

académico, identidade vocacional e interesses apresentados na idade adulta. Assim, pode-se 

afirmar que as finalidades da educação no 1º ciclo devem contemplar o aluno de modo 

integral, incluindo as componentes académica, social e vocacional (Teixeira, 2014).    

     É também durante a infância que as crianças, com base no seu autoconceito, começam a 

representar para si próprias determinadas profissionais e a rejeitar outras. O peso de alguns 

aspetos no autoconceito (e.g., género, classe social ou os interesses) é variável consoante a 

fase de desenvolvimento cognitivo e os títulos profissionais ambicionados são alterados de 

acordo com esta maturação. Contudo, as profissões eliminadas precocemente dificilmente 

voltarão a ser consideradas como alternativas viáveis (Gottfredson, 1981). 

     Com base neste entendimento desenvolvimental do processo vocacional e das suas 

implicações, as intervenções têm sido perspetivadas no âmbito da educação para a carreira. 

Nesta aceção, é entendido que se deve proporcionar à criança, desde cedo, um ambiente 

facilitador do pleno desenvolvimento, nomeadamente em termos de conhecimentos e 

experiências que promovam a formação de um autoconceito vocacional ajustado e planos de 

carreira realistas (Seligman, 1994), bem como apostar em aprendizagens ativas, pró-ativas e 
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autorreguladoras. Moreno (2008) chama a atenção para a importância da estratégia da infusão 

no próprio currículo, salientando o papel dos professores na interligação das aprendizagens 

escolares com as aprendizagens de carreira. A implementação desta estratégia tem um 

impacto na motivação dos alunos como aprendentes ativos e como agentes do seu próprio 

desenvolvimento, na medida em que inclui a ligação com o trabalho e lhes permite 

compreender a importância das disciplinas para o alcance dos seus objetivos pessoais e 

profissionais. De facto, o planeamento da carreira na infância passa precisamente por 

estabelecer a relação motivacional entre os conteúdos académicos aprendidos na escola e as 

suas aplicações na vida e na carreira (Capuzzi & Stauffer, 2012).  

     Contudo, o reconhecimento da infância enquanto fase primordial do desenvolvimento 

vocacional e da necessidade de intervir precocemente tem sido acompanhado de poucos 

estudos que permitam compreender o processo de construção das perceções de competência, 

consideradas determinantes da formação dos interesses, objetivos, escolhas e aspirações de 

carreira por várias perspetivas teóricas (Gottfreson, 1981; Lent, Brown & Hackett, 1994). 

Apesar de existir um corpo teórico e empírico bastante consistente relativamente às fontes de 

autoeficácia (Bandura, 1997), os estudos que focam o impacto destas fontes no desempenho 

académico e vocacional geralmente não fazem uma ligação direta e intencional entre as 

mesmas e os construtos de natureza vocacional. Em Portugal, existem algumas investigações 

no domínio do desenvolvimento vocacional da infância (e.g. Araújo, 2009; Deus, 2010; 

Oliveira, 2012), mas nenhuma delas aborda especificamente a formação das perceções de 

competência e as suas consequências do ponto de vista da carreira, nomeadamente na 

formação dos interesses e das aspirações. 

     Nesse sentido, o presente estudo aposta numa abordagem integrativa para a compreensão 

da formação dos interesses e das crenças de autoeficácia e analisa, nesse processo, o impacto 

do feedback dos professores em situações de aprendizagem e desempenho, enquanto 
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indicador, para os alunos, das suas capacidades. São também exploradas as profissões a que 

as crianças aspiram e as que rejeitam, de acordo com o género. Esta é uma das principais 

dimensões responsáveis pela circunscrição do mapa cognitivo das crianças (Gottfredson, 

1981). Pretende-se ainda proporcionar um novo contributo explicativo ao nível da formação 

das crenças que associam o género às atividades profissionais representadas como 

tradicionalmente femininas ou masculinas. Estes indícios foram já apontados em 

investigações anteriores (e.g., Deus, 2010; Figueiredo, 2013) mas sem uma análise 

sistemática dos resultados.  

     As conclusões obtidas poderão contribuir para o delineamento de intervenções de 

educação para a carreira no 1º ciclo, que considerem, não apenas os objetivos atualmente 

sugeridos na literatura - como o conhecimento do próprio e do mundo das profissões ou as 

competências de tomada de decisão e de exploração (Seligman, 1994) mas também os 

aspetos incorporados no quotidiano e na dinâmica dos contextos educativos e que podem ter 

um papel fundamental no processo de desenvolvimento vocacional, académico e social. Os 

dados apontam também para a importância de trabalhar colaborativamente com os 

professores, sobre a forma como o seu feedback poderá influenciar a construção de um 

autoconceito ajustado nos alunos. Este será certamente também um aspeto a considerar nas 

ações com os pais e educadores em geral. A compreensão do papel do género e de variáveis 

socioculturais nas aspirações e crenças das crianças pretende demonstrar a importância do 

trabalho realizado em sala de aula no sentido de esbater as tendências de circunscrição 

prematura do mapa cognitivo das profissões. 

     O trabalho que aqui se apresenta está dividido em três capítulos. O primeiro corresponde 

ao enquadramento teórico e pretende analisar as teorias que sustentam a formulação dos 

objetivos e hipóteses deste estudo, nomeadamente a Teoria da Circunscrição e Compromisso 
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(Gottfredson, 1981) e a Teoria Sociocognitiva da Carreira (Lent, Brown & Hackett, 1994), 

assim como a situação dos trabalhos realizados relativamente às variáveis em estudo. 

     No segundo capítulo, que diz respeito à metodologia, será realizada uma descrição dos 

participantes, dos instrumentos utilizados e dos procedimentos efetuados para a concretização 

desta investigação, nomeadamente a adaptação dos instrumentos, a elaboração do projeto e 

respetiva submissão à Comissão de Deontologia da Faculdade de Psicologia, o contacto com 

as escolas e a análise dos resultados. 

     No terceiro capítulo, apresentam-se os resultados obtidos, em nove pontos. Por fim, as 

conclusões incentivam à reflexão sobre as possíveis implicações, relativamente aos modelos 

teóricos que fundamentam a investigação, e apontam algumas direções para estudos futuros. 

Discutem-se ainda as implicações dos resultados para a prática da educação de carreira no 1º 

ciclo, proporcionando um contexto de aprendizagem facilitador do integral desenvolvimento 

cognitivo e motivacional dos alunos, sem constrangimentos nem obstáculos de natureza 

social ou académica. 
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Capítulo I – Autoconceito Vocacional na Infância 

1. Aspirações e Mapa Cognitivo das Profissões 

     Um dos maiores contributos para o estudo das aspirações profissionais das crianças é dado 

pela Teoria da Circunscrição e Compromisso (Gottfredson, 1981, 1996, 2006). O 

autoconceito é um dos conceitos-chave desta perspetiva, o qual inclui aspetos como o género, 

a classe social, a inteligência, os interesses, as competências e os valores. Para Gottfredson 

(1981), o autoconceito vocacional corresponde a uma componente do autoconceito social. 

Desta forma, o desenvolvimento vocacional é visto como o processo formativo do 

autoconceito social, em que a criança estabelece um mapa cognitivo das profissões e onde a 

escolha é o produto de sucessivos processos de eliminação das alternativas que não são 

compatíveis com o autoconceito, de acordo com o género e/ ou prestígio. 

     As profissões são organizadas num mapa cognitivo socialmente partilhado, dentro do qual 

se encontra o que a autora designa como espaço social. Gottfredson (1981) entende que este é 

o espaço onde, entre o conjunto de profissões que constituem o mapa cognitivo, se restringe o 

leque de alternativas aceitáveis para cada indivíduo. A escolha vocacional inicia-se como um 

processo de circunscrição, ou seja, de eliminação das alternativas que conflituam com o 

autoconceito. No entanto, o peso atribuído aos diferentes aspetos do autoconceito varia 

consoante o estádio de desenvolvimento cognitivo em que a criança se encontra. Assim, a 

autora propõe a existência de quatro estádios, que pretendem colocar em evidência as 

dimensões do autoconceito mais influentes no desenvolvimento vocacional de cada idade 

(Gottfredson, 1981).    

 

     1.1. Estádios do autoconceito vocacional 

     Durante o primeiro estádio, que abarca a idade pré-escolar, as crianças progridem do 

pensamento mágico para o intuitivo, começando a classificar as pessoas de acordo com 
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categorias simples, como o de tamanho (grande vs. pequeno) e o poder (forte vs. fraco). 

Começam a reconhecer as profissões enquanto funções destinadas aos adultos, pelo que as 

suas aspirações estão relacionadas precisamente com a possibilidade de virem um dia a 

desempenhar estes papéis (Gottfredson, 2005).  

     O segundo estádio inicia-se por volta dos seis anos e é caracterizado por uma orientação 

para os papéis de género. Cognitivamente, as crianças começam a organizar o seu 

pensamento em termos concretos e a realizar distinções simples e simultaneamente 

dicotómicas, com base nos atributos mais salientes e visíveis, nomeadamente o género. Nesse 

sentido, as profissões são percecionadas como pertencendo ao sexo masculino ou ao sexo 

feminino, o que comporta implicações para as aspirações profissionais desenvolvidas 

(Gottfredson, 2005). 

     A partir dos nove anos, sensivelmente, a abstração torna-se uma característica do 

pensamento, permitindo o reconhecimento de profissões com as quais não existe um contacto 

direto. Outra das particularidades deste estádio é a crescente sensibilidade às hierarquias de 

estatuto social, o que leva a que a organização das profissões passe a integrar também a 

dimensão do prestígio, a par do género. É reconhecida a relação entre o sucesso académico e 

o posicionamento dos indivíduos nas hierarquias sociais, pelo que as crianças definem limites 

para as suas aspirações, eliminando as opções em que é percebida uma discrepância entre as 

aptidões e o grau de dificuldade no acesso à profissão (Gottfredson, 2005).   

     Nesta perspetiva, o desenvolvimento vocacional é caracterizado pela eliminação 

progressiva de alternativas incongruentes com o autoconceito, com base no género, no 

prestígio social e no grau de dificuldade. Estas alternativas excluídas tendem a manter-se 

psicologicamente afastadas das considerações dos jovens nos estádios subsequentes, 

independentemente da sua congruência com os interesses pessoais. A procura de uma 

profissão compatível com os aspetos mais singulares do autoconceito inicia-se no último 
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estádio, por volta dos 14 anos. Todavia, esta busca é realizada apenas entre as alternativas 

que permaneceram disponíveis no espaço social, ao longo do processo de circunscrição. O 

desenvolvimento cognitivo dos jovens desta idade permite-lhes compreender a 

compatibilidade requerida entre as características das profissões e dos indivíduos que as 

exercem. Ao mesmo tempo, encontram-se aptos para distinguir os diferentes campos 

profissionais. Considerando o processo de circunscrição decorrido nos estádios anteriores, os 

campos profissionais são percecionados de acordo com o género e com o nível de prestígio. 

Recorrendo à tipologia RIASEC (Holland, 1997), a autora sugere que os tipos Realista, 

Empreendedor e Investigativo são percebidos como pertencentes ao sexo masculino, com 

níveis de prestígio baixo, moderado e elevado, respetivamente. Por outro lado, os tipos Social 

e Convencional teriam uma correspondência percebida ao sexo feminino e a um grau de 

prestígio de baixo a moderado. O tipo Artístico seria o único considerado neutro em termos 

de género e corresponderia a um nível de prestígio moderado (Gottfredson, 2005).  

     Em amostras de jovens portugueses, os dados sugerem que os rapazes se destacam 

efetivamente das raparigas nos tipos Realista e Empreendedor. Já as raparigas apresentam 

níveis médios mais elevados na área Artística e Social, enquanto os restantes tipos não 

evidenciam diferenças significativas (Teixeira, Barros & Janeiro, 2010). Com crianças 

portuguesas, as assunções desenvolvimentistas de Gottfredson (1981) têm sido também 

confirmadas, designadamente a de que o género ocupa um lugar preeminente nas aspirações 

das crianças do 1ºciclo (Deus, 2010; Figueiredo, 2013). Um destes estudos sugere ainda que 

as questões de competência são apontadas como a principal explicação para a adequabilidade 

do desempenho das profissões por ambos os sexos (Deus, 2010). Em amostras de 

adolescentes também se observou a tendência para existir uma associação entre as aspirações 

e o prestígio, predominando nos grupos mais novos a influência do género, particularmente 

nos rapazes (Teixeira, 2009). 
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2. Interesses 

     A Teoria Sociocognitiva da Carreira (TSCC) é uma das perspetivas mais integradoras dos 

construtos envolvidos no processo de desenvolvimento vocacional ao longo da vida. Esta tem 

contribuído substancialmente para a explicação dos mecanismos subjacentes à formação dos 

interesses, à realização de escolhas de carreira, à obtenção de determinados níveis de 

desempenho e à persistência nas escolhas realizadas (Lent, Brown & Hackett, 1994). 

Constituindo-se como uma extensão da Teoria Sociocognitiva de Bandura (1986), a TSSC 

subscreve o princípio da reciprocidade triádica entre o indivíduo, o comportamento e o 

ambiente (Lent, Brown & Hackett, 2002) e integra-o na conceção de três modelos 

interdependentes e ilustrativos dos processos que regem o desenvolvimento vocacional: o 

modelo do desenvolvimento dos interesses, o modelo da escolha e o modelo do desempenho.  

     Inerentes a cada um destes modelos estão dois conceitos centrais da perspetiva 

sociocognitiva, as expectativas de eficácia e as de resultado (Bandura, 1986). As primeiras 

dizem respeito às crenças que os indivíduos desenvolvem sobre as suas capacidades, mais 

especificamente no que toca à competência para executar as ações necessárias para atingir 

determinado nível de desempenho. Por sua vez, as expectativas de resultado estão associadas 

às crenças sobre as consequências dessas mesmas ações (Bandura, 1986). Apesar da 

diferença conceptual entre ambas, a informação acerca dos resultados de um comportamento 

é dada, parcialmente, pelas crenças de eficácia (Lent, Brown & Hackett, 2002). Importa ainda 

salientar o carácter multidimensional da autoeficácia, que se circunscreve ao contexto de 

funcionamento em que ocorre a sua avaliação (Bandura, 1986). Na literatura surgem, por 

vezes, construtos semelhantes à autoeficácia, como é o caso das crenças de competência. 

Apesar de ambos se referirem às perceções que os indivíduos possuem sobre as suas 

capacidades, as crenças de autoeficácia possuem um carácter mais específico e situacional 
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(Pintrich & Schunk, 1996). Uma vez que o aspeto comum entre os construtos é aquele que 

detém maior pertinência para o presente estudo, estes serão tratados como sinónimos.  

 

     2.1. Formação dos interesses 

     O primeiro dos modelos propostos pela TSSC preconiza a emergência dos interesses 

enquanto resultado da mútua influência das crenças de autoeficácia e das expectativas de 

resultado (Lent, Brown & Hackett, 1994). Neste sentido, é proposto que os indivíduos 

desenvolvem interesses por atividades nas quais fazem uma apreciação de si próprios como 

competentes, ao mesmo tempo que esperam alcançar resultados positivos (Lent, Larkin & 

Brown, 1989). Por sua vez, os interesses desenvolvidos promovem o estabelecimento de 

objetivos de envolvimento nessas atividades, cuja concretização, sendo bem-sucedida, 

contribui para a solidificação das expectativas de eficácia e de resultados.  

     Na sequência da aplicação deste primeiro modelo ao domínio vocacional, surge o modelo 

da escolha. Segundo os autores, os interesses por determinadas áreas dão origem ao 

estabelecimento de objetivos de carreira, os quais direcionam as escolhas realizadas (Lent, 

Brown & Hackett, 1994). O conteúdo destas escolhas coloca o indivíduo em certos contextos, 

onde o desempenho será determinado diretamente pelas suas capacidades e indiretamente 

pela influência da eficácia percebida e dos resultados esperados nos objetivos de desempenho 

que define para si. Quando os objetivos são cumpridos, a autoeficácia e as expectativas de 

resultado são reforçadas (Lent, Brown & Hackett, 2002). É esta última aceção que dá origem 

ao modelo do desempenho.  

     Segundo Lent (2004), o processo de formação dos interesses inicia-se na infância, à 

medida que as crianças começam a desenvolver noções diferenciadas de competência em 

diferentes atividades. Da mesma forma, as perceções de competência e os interesses 

emergentes vão influenciar a formação de aspirações de carreira Na aceção da interação 



10 
 

triádica do funcionamento psicológico (Bandura, 1986), um comportamento que devolva um 

forte sentido de competência (e.g. ensinar) pode estar na origem de uma aspiração 

profissional que permita a concretização da mesma (e.g. professor). O contrário acontece para 

as atividades nas quais as crianças se percebem como pouco competentes, tornando provável 

o seu evitamento e exclusão do leque de alternativas de carreira (Lent, 2004). Esta assunção 

foi empiricamente comprovada por Bandura, ao demonstrar que a autoeficácia no domínio 

académico, social e autorregulatório determina o tipo de atividades profissionais em que as 

crianças se julgam competentes, quer de forma direta, quer através do impacto nas aspirações 

(Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001).  

 

     2.2. Avaliação dos interesses na infância 

     O estudo dos interesses das crianças, tal como é sugerido por Tracey (2002), tem-se 

focado quase exclusivamente nas aspirações, o que se constitui como um fraco indicador dos 

interesses devido ao limitado conhecimento que os mais novos possuem sobre as profissões e 

ao caráter estereotipado que as aspirações apresentam na infância. Para colmatar este 

problema, o autor desenvolveu um instrumento, o Inventory of Children’s Activities – 

Revised (ICA-R) (Tracey & Ward, 1998), que visa a avaliação dos interesses das crianças por 

atividades do dia-a-dia. Ao mesmo tempo, este questionário avalia também as perceções de 

competência por essas mesmas atividades, possibilitando aos investigadores a análise da 

relação, teorizada pela perspetiva sociocognitiva, entre as duas variáveis. A construção do 

instrumento foi baseada numa adaptação da tipologia RIASEC (Holland, 1997) às atividades 

típicas da infância. Desta forma, o tipo Realista caracteriza-se por uma preferência pela 

manipulação de objetos, opondo-se ao tipo Social, caracterizado pelo contacto e ajuda 

interpessoal. O tipo Investigativo interessa-se fundamentalmente por compreender o 

funcionamento do mundo à sua volta e opõe-se ao Empreendedor e às atividades persuasivas 
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que o caracterizam. O tipo Artístico manifesta a sua preferência por atividades de expressão 

artística, enquanto o Convencional opta por tarefas estruturadas e sistemáticas (Tracey, 

2013). Um dos estudos que utiliza este instrumento sugere uma influência recíproca entre a 

autoeficácia e os interesses ao longo do tempo (Tracey, 2002). No entanto, de acordo com 

Tracey e Ward (1998), a estrutura dos interesses modifica com a idade, pois o ajustamento à 

estrutura hexagonal dos tipos RIASEC só acontece a partir da adolescência (Tracey & Ward, 

1998), altura em que os interesses começam a tornar-se mais estáveis (Low, Yoon, Roberts & 

Rounds, 2005; Swanson, 1999). Em Portugal, uma investigação que utilizou uma versão 

deste instrumento demonstrou que já no 3º ano de escolaridade emergem diferenças de 

género nos interesses e perceções de competência, com superioridade para os rapazes nos 

tipos Realista e Investigativo e para as raparigas nos tipos Artístico, Social e Empreendedor 

(David, 2007).  

      

3. Fontes de Autoeficácia 

     Iniciando-se o desenvolvimento dos interesses na infância e considerando a influência das 

competências percebidas no ajustamento vocacional da idade adulta (Seligman, 1994; Herr & 

Cramer, 1996), importa compreender as fontes que transmitem às crianças informação sobre 

as suas capacidades. Na formação das perceções de capacidade, Bandura (1997) sugere que 

existem quatro fontes por excelência: as experiências de desempenho, a aprendizagem 

vicariante, a persuasão social e os estados emocionais e fisiológicos. 

     A mais poderosa fonte de eficácia diz respeito às experiências de sucesso e de fracasso, 

que contribuem, respetivamente, para construir ou enfraquecer as perceções de eficácia. A 

observação do desempenho de modelos considerados semelhantes é outra das situações que 

permite ao indivíduo retirar ilações sobre a sua própria competência. Para além desta 

aprendizagem vicariante, a influência social pode ser sentida mais diretamente através da 
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persuasão verbal. Finalmente, os indivíduos tendem também a integrar na avaliação das suas 

capacidades a interpretação efetuada acerca dos seus estados emocionais e fisiológicos 

(Bandura, 1997). A persuasão é uma das fontes em que se alicerça o sentimento de 

capacidade. Contudo, nos adultos esta é uma das fontes com menos impacto na mudança de 

comportamento, enquanto nas crianças pode ser um fator muito poderoso na formação das 

crenças de capacidade sociais e académicas. 

 

     3.1. O feedback dos professores como forma de persuasão social 

     Apesar de, no geral, as experiências pessoais serem a fonte de eficácia mais importante, o 

seu poder preditivo pode depender de características pessoais ou ambientais Por exemplo, em 

contexto académico, quando os estudantes ainda não são capazes de avaliar com precisão as 

suas capacidades, dependem fortemente do feedback transmitido pelos professores, pais e 

pares (Usher & Pajares, 2008). Para além disso, a avaliação de competência académica das 

raparigas parece ser mais sensível à persuasão social do que a dos rapazes, sendo 

inclusivamente mais preditiva para este género do que as próprias experiências de 

desempenho (Usher & Pajares, 2006). De facto, vários estudos têm atestado uma significativa 

associação entre a persuasão e as crenças de autoeficácia, quer para áreas específicas do 

contexto escolar, como a matemática (e.g. Lent, Lopez & Bieschke, 1991; Lopez & Lent, 

1992), as ciências (Britner & Pajares, 2006) e a escrita (Pajares, Johnson & Usher, 2007), 

quer para a aprendizagem e desempenho no geral (Arslan, 2012).  

     Para que a persuasão verbal possa ser eficaz em incrementar as crenças de competência, é 

importante ter em consideração um dos aspetos que maximiza, ou mesmo condiciona, o seu 

efeito: a credibilidade do persuasor. Quanto mais credível e experiente for o indivíduo que 

transmite a informação, maior é o seu impacto nas crenças de autoeficácia. Posteriormente, 
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para que o efeito desta informação perdure, é imperativo que seja confirmada por uma 

subsequente experiência de desempenho (Bandura, 1997). 

     No domínio das aprendizagens formais adquiridas na escola, os professores são as figuras 

com maior potencial para influenciar as perceções de competência das crianças (Pintrich & 

Schunk, 1996), em virtude justamente da sua credibilidade e experiência. Deste modo, o 

feedback por eles transmitido em situações de aprendizagem e desempenho constitui uma das 

formas de persuasão social.  

 

     3.2. Tipos de feedback  

     Dos vários tipos de feedback referidos na literatura, destaca-se o feedback atribucional, no 

qual o desempenho do aluno é relacionado com uma ou mais atribuições, como o esforço ou 

a capacidade (Pintrich & Schunk, 1996). Tanto o feedback que atribui o sucesso ao esforço, 

como aquele em que o desempenho é atribuído à capacidade, têm uma importante influência 

nas crenças de autoeficácia (Schunk, 1982; 1983). No entanto, quando comparados os efeitos 

diferenciais, as crianças cujas capacidades são apontadas como o motivo do sucesso 

apresentam maiores níveis de autoeficácia, comparativamente com aquelas a quem o 

desempenho é atribuído ao esforço, ou à ação conjunta de ambos (Schunk, 1983). De facto, 

tendo em conta a média de idades dos participantes deste estudo, os resultados obtidos por 

Schunk corroboram a ideia de que a aplicabilidade da Teoria Atribucional (Weiner, 1985) 

depende do estádio de desenvolvimento cognitivo (Nicholls, 1978). Este último autor sugere 

que a partir dos 9 anos de idade as crianças começam a distinguir os conceitos de esforço e 

capacidade e a atribuir maior importância a este último na explicação dos seus desempenhos 

(Nicholls, 1979).  

     Outro tipo de feedback utilizado em contexto de escolar é o elogio, que tem como 

propósito expressar aprovação (Brophy, 1981). Neste, ao contrário do feedback atribucional, 
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o comportamento elogiado não é associado a uma causa específica. No entanto, de acordo 

com Pintrich e Blumenfeld (1985) este tipo de feedback também informa indiretamente o 

aluno acerca das suas capacidades, fomentando assim as perceções de eficácia.  

     No polo oposto ao elogio encontra-se a crítica, enquanto forma de feedback negativo que 

expressa desaprovação (Pintrich & Schunk, 1996). Este tipo de feedback a matemática 

mostrou predizer negativamente a autoeficácia dos alunos (Thomas, Usher & Mamaril, 

2011), embora o seu efeito possa depender do tipo de informação nele contida: a crítica por si 

só tende a diminuir a perceção de competência e a motivação dos alunos; no entanto, se para 

além da crítica o professor manifestar a sua expectativa de que o aluno é capaz de um 

desempenho melhor, este pode acreditar que tem as capacidades necessárias para tal e 

motivar-se para o conseguir (Pintrich & Schunk, 1996). 

 

     3.3. Avaliação do feedback dos professores 

     Burnett é um dos autores que têm dedicado o seu trabalho de investigação ao estudo dos 

efeitos dos tipos de feedback referidos, tendo inclusivamente desenvolvido um instrumento 

destino à sua avaliação - o Teacher Feedback Scale (2003). A partir de umas das suas 

pesquisas, sugere que o efeito do feedback nas perceções de competência dos alunos em 

determinadas disciplinas é mediado pela internalização dos pareceres transmitidos pelos 

professores. Por sua vez, as competências percebidas, medidas através do autoconceito 

avaliativo, encontram-se associadas ao autoconceito descritivo, isto é, aos interesses nessas 

disciplinas. Porém, apenas o feedback focado na capacidade é internalizado de forma 

positiva, uma vez que o feedback de esforço parece associar-se a um diálogo interno 

negativo. Estes resultados, embora contraditórios com os encontrados por Schunk (1982), 

demonstram que o feedback em que o esforço é apontado como a causa do sucesso pode ser 

interpretado pelos alunos como um sinal de falta de capacidade (Burnett, 2003) e corroboram 
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a perspetiva da crescente valorização desta última atribuição na explicação do sucesso 

(Nicholls, 1979). Este pode ser um dos perigos da utilização da avaliação psicológica de 

forma inadvertida. 

     Apesar da pista deixada por Burnett (2003) relativamente à influência do feedback no 

desenvolvimento dos interesses por disciplinas específicas e do consistente corpo teórico 

proporcionado pela TSCC, que aponta no mesmo sentido (Lent, Brown & Hackett, 1994), 

não se encontraram estudos que analisem, de forma sistemática e intencional, a relação entre 

a persuasão verbal dos professores, enquanto fonte de autoeficácia credível, e os construtos 

de natureza vocacional nas crianças, nomeadamente o sentido de competência e os interesses. 

 

4. Síntese e Objetivos do Estudo 

     A primeira parte do estudo tem como referencial a Teoria do Compromisso e 

Circunscrição de Gottfredson (1981, 1996, 2006) e analisa o espaço social do mapa cognitivo 

das crianças do 4º ano de escolaridade. São examinadas as aspirações e a respetiva associação 

ao género, bem como as profissões excluídas do espaço social, quer para rapazes quer para 

raparigas. Pretende-se clarificar alguns dados de estudos anteriores (e.g. Deus, 2010) e 

possibilitar a compreensão das categorias que emergem nas respostas das crianças 

relativamente à adequabilidade, ou não, do desempenho das profissões por ambos os sexos. 

Estes dados certamente irão permitir uma clarificação teórica relativamente à formação do 

autoconceito vocacional, e ditarão indicadores para a conceção de intervenções que visem 

minimizar o efeito do género na circunscrição precoce de opções. 

     Na segunda parte, considerando as premissas da Teoria Sociocognitiva da Carreira (Lent, 

Brown & Hackett, 1994), o estudo analisa a relação entre o feedback transmitido pelos 

professores e os interesses dos alunos, verificando o papel mediador das perceções de 

competência nesta relação. Pretende-se testar, de forma exploratória, os efeitos preditivos do 
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elogio, do feedback negativo e do feedback atribucional (focado na capacidade e focado no 

esforço, na matemática e na leitura) nos seis tipos de perceções de competência e interesses 

propostos por Tracey e Ward (1998), com base na tipologia RIASEC (Holland, 1997). 

Atendendo à diferente suscetibilidade apresentada por rapazes e raparigas à persuasão verbal 

(Usher & Pajares, 2006), serão avaliadas as diferenças entre rapazes e raparigas nas variáveis 

em estudo, assim como na relação entre elas. No mesmo sentido do objetivo anterior, 

pretende-se analisar a associação entre os diferentes tipos de feedback e a preferência pelas 

disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Estudo do Meio.  

     Tratando-se de um dos primeiros estudos em Portugal a utilizar a medida de interesses e 

perceções de competência (ICA-R), e o primeiro no que diz respeito à utilização do 

instrumento de feedback dos professores (TFS), pretende-se também avaliar as qualidades 

psicométricas das versões portuguesas dos instrumentos. 

     Com base nos objetivos referidos e no estado da literatura atual sobre o desenvolvimento 

vocacional na infância, colocam-se as seguintes hipóteses de trabalho: 

1. O espaço social das raparigas é constituído prioritariamente por profissões 

tradicionalmente associadas ao sexo feminino. 

2. O espaço social dos rapazes é constituído prioritariamente por profissões 

tradicionalmente associadas ao sexo masculino. 

3. Na formação do autoconceito vocacional, as crianças associam as aspirações e o género e 

fundamentam esta relação em questões de competência/capacidade. 

4. Existem diferenças de género nos interesses e perceções de competência. 

a. Os rapazes revelam interesses e competências percebidas mais elevadas nos tipos 

Realista e Empreendedor. 

b. As raparigas revelam interesses e competências percebidas mais elevadas nos tipos 

Artístico e Social. 



17 
 

5. Existem diferenças de género na perceção de feedback do professor. 

a. Os rapazes percecionam maior frequência de feedback de esforço e capacidade na 

matemática. 

b. As raparigas percecionam maior frequência de feedback de esforço e capacidade na 

leitura 

6. Existem diferenças entre os alunos de escolas públicas e privadas na perceção dos 

diferentes tipos de feedback dos professores. 

7. Existe uma associação entre o género e os interesses expressos pelas crianças nas 

disciplinas escolares. 

a. Os rapazes preferem a disciplina de Matemática. 

b. As raparigas preferem a disciplina de Língua Portuguesa. 

c. A preferência pelo Estudo do Meio é neutra quanto ao género. 

8. Existe uma associação entre o tipo de interesses e perceções de competência RIASEC e 

os interesses académicos. 

a. As crianças que preferem a disciplina de Matemática têm perceções de competência 

e interesses mais elevados nos tipos realista e convencional. 

b. As crianças que preferem a disciplina de Língua Portuguesa têm perceções de 

competência e interesses mais elevados no tipo social e artístico. 

c. As crianças que preferem a disciplina de Estudo do Meio têm perceções de 

competência e interesses mais elevados no tipo investigativo. 

9. Existe uma associação entre a perceção de feedback do professor e os interesses 

expressos pelas crianças nas disciplinas escolares. 

a. O feedback focado no esforço e na capacidade a Matemática encontra-se associado 

aos interesses pela disciplina de Matemática. 
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b. O feedback focado no esforço e na capacidade na leitura encontra-se associado aos 

interesses pela disciplina de Língua Portuguesa. 

10. As perceções dos vários tipos de feedback do professor predizem os interesses dos 

alunos. 

11. As perceções dos vários tipos de feedback do professor predizem as perceções de 

competência dos alunos. 

12. A relação entre a perceção dos tipos de feedback do professor e os interesses é mediada 

pelas perceções de competência. 

13. O género modera a relação entre os tipos de feedback, as perceções de competência e os 

interesses. 
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Capítulo II - Método 

1. Participantes 

     Participaram neste estudo 228 crianças (56,1% do sexo feminino) do 4º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos (mediana 9). Os 

participantes são alunos de cinco escolas da área metropolitana de Lisboa, sendo que 64,9% 

frequentavam colégios, enquanto os restantes 35,1% escolas públicas. Desta forma, procurou-

se assegurar que a amostra, embora de conveniência, fosse heterogénea nesta variável, que 

possivelmente traduz diferenças a nível socioeconómico e cultural.  

 

2. Instrumentos 

     2.1. Inventário de atividades para crianças 

     Utilizou-se o Inventory of Children’s Activities - Revised (ICA-R), que foi adaptado para 

a língua portuguesa, neste estudo. Este instrumento avalia os interesses e as crenças de 

competência das crianças (Tracey & Ward, 1998), estando organizado pelos seis tipos de 

interesses propostos por Holland (1997). Encontra-se dividido em duas partes – uma 

corresponde à medida de interesses e a outra à de competências percebidas –, cada uma delas 

composta por 30 itens. Na primeira parte é apresentada uma lista de atividades habituais das 

crianças, para as quais estas devem indicar o quanto gostam de as realizar, utilizando uma 

escala de likert de 5 pontos (1- não gosto nada; 5 – gosto muito). Na segunda parte, é 

apresentada a mesma lista de atividades, mas é pedido aos participantes que indiquem a sua 

perceção de competência nas mesmas, utilizando novamente uma escala de 5 pontos (1- sou 

muito mau/má; 5- sou muito bom/boa). Cada subescala da tipologia RIASEC é composta por 

cinco itens (e.g. R - “Consertar um brinquedo”; I – “Observar coisas ao microscópio”; A – 

“Brincar com barro ou plasticina”; S – “Ensinar alguém a ler”; E – “Vender coisas aos 

outros”; C – “Fazer tabelas ou gráficos”). 
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Para além destes 30 itens, Tracey (2002) inclui mais dois itens, utilizados de forma 

experimental pelo autor e considerados relevantes para a presente investigação, pois avaliam 

a importância do género no desenvolvimento dos interesses e das competências (“Fazer 

coisas que os rapazes gostam” e “Fazer coisas que as raparigas gostam”). 

A análise fatorial demonstrou que a estrutura dos interesses e competências percebidas 

das crianças entre os 9 e os 11 anos não é representada pela organização hexagonal dos tipos 

RIASEC, parecendo estar organizada segundo o género e o contexto da atividade (dentro ou 

fora da escola) (Tracey & Ward, 1998). Uma posterior análise fatorial confirmatória 

corroborou esta evidência e demonstrou que o ajustamento dos interesses e das perceções de 

competência ao modelo hexagonal vai aumentando com a idade (Tracey, 2002).  

As consistências internas encontradas pelos autores em amostras de crianças do 4º ano e 

5º ano variam entre 0,61 para a subescala de competência artística e 0,81 para a subescala de 

competência realista. Nos interesses, em termos gerais, os coeficientes descem ligeiramente, 

situando-se entre 0,60 para a subescala artística e 0,80 para a subescala realista (Tracey & 

Ward, 1998). Em algumas subescalas, a homogeneidade pode ser considerada relativamente 

moderada e ser atribuída ao reduzido número de itens de cada subescala (cinco), assim como 

à reduzida consistência e diferenciação dos interesses na infância (Tracey, 2002). No entanto, 

o ICA-R tem demonstrado ser um instrumento adequado para a avaliação dos interesses e das 

crenças de competências das crianças, que pela representatividade das atividades, quer pela 

facilidade e rapidez de resposta (Tracey, 2002).  

 

     2.1.1. Procedimentos de adaptação. Numa primeira fase, o autor do ICA-R foi 

contactado, com vista a ser obtida autorização para a utilização do instrumento. De seguida, o 

questionário foi traduzido em separado por duas investigadoras, tendo ambas as traduções 
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sido confrontadas para a construção da versão final, que foi ainda comparada com a versão 

utilizada por investigadores da Universidade de Coimbra (David, Paixão & Silva, 2009). 

     Ao longo da adaptação, foi sentida a necessidade de alterar o formato e conteúdo de 

alguns itens. Considerou-se que um dos itens (“Observar alguém a reparar uma televisão”) se 

encontrava desatualizado, tendo o objeto “televisão” sido substituído por “computador”. 

Antecipando possíveis dificuldades de preenchimento por parte das crianças, julgou-se 

também pertinente adicionar exemplos a itens mais vagos como “Construir coisas”, 

“Compreender como as coisas funcionam”, “Assistir a um documentário científico” e 

“Misturar coisas para ver o que acontece”, cujas versões definitivas ficaram: “ Construir 

coisas (exemplo: puzzles)”; “Compreender como as coisas funcionam (exemplo: o ciclo da 

água)”; “Assistir a um documentário científico (exemplo: BBC Vida Selvagem)”, e “Misturar 

coisas para ver o que acontece (exemplo: azeite e água)”.  

     Finalmente, o formato de alguns itens da escala de competência foi alterado, de forma a 

realçar mais a atividade e transformá-la numa tarefa ativa, passível de avaliação 

relativamente à competência. Neste sentido, aos itens “Ouvir música”, “Observar uma 

construção”, “Assistir a um documentário científico” e “Observar alguém a reparar um 

computador” foi adicionada a componente de atenção (e.g. “Ouvir música com atenção”).  

 

     2.2. Escala de Feedback do Professor 

     Com o objetivo de avaliar a perceção dos alunos relativamente ao feedback dos 

professores, foi adaptado o Teacher Feedback Scale (TFS) (Burnett, 2003). Tal como no 

ICA-R, o autor foi contactado com vista à autorização para a utilização do instrumento. O 

questionário foi traduzido separadamente por duas investigadoras, tendo ambas as traduções 

sido comparadas para a construção das versões finais.  
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     Existem diferentes versões desta escala, consoante as variáveis que estão em estudo. Neste 

caso, o autor disponibilizou uma versão que contém 34 itens, distribuídos por 8 subescalas: 

elogio (e.g. “Muito bem!”), feedback negativo geral (e.g. “Que disparate”), duas subescalas 

de feedback focado na capacidade, uma para a leitura (e.g. “Tens muito jeito para ler”) e 

outra para a matemática (e.g. “Tens uma grande capacidade para a matemática”), duas 

subescalas de feedback focado no esforço para estas mesmas competências (e.g. “esforças-te 

muito na leitura / a matemática”) e duas outras subescalas de feedback negativo, novamente 

para a leitura (e.g. “Vá lá, tu consegues ler melhor do que isso”) e para a matemática (e.g. 

“Isto não está bom o suficiente, faz estes exercícios outra vez”). Para cada um dos itens, os 

participantes devem indicar a frequência com que recebem aquele tipo de feedback por parte 

do professor, escolhendo uma de três opções: 2 - Muitas vezes; 1- Às vezes; ou 0 - Nunca.  

Os coeficientes alfa de Cronbach encontrados pelo autor em crianças dos 7 aos 12 anos 

variam entre 0,78 e 0,88 (Burnett, 2002; 2003), o que é indicador de boas características da 

consistência interna da medida. 

 

      2.3. Questionário de dados pessoais e aspirações 

     Este questionário foi concebido pelas investigadoras no âmbito do presente estudo. 

Contém uma parte inicial onde são pedidos dados sociodemográficos dos participantes (sexo 

e idade) para a caracterização da amostra. Inclui ainda uma questão relativamente à disciplina 

preferida, cujo propósito é servir de indicador dos interesses académicos dos alunos. 

     A segunda parte foi construída com base nos conceitos centrais da teoria de Gottfredson 

(1981). É pedido às crianças para indicarem as suas aspirações (“Que profissão ou profissões 

gostarias de ter quando fores adulto?”), assim como as razões pelas quais homens e mulheres 

podem, ou não, desempenhar a profissão a que aspiram atualmente (“A primeira profissão 

que indicaste pode ser desempenhada tanto por homens como por mulheres?”; “Indica as 
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razões”). No final, é realizada ainda uma questão sobre as profissões que as crianças excluem 

do seu leque de alternativas de carreira (“Que profissão ou profissões nunca irás ter quando 

fores adulto?”). 

 

3. Procedimento 

     Todos os instrumentos foram compilados num único caderno. Realizou-se um pré-teste 

com um grupo de quatro crianças, para avaliar as novas versões na língua portuguesa, o nível 

de compreensão dos itens e o tempo médio de duração da tarefa, que se estimou em cerca de 

25 minutos. 

     Na fase seguinte, o projeto da investigação foi submetido à Comissão de Deontologia da 

Faculdade de Psicologia e, após respetiva aprovação, foi enviado à direção das escolas um 

pedido de autorização formal para a aplicação dos questionários nas turmas do 4º ano. Os 

professores titulares foram contactados posteriormente para um pedido informal de 

colaboração, sendo-lhes solicitada também a entrega dos consentimentos informados aos 

encarregados de educação.  

     Os questionários foram aplicados em grupo a todos os alunos da turma cujos encarregados 

de educação concordaram com a participação. Ao longo do processo de aplicação apenas uma 

criança desistiu voluntariamente da participação e outras três foram forçadas a desistir por 

constrangimentos de tempo. 

     Após a recolha dos dados, os de natureza quantitativa foram analisados com recurso aos 

softwares de análise estatística, SPSS e AMOS – versão 22.0. Os dados qualitativos 

provenientes de respostas abertas relativas às aspirações e rejeições das crianças foram 

codificadas nas categorias RIASEC, com base na classificação proposta pelo website 

americano O’Net. Relativamente aos conteúdos da relação entre o género e as atividades 

profissionais, as respostas foram transcritas e procedeu-se a uma análise de conteúdo, cujas 
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categorias foram fundamentadas nos modelos sociocognitivos que relacionam a formação dos 

interesses, o género e o juízo de competência (Gottfredon, 1981; Bandura, 1986; Lent, Brown 

& Hackett, 1994), bem como em dados com amostras de crianças portuguesas (Deus, 2010; 

Figueiredo, 2013; Teixeira, 2014). A respetiva categorização foi realizada indutivamente, 

com recurso ao software NVivo – versão 10.  

 

 

 

 

  



25 
 

Capítulo III – Análise dos Resultados 

1.Validade 

     1.1. Análise fatorial confirmatória. 

     Foi realizada uma análise fatorial confirmatória, na tentativa de verificar as estruturas dos 

instrumentos propostas pelos autores. Consideraram-se como indicadores de um bom 

ajustamento valores de CFI e GFI superiores a 0,9, de PCFI superiores a 0,6, de X 2/gl 

inferiores a 2 e RMSEA inferiores a 0,05, com uma probabilidade de p não significativa 

[rmsea ≤ 0,05] (Marôco, 2010).  

 

     1.1.1. Inventário de atividades para crianças. Tanto na escala de interesses, como de 

perceções de competência, o valor de CFI indica um fraco ajustamento ao modelo original, 

apesar de os restantes indicadores revelarem ajustamentos de sofríveis a bons: (Interesses – X 

2/gl = 1,88; CFI = 0,67; PCFI = 0,60; GFI = 0,82; RMSEA = 0,06; P [rmsea ≤ 0,05] = 0,002); 

(Perceções de Competência – X 2/gl = 1,93; CFI = 0,69; PCFI = 0,62; GFI = 0,82; RMSEA = 

0,06; P [rmsea ≤ 0,05] < 0,001).  

     Tendo em conta o indicador encontrado de fraco ajustamento, foi tomada a decisão de 

efetuar uma análise fatorial exploratória, de modo a identificar a estrutura de agrupamento 

dos itens. 

 

     1.1.2. Escala de feedback do professor. Na Escala de Feedback do Professor, os 

indicadores CFI, GFI e RMSEA sugerem uma qualidade de ajustamento sofrível, enquanto o 

X 2/gl e o PCFI revelam um bom ajustamento (X 2/gl = 1,79; CFI = 0,87; PCFI = 0,78; GFI = 

0,81; RMSEA = 0,06; P [rmsea ≤ 0,05] = 0,009).     
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     Embora a qualidade de ajustamento seja tolerável, optou-se por prosseguir também para a 

análise fatorial exploratória, considerada pertinente uma vez que se trata da primeira 

utilização deste instrumento em Portugal.  

 

     1.2. Análise fatorial exploratória. 

    1.2.1. Inventário de atividades para crianças. 

   1.2.1.1. Escalas de interesses. Foi utilizada a análise em componentes principais com 

rotação Varimax. Na componente dos interesses emergiram 11 dos fatores, segundo o critério 

de Kaiser, explicativos de cerca de 64% da variância. No entanto, o Scree Plot (Anexo A) 

demonstrou a existência de cinco fatores com pouco declive, pelo que se restringiu a análise à 

extração de seis fatores, explicativos de aproximadamente 46% da variância. O valor de 

KMO (0,71) revela uma validade aceitável da análise, embora os itens 2, 4, 9, 11, 14, 19, 21, 

22, 28 e 29 apresentem uma fração da variância explicada pelos fatores comuns 

(comunalidades) inferior a 0,5. Considerou-se a pertença de um item a um fator quando a sua 

carga fatorial foi superior a 0,40, embora se tenham considerado quatro itens com exceção a 

esta regra (itens 4, 9, 21 e 29) (Anexo A). 

     O fator I corresponde a 15,6% da variância total e agrega três itens da subescala social, 

três da subescala convencional e dois da artística, contendo ainda o item que associa as 

atividades ao género feminino e um item da subescala empreendedor, correlacionado de 

forma inversa. O fator II explica 9,8% da variância e é definido por três itens da escala 

convencional e dois itens da escala realista. O fator III explica 6,1% da variância e é definido 

pelo item relativo às atividades masculinas, assim como por três itens da escala realista, um 

da escala investigativo e outro da escala empreendedor. O fator IV inclui quatro dos cinco 

itens da subescala investigativo e explica 5,8% da variância. O fator V explica 4,6% da 

variância e contém três dos cinco itens da escala de interesses artísticos. O fator VI explica 
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4,4% da variância total e agrega três dos cinco itens da escala empreendedor e um item da 

escala social. 

 

     1.2.1.2. Escalas de perceções de competência. A análise em componentes principais 

proporcionou uma solução de 10 fatores, pelo critério de Kaiser, explicativos de cerca de 

61% da variância. Também nesta análise, o Scree Plot (Anexo B) e a percentagem de 

variância explicada levaram à decisão de impor nove fatores, responsáveis por 60% da 

variância total. O valor de KMO (0,72) é indicativo de uma razoável correlação entre os itens 

e validade de análise. Relativamente às comunalidades, nove itens (2, 3, 8, 15, 16, 21, 22, 23 

e 29) revelam uma baixa fração de variância explicada pelos fatores comuns (< 0,5). Mais 

uma vez, o critério de pertença dos itens foi o seu peso fatorial ( > 0,40). Os itens 8 e 18 

foram incluídos apesar de possuírem uma carga fatorial ligeiramente inferior, e o item 19 foi 

incluído no fator mais congruente com o seu conteúdo, uma vez que se encontra fortemente 

correlacionado com dois fatores (Anexo B). 

     O primeiro fator extraído explica 15,8% da variância. Após rotação Varimax, observa-se 

que este fator agrupa três itens da escala social com dois da subescala convencional e um da 

subescala empreendedor. O segundo e terceiro fatores explicam 10,2% e 6,2% da variância, 

agrupando, respetivamente, 3 dos 5 itens de competência realista e 4 dos 5 itens 

investigativos. Os itens relativos ao género estão também fortemente associados ao fator II, o 

dos rapazes com saturação positiva e o das raparigas, negativa. O fator IV explica 5,3% da 

variância e inclui dois itens da área artística e um da área empreendedora. O fator V integra 

também dois itens da área artística e um do tipo social, explicando 4,7% da variância. O sexto 

e sétimo fatores explicam 4,5% e 4,1% da variância e agregam dois dos cinco itens da 

subescala empreendedor e três itens dos cinco que compõem a subescala convencional, 

respetivamente. O oitavo fator explica 3,8% e agrega dois itens, um artístico e um 
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empreendedor. Finalmente, o nono fator, explicativo de 3,3% da variância, inclui dois itens 

realistas, um investigativo e um artístico, este último negativamente correlacionado com o 

fator. 

     Apesar de não existir uma correspondência perfeita dos fatores às subescalas originais, as 

soluções encontradas evidenciam consistência nos interesses e nas competências percebidas 

das crianças, de acordo com a definição teórica das escalas. Observa-se uma tendência para 

que a maioria dos itens de cada subescala se agrupe num mesmo fator e para que reúna 

também itens das subescalas adjacentes, bem como, em alguns casos, a existência de uma 

associação inversa dos itens que pertencem a categorias opostas (Holland, 1997). Para além 

disso, o agrupamento com os itens que representam o género é bastante representativa. No 

caso dos interesses, o item feminino associa-se ao fator que é definido pelas atividades 

sociais, convencionais e artísticas e o item masculino associa-se às atividades realistas, 

investigativas e empreendedoras. Nas subescalas de competência percebida, o segundo fator é 

também expressivo da associação entre a perceção de competência e o género, agrupando os 

itens das subescalas realista e investigativa com o item do género masculino, mas 

contrapondo com uma saturação inversa o item do género feminino.  

     A estrutura é semelhante à encontrada pelos autores com crianças do 1º ciclo (Tracey & 

Ward, 1998), no sentido em que emergem também as dimensões do género e do tipo de 

atividade. No entanto, nesta adaptação o ajustamento à estrutura hexagonal dos tipos 

RIASEC parece estar melhor delineado do que o da versão americana. Considerando este 

último aspeto, optou-se por manter as subescalas originais na análise dos resultados do 

presente estudo. 

 

      1.2.2. Escala de feedback do professor. Relativamente à Escala de Feedback do 

Professor, o valor KMO encontrado (0,85) revela uma elevada correlação entre os itens da 
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escala, constituindo-se assim como um bom indicador da validade da análise. Apenas três 

itens (4, 16 e 20) demonstram uma fração da variância explicada pelos fatores inferior a 0,5. 

A extração, realizada pelo método das Componentes Principais (seguindo o critério de 

Kaiser) com rotação Varimax, revela uma estrutura de sete fatores, explicativa de cerca de 

61% da variância. Considerou-se a pertença de um item a um fator quando o seu peso fatorial 

foi superior a 0,40 (Anexo C). 

     Os primeiros dois fatores explicam 22,6% e 15% da variância total e agrupam quase a 

totalidade (15 em 16) dos itens relativos ao feedback de esforço e de capacidade, 

respetivamente nas áreas da matemática e da leitura. O fator III explica 7,9% da variância e 

agrega três dos cinco itens da subescala de feedback negativo geral e ainda três de quatro 

itens da subescala de feedback negativo na leitura. Através da análise do conteúdo, percebe-

se que todos os itens apelam à repetição da tarefa e refletem uma expectativa, por parte do 

professor, de que o aluno seria capaz de um melhor desempenho. Por esta razão, designou-se 

este fator de incentivo. Os fatores quatro, cinco e seis, que explicam respetivamente 4,5%, 

4% e 3,5% da variância, correspondem às dimensões elogio, feedback negativo geral e 

feedback negativo a matemática. No entanto, apenas as estruturas do quarto e do sexto fatores 

correspondem às originais. Quanto ao fator V, alguns itens que faziam parte da subescala de 

feedback negativo geral parecem ser mais representativos da dimensão incentivo. O fator VI 

(feedback negativo a matemática), apesar de manter a estrutura original, possui 2 itens (25 e 

31) que, devido ao seu conteúdo, estão também fortemente correlacionados ao fator 

incentivo. Por fim, o último fator, que explica apenas 3,3% da variância, associou dois itens 

das subescalas de feedback de esforço e feedback negativo, ambos na leitura. Na análise do 

conteúdo do item 12, que pertence originalmente à subescala de esforço de leitura e com a 

qual apresenta também uma forte correlação, concluiu-se que, possivelmente, as crianças 

interpretaram a quantidade de esforço sugerida (“tens-te esforçado mesmo muito na leitura”), 
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como um indicador de falta de competência, uma vez que é expectável que a leitura seja uma 

competência já adquirida no 4º ano de escolaridade. Desta forma, considerou-se que este fator 

corresponderia ao feedback negativo na leitura. 

     No conjunto dos resultados da análise em componentes principais e após a rotação, 

conclui-se que a estrutura encontrada difere ligeiramente da original. As diferenças 

observadas entre a estrutura original e a encontrada na versão portuguesa levam a considerar-

se a emergência de um novo fator com significado psicológico, que foi designado por 

Incentivo. Assim, estes indicadores justificaram a revisão do instrumento e a elaboração de 

novas subescalas, sobre as quais a incidirá a análise dos resultados. A estrutura final do 

instrumento contém a subescala elogio (itens 1, 3, 5, 7 e 9), feedback negativo geral (itens 6, 

8 e 10), incentivo (itens 2, 4, 13, 16 e 19), feedback focado no esforço e na capacidade na 

leitura (itens 11, 14, 15, 17, 18, 20 e 21), feedback negativo na leitura (itens 12 e 22), 

feedback focado no esforço e na capacidade a matemática (itens 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 e 

33) e feedback negativo a matemática (itens 25, 28, 31 e 34).  

 

2. Precisão 

     As tabelas 1 e 2 apresentam, respetivamente, os valores de consistência interna (alfas de 

Cronbach) do Inventário de Interesses para Crianças e da Escala de Feedback do Professor. 

 

     2.1. Inventário de atividades para crianças 

     Nas subescalas deste instrumento, os valores de homogeneidade variam entre 0,49 e 0,63 

nos interesses e entre 0,50 e 0,66 nas perceções de competência (Tabela 1). Estes graus de 

consistência são mais frágeis do que os encontrados pelos autores (Tracey & Ward, 1998) e 

situam-se abaixo do limite de fidelidade considerado aceitável, pelo que este aspeto deve ser 

tido em atenção durante a análise e generalização dos resultados. Porém, esta situação pode 
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ter ocorrido em virtude da tenra idade dos participantes neste estudo e, tal como sugerido pelo 

autor, pelo facto de a estrutura de interesses RIASEC começar a revelar um melhor 

ajustamento com a idade (Tracey, 2002). 

 

Tabela 1 

Consistência interna das subescalas do Inventário de Interesses para Crianças 

 

Notas. R = Realista; I = Investigativo; A = Artístico; S= Social; E= Empreendedor; C = 
Convencional. 
 

     2.2. Escala de feedback do professor 

     Os alfas de Cronbach encontrados situam-se entre os 0,42 para a subescala de feedback 

negativo na leitura e 0,89 para a subescala de feedback focado no esforço e na capacidade a 

matemática. A baixa magnitude do coeficiente alfa (0,42) na subescala de feedback negativo 

na leitura decorre, provavelmente, do facto de após a análise fatorial esta ter ficado 

constituída por apenas dois itens. No futuro, há necessidade de rever dos conteúdos desta 

escala. Os restantes valores de precisão encontram-se dentro de limites bastante aceitáveis, 

demonstrando a potencialidade do instrumento na avaliação do feedback transmitido pelos 

professores. 

 

Tabela 2 

Consistência interna das subescalas da Escala de Feedback do Professor 

  
R I A S E C 

α,  Interesses  0,63 0,50 0,49 0,58 0,49 0,63 

α, Perceções de Competência  0,66 0,56 0,50 0,63 0,53 0,63 
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  1 2 3 4 5 6 7 

 

α 0,78 0,74 0,72 0,86 0,42 0,89 0,76 

 

Notas. 1 = Elogio; 2= Feedback negativo geral; 3= Incentivo; 4= Feedback focado no esforço 
e na capacidade na leitura; 5= Feedback negativo na leitura; 6 = Feedback focado no esforço 
e na capacidade a matemática; 7 = Feedback negativo a matemática. 
 

3. Distribuição dos Resultados 

     3.1. Itens 

     Foi realizada uma análise descritiva, tendo como objetivo a caracterização da 

sensibilidade das medidas às diferenças individuais, considerando os indicadores da mediana, 

moda, assimetria e achatamento da distribuição. 

 

     3.1.1. Inventário de atividades para crianças. De um modo geral, as respostas aos itens 

deste instrumento parecem ter uma distribuição próxima da normal, à exceção dos itens 4, 9 e 

20 (Anexo D). Os itens 4 (“conversar com os amigos”) e 9 (“ouvir música”) revelam pouca 

variabilidade de respostas, o que pode dever-se à natureza geral das atividades, nas quais a 

maior parte das crianças apresenta elevados níveis de interesse e perceção de competência. 

Por sua vez, o item 20 (“Observar coisas ao microscópio”) parece apresentar também uma 

distribuição concentrada nos pontos mais elevados da escala, mas apenas no que diz respeito 

aos interesses. 

 

     3.1.2. Escala de feedback do professor. Relativamente à Escala de Feedback do Professor, 

os resultados de todos os itens demonstram uma distribuição próxima à normal (Anexo E). 

 

      3.2. Escalas 
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      A caracterização descritiva das subescalas dos instrumentos é apresentada nas tabelas 3 e 

4, onde se encontram os valores mínimos e máximos, a média, o desvio-padrão, a assimetria 

e o achatamento.      

 

     3.2.1. Inventário de atividades para crianças. Em termos das hierarquias das médias 

(Tabela 3), as escalas do tipo artístico, quer em interesse (M = 21,33) quer em perceções de 

competência (M = 20,68), revelam os resultados médios superiores, enquanto as escalas do 

tipo realista demostram as médias mais baixas, sendo na escala de interesse 16,53 e na de 

competência percebida 16,59. Os valores de assimetria e achatamento indicam que em todas 

as subescalas as respostas apresentam uma distribuição próxima à normal. 

 

Tabela 3 

Análise descritiva das subescalas do Inventário de Atividades para Crianças 

Subescalas 

Interesses Perceções de Competência 

Min Max M DP Sk Ku Min Max M DP Sk Ku 

R 7 25 16,53 3,94 -0,02 -0,37 5 25 16,59 4,07 -0,05 -0,25 

I 8 25 20,45 3,21 -0,95 1,07 9 25 20,18 3,30 -0,72 0,20 

A 11 25 21,33 2,82 -0,96 0,74 11 25 20,68 2,93 -0,82 0,61 

S 13 25 21,15 2,83 -0,63 -0,16 9 25 19,97 3,17 -0,49 0,11 

E 8 25 18,12 3,53 -0,53 0,20 7 25 18,10 3,61 -0,47 -0,02 

C 6 25 17,92 3,75 -0,48 -0,20 8 25 18,27 3,67 -0,50 0,10 

Notas. Min = Mínimo; Max = Máximo; M = Média; DP = Desvio-padrão; Sk = Assimetria; 
Ku = Achatamento. 
 

     3.2.2. Escala de feedback do professor. Neste instrumento, o elogio parece ser o tipo de 

feedback que os alunos percecionam receber mais frequentemente (M = 6,03), enquanto o 

feedback negativo geral é percecionado como menos frequente (M = 1,74) (Tabela 4). Note-
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se que a comparação das médias deve ser realizada em termos relativos, uma vez que nem 

todas as subescalas possuem o mesmo número de itens.  

 

Tabela 4 

Análise descritiva das subescalas da Escala de Feedback do Professor 

Subescalas Min Max M DP Sk Ku 

1 0 10 6,03 2,36 -0,16 -0,45 

2 0 6 1,74 1,71 0,91 -0,14 

3 0 10 3,56 2,33 0,40 -0,50 

4 0 14 5,83 3,78 0,18 -0,89 

5 0 16 6,78 4,54 0,14 -0,93 

6 0 4 1,27 1,12 0,61 -0,34 

7 0 8 2,80 2,17 0,39 -0,79 

 

Notas. Min = Mínimo; Max = Máximo; M = Média; DP = Desvio-padrão; Sk = Assimetria; 
Ku = Achatamento; 1 = Elogio; 2= Feedback negativo geral; 3= Incentivo; 4= Feedback 
focado no esforço e na capacidade na leitura; 5= Feedback negativo na leitura; 6 = Feedback 
focado no esforço e na capacidade a matemática; 7 = Feedback negativo a matemática. 
 

4. Aspirações 

     As aspirações profissionais das crianças foram codificadas com base na tipologia 

RIASEC. Das 223 crianças que responderam a esta questão, 35,4% aspiram a profissões do 

tipo realista (e.g. bombeiro/a), 22% a atividades do tipo investigativo (e.g. médico/a), 24,7% 

a atividades artísticas (e.g. cantor/a), 11,7% a atividades sociais (e.g. professor/a), 4,5% a 

profissões do tipo empreendedor (e.g. advogado/a) e apenas 1,8% a profissões do tipo 

convencional (e.g. bancário/a) (Anexo F). 

 

     4.1. Distribuição das aspirações pela variável sexo  
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     Na análise da relação entre as aspirações e o sexo, utilizou-se uma tabela de contingência, 

cujos resultados são apresentados no anexo F. A associação é significativa (  = 90,16; p < 

0,001) e relativamente forte (V de Cramer = 0,64). Das 79 crianças que aspiram a profissões 

do tipo realista, cerca de 85% são do sexo masculino. Já nos restantes tipos, a predominância 

é sobretudo da parte das raparigas. Entre os 49 participantes que indicaram uma profissão do 

tipo investigativo, aproximadamente 76% são raparigas. O mesmo acontece nas atividades do 

tipo artístico, social, empreendedor e convencional, onde 84%, 89%, 60% e 75% dos 

participantes são do sexo feminino, respetivamente.  

     Se a distribuição fosse aleatória, a frequência esperada de rapazes com aspirações realistas 

seria de 34, enquanto a observada é de 67. O inverso acontece para as raparigas, sendo a 

frequência esperada de 45 e a observada de 12. Nas aspirações investigativas, a frequência 

esperada de rapazes e raparigas é de respetivamente 21 e 28, enquanto a observada é de 12 e 

37. Na área artística, observaram-se 9 casos de rapazes, sendo o esperado de cerca de 24. Nas 

raparigas, a frequência esperada é de 28, tendo-se observado 37. Nas aspirações do tipo 

social, apenas se observaram os casos de 3 rapazes, esperando-se aproximadamente 11. Nas 

raparigas, observaram-se 23 casos e os esperados eram 14. Nas aspirações do tipo 

empreendedor, tanto no sexo masculino como feminino, a frequência esperada corresponde à 

observada. Finalmente, nas aspirações convencionais, a frequência esperada aproxima-se 

também da observada.  

Nestes dados, nos tipos realista, investigativo, artístico e social existe uma associação 

significativa entre o sexo das crianças e a natureza das suas aspirações. 

 

5. Rejeições 

     Relativamente às profissões que as crianças eliminam precocemente do seu leque de 

alternativas, das 213 respostas obtidas, 42,7% das crianças indica uma atividade do tipo 
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realista (e.g. empregado/a da limpeza), 19,7% do tipo investigativo (e.g. enfermeiro/a), 8% 

artístico (e.g. escritor/a), 12,7% social (e.g. treinador/a), 13,1% empreendedor (e.g. lojista) e 

3,8% convencional (bibliotecário/a) (Anexo G). 

 

     5.1. Distribuição das rejeições pela variável sexo 

     Nesta variável não parece existir uma influência do género ( 2 = 5,09; p = 0,405; V de 

Cramer = 0,16), pelo que a distribuição de respostas nas seis categorias é homogénea entre 

rapazes e raparigas (Anexo G). As rejeições tendem a constituir-se, provavelmente, com base 

no prestígio. 

 

6. Descrição dos conteúdos justificativos das semelhanças – diferenças de género nas 

profissões 

     Estando o género associado às aspirações expressas, considerou-se relevante explorar os 

conteúdos usados pelas crianças para justificarem a equidade ou a desigualdade de género nas 

profissões. Foi efetuada uma análise de conteúdo temático das respostas das crianças à 

questão em que lhes era pedido para justificarem se a profissão poderia ser desempenhada por 

indivíduos dos dois sexos.  

     As categorias encontradas – aprendizagem, competência, valor de equidade, interesse, 

estereótipos de género e natureza da atividade – foram consideradas com base nas perspetivas 

sociocognitivas (Bandura, 1986; Lent, Brown & Hackett, 1994), na teoria de Gottfredson 

(1981) sobre o desenvolvimento das aspirações e nos dados de uma investigação anterior 

(Deus, 2010).  

     A grande maioria dos participantes (cerca de 88%) respondeu afirmativamente à questão 

sobre a possibilidade de ambos os géneros desempenharem a profissão a que aspira 

atualmente, enquanto apenas 10% respondeu de forma negativa e 2% não respondeu. Na 
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justificação destas respostas emergiram diferentes categorias, que são apresentadas nas 

tabelas 5 e 6 com as respetivas distribuições de frequência percentual por género e exemplos 

de cada uma. 

     Dos 201 participantes que acreditam que a profissão desejada pode ser desempenhada por 

ambos os sexos, 61% são do sexo feminino. A competência foi a justificação mais utilizada, 

seguida da aprendizagem e da natureza da atividade. Embora com menos peso, emergiram 

também duas outras categorias: interesse e valor de equidade (Tabela 5). 

 

Tabela 5 

Distribuição de frequências percentuais das categorias utilizadas na justificação das respostas 

afirmativas relativamente ao desempenho das profissões por ambos os sexos 

  Masculino 

(%) 

Feminino 

(%) 

Total  

(%) Exemplo 

Aprendizagem 
 

9 16 25 “Porque já vi” 

Competência 

 

11 19 30 “Porque tanto um como o outro têm capacidades 

para realizar essa profissão” 

Equidade 
 

1 3 4 “Porque os homens e as mulheres têm o direito a 

fazer o que quiserem” 

Interesse  4 5 9 “Porque ambos os sexos gostam de futebol”. 

Natureza da 

atividade 
 

7 11 18 “Porque nos filmes têm de existir personagens de 

diferentes géneros”. 

Não especifica  7 7 14 - 

Total  39 61 100 - 

 

     Relativamente às perceções que determinadas profissões só podem ser desempenhadas por 

um dos sexos, são os rapazes que tendem a responder de modo mais estereotipado. Das 24 
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respostas dadas, 80% pertencem a participantes do sexo masculino. Nas justificações 

evidenciam-se novamente as dimensões da competência e da observação, corroborando os 

resultados encontrados por Deus (2010). Surgem ainda algumas respostas relativas a 

estereótipos de género, interesse e natureza da atividade (Tabela 6). 

 

 Tabela 6 

Distribuição de frequências percentuais das categorias utilizadas na justificação das respostas 

negativas relativamente ao desempenho das profissões por ambos os sexos 

  Masculino 

(%) 

Feminino 

(%) 

Total 

(%) Exemplo 

Competência  34 4 38 “É só de homens porque as mulheres não 

conseguem correr como nós” 

Estereótipos de 

Género 

 11 0 11 “Porque as mulheres são muito delicadas” 

Interesse  8 0 8 “Porque não gostam” 

Natureza da atividade  0 4 4 “Porque cabeleireira é só para as mulheres” 

Observação  23 8 31 “Porque há mais senhoras” 

Não especifica  4 4 8 - 

Total  80 20 100 - 

 

7. Diferenças grupais na distribuição da disciplina preferida 

     7.1. Diferenças na distribuição da disciplina preferida pela variável sexo 

          Recorreu-se a uma tabela de contingência para verificar a distribuição da preferência 

pelas três principais disciplinas do 1º ciclo, de acordo com o sexo. Evidencia-se uma relação 

significativa entre as variáveis (X 2 = 17,00; p < 0,001), embora de fraca intensidade (V de 

Cramer = 0,29). A disciplina que a maior parte das crianças seleciona com a sua preferida é o 
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Estudo do Meio (48,2%), seguida da Matemática, escolhida por 30,2% dos participantes. 

Finalmente, a Língua Portuguesa é a disciplina selecionada por 21,6% das crianças.  

     Entre as 96 crianças que escolhem Estudo do Meio, 59,4% são do sexo feminino. Também 

na Língua Portuguesa a predominância é por parte das raparigas, uma vez que entre as 43 

crianças que a selecionam, 74,4% são do sexo feminino. Já na disciplina de Matemática, dos 

60 participantes que a escolhem, 65% são rapazes  

     Se a distribuição fosse aleatória, a frequência esperada de rapazes a preferir a disciplina de 

Matemática seria de aproximadamente 27, enquanto a frequência observada é 39. Nas 

raparigas, a esperada é 33 e a observada 21. Na disciplina de Língua Portuguesa observam-se 

indicadores em sentido inverso, sendo a frequência esperada de 19 rapazes e 24 raparigas, 

enquanto a observada é de 11 e 32, respetivamente. No estudo do meio as frequências 

observadas são próximas das esperadas (Anexo H). 

 

8. Diferenças grupais nos resultados do Inventário de Atividades para Crianças e da 

Escala de Feedback do Professor 

     8.1. Diferenças entre as médias pela variável sexo 

     A comparação entre os resultados médios foi efetuada através do teste t de Student para 

amostras independentes. 

     8.1.1. Inventário de atividades para crianças. Nos interesses (Tabela 7), as médias são 

significativamente superiores para os rapazes nos tipos Realista (t = 6,48; p < 0,001) e 

Empreendedor (t = 3,03; p = 0,003), enquanto nos tipos Artístico (t = -6,11; p <0,001) e 

Social (t = -4,61; p < 0,001) a superioridade dos resultados médios é favoráveis às raparigas.  

 

Tabela 7 

Médias, desvios-padrão, valores t e significâncias dos interesses do sexo masculino e feminino 
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                                            Interesses 

  Masculino Feminino   

Escalas  Média DP Média DP t p 

Realista  18,33 3,74 15,12 3,51 6,48 < 0,001 

Investigativo  20,48 3,35 20,41 3,12 0,14 0,893 

Artístico  20,06 3,00 22,31 2,24 -6,11 < 0,001 

Social  20,21 2,90 21,90 2,55 -4,61 < 0,001 

Empreendedor  18,89 2,70 17,50 3,98 3,03 0,003 

Convencional  17,44 4,19 18,28 3,34 -1,59 0,114 

 

     As diferenças encontradas mantêm o mesmo padrão nas perceções de competência 

(Tabela 8), evidenciando-se ainda mais uma diferença significativa e favorável às raparigas 

no tipo Convencional (t = -2,10; p = 0,037). 

   

Tabela 8 

Médias, desvios-padrão, valores t e significâncias das perceções de competência do sexo masculino e 

feminino 

                                   Perceções de Competência 

  Masculino Feminino   

Escalas  Média DP Média DP t p 

Realista  18,39 3,85 15,17 3,68 6,34 < 0,001 

Investigativo  20,38 3,29 20,02 3,33 0,79 0,431 

Artístico  19,54 3,27 21,58 2,27 -5,24 < 0,001 

Social  18,98 3,27 20,73 2,87 -4,23 < 0,001 

Empreendedor  18,95 3,26 17,43 3,75 3,18 0,002 

Convencional  17,68 3,71 18,74 3,58 -2,10 0,037 
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     Relativamente à hierarquia dos resultados, tanto nos interesses como nas competências 

percebidas, as raparigas apresentam resultados médios mais elevados no tipo Artístico e mais 

baixos no tipo Realista. Quanto aos rapazes, os valores médios mais altos dizem respeito ao 

tipo Investigativo, enquanto os mais baixos ao Convencional.      

 

7.1.2. Escala de feedback do professor. A razão crítica entre as médias é significativa e 

favorável aos rapazes nas escalas de feedback negativo geral (t = 4,19; p < 0,001), incentivo 

(t = 3,16; p = 0,002) e feedback de esforço e capacidade a matemática (t = 2,90; p = 0,004) 

(Tabela 9). Estes resultados indicam que alguns tipos de feedback são percebidos de forma 

diferente por rapazes e raparigas. 

 

Tabela 9 

Médias, desvios-padrão, valores t e significâncias do feedback do professor no sexo masculino e 

feminino 

                                            Feedback do Professor 

  Masculino Feminino   

Escalas  Média DP Média DP t p 

Elogio  6,13 2,26 5,94 2,43 0,59 0,556 

Negativo Geral  2,28 1,77 1,33 1,56 4,19 < 0,001 

Incentivo  4,11 2,44 3,14 2,15 3,16 0,002 

Esforço / Capacidade Leitura  5,82 3,81 5,83 3,77 -0,01 0,99 

Esforço / Capacidade Matemática  7,76 4,84 5,99 4,15 2,90 0,004 

Negativo Leitura  1,42 1,12 1,14 1,11 1,79 0,075 

Negativo Matemática  3,01 2,24 2,64 2,11 1,28 0,203 

      

     7.2. Diferenças entre as médias pela variável tipo de escola 
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     Apresentam-se apenas os resultados da Escala de Feedback do Professor, já que nos dos 

interesses e das competências não se observou nenhuma diferença estatisticamente 

significativa entre as médias, pela variável tipo de escola. 

     7.2.1. Escala de feedback do professor. O elogio é o único tipo de feedback em que se 

evidenciam diferenças significativas (t = - 3,26; p = 0,001) entre alunos de escolas públicas 

(M = 5,35 DP = 2,29) e privadas (M = 6,40; DP = 2,33), favoráveis a estes últimos (Anexo I) 

 

     7.3. Diferenças entre as médias pela variável disciplina preferida 

     7.3.1. Inventário de atividades para crianças. Para analisar o efeito da preferência pelas 

matérias escolares, considerando as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Estudo 

do Meio, efetuou-se uma Análise de Variância Simples (One-way Anova), seguida de um 

teste de comparação múltipla a posteriori. 

     Após a averiguação dos pressupostos, verifica-se a existência de diferenças entre os 

grupos nos interesses artísticos (F(2;189) = 7,19; p = 0,001) e sociais (F(2;192) = 3,22; p = 0,042), 

assim como nas perceções de competência realista (F(2;192) = 6,42; p = 0,002) e artística (F 

(2;191) = 6,23; p = 0,002) (Anexo J) 

     Na comparação múltipla das médias (Teste de Tukey), verificou-se que as crianças que 

preferem Língua Portuguesa (M = 22,46) e Estudo do Meio (M = 21,55) apresentam níveis 

médios mais elevados nos interesses artísticos do que as que preferem Matemática (M = 

20,32). Nos interesses sociais, apesar de a análise de variância apontar para a existência de 

diferenças, o teste de comparação múltipla utilizado não foi sensível às mesmas. No entanto, 

evidencia-se uma tendência semelhante à anterior, para que os alunos que preferem Português 

(M = 21,77) ou Estudo do Meio (M = 21,41) tenham níveis médios mais elevados nos 

interesses sociais do que os que preferem Matemática (M = 20,44). Quanto à competência 

realista, a única diferença existente manifesta-se entre as crianças que gostam de Matemática 
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(M = 17,84), que se percebem, em termos médios, como mais competentes do que as que 

preferem Língua Portuguesa (M = 14,90). Na competência artística, as diferenças são 

idênticas às dos interesses. Os alunos que preferem Língua Portuguesa (M = 21,43) e Estudo 

do Meio (M= 20,97) percebem-se, em média, como mais competentes na área artística do que 

os que preferem Matemática (M = 19,59) (Anexo J). 

 

     7.3.2. Escala de feedback do professor. Efetuou-se novamente uma Análise de Variância 

simples, seguida de um teste de comparação múltipla a posteriori, para analisar o efeito da 

preferência pelas matérias escolares nas diferenças médias dos vários tipos de feedback.   

     Após a verificação dos pressupostos, a análise demonstra a existência de diferenças 

significativas entre as médias dos grupos no feedback de esforço e capacidade a matemática 

(F(2;189) = 18.540; p <0,001) e no feedback negativo a matemática (F(2;193) = 3,188; p = 0,043) 

(Anexo K).  

     Na comparação múltipla das médias (teste de Tukey) observa-se que as crianças que 

preferem a disciplina de matemática percecionam receber, em termos médios, mais feedback 

de esforço e capacidade nesta disciplina (M = 9,59; DP = 4,45) do que as que preferem a 

Língua Portuguesa (M = 5,66; DP = 4,49) ou o Estudo do Meio (M = 5,62; DP = 3,72). Por 

sua vez, as médias do feedback negativo a matemática são superiores para os alunos que 

preferem Estudo do Meio (M=3,02; DP=2,27), comparativamente com os que preferem 

Matemática (M = 2,16; DP = 1,94) (Anexo K). 

 

 

9. Integração dos interesses, competências e feedback dos professores. Efeitos diretos e 

indiretos 
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     9.1. Efeitos do feedback dos professores nas perceções de competência e nos 

interesses 

     Recorreu-se à análise de trajetórias (Path Analysis) para testar os efeitos diretos do 

feedback dos professores nos interesses e nas competências percebidas dos alunos, assim 

como os efeitos indiretos nos interesses, mediados pelas respetivas perceções de 

competência. A estimativa dos parâmetros foi efetuada através do método da máxima 

verosimilhança e a significância dos efeitos indiretos foi calculada pelo método Bootstrap. 

Foi ainda verificada a adequação do modelo, tendo sido considerados como indicadores de 

um bom ajustamento valores de CFI e GFI superiores a 0,90 e RMSEA inferiores a 0,05, com 

uma probabilidade de p não significativa [rmsea ≤ 0,05] (Marôco, 2010). 

 

     9.2. Qualidade do modelo 

     Os valores CFI (0,82) e GFI (0,84) apontam para um ajustamento tolerável do modelo, 

enquanto o RMSEA (0,15; p [rmsea ≤ 0,05] < 0,001) indica um fraco ajustamento. De facto, 

tendo em conta a especificidade de algumas formas de feedback é expectável que estas se 

possam associar a determinados tipos de perceções de competência e interesses e não a 

outros, pelo que se prosseguiu a análise com vista à identificação dos efeitos existentes. 

 

     9.3. Poder preditivo 

     O modelo ajustado permite explicar 47% dos interesses realistas, 45 % dos investigativos, 

52% dos artísticos, 47% dos sociais, 36% dos empreendedores e 54% dos convencionais 

(Anexo L).  

 

     9.4. Efeitos diretos 
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     Em primeiro lugar, verifica-se que todas as trajetórias entre as perceções de competência e 

os respetivos interesses são altamente significativas (βRealista = 0,66; βInvestigativo =0,68; βArtístico 

= 0,69; βSocial = 0,67; βEmpreendedor = 0,61; βConvencional = 0,73; p < 0,001).  

     Os vários tipos feedback demonstram ter implicações preditivas diferentes para os 

interesses e perceções de competência: 

1. O elogio apresenta uma trajetória direta sobre as competências percebidas do tipo 

investigativo (β = 0,19; p = 0,022), social (β = 0,16; p = 0,047) e empreendedor (β = 

0,21; p = 0,009), evidenciando ainda um efeito inverso sobre os interesses convencionais 

(β = - 0,19; p = 0,038); 

2. O feedback negativo geral apresenta efeitos negativos nas competências artística (β = - 

0,25; p < 0,001), social (β = - 0,21; p = 0,004) e convencional (β = - 0,30; p < 0,001); 

3. O incentivo revela apenas um efeito na perceção de competência por atividades realistas 

(β = 0,18; p = 0,024); 

4. O feedback que atribui o sucesso na disciplina de matemática ao esforço e à 

capacidade apresenta trajetórias significativas com as perceções de competência realista 

(β = 0,23; p = 0,004) e convencional (β = 0,18; p = 0,019).  

5. O feedback que atribui o sucesso na leitura ao esforço e à capacidade encontra-se 

associado às perceções de eficácia nas áreas artística (β = 0,35; p < 0,001) e social (β = 

0,25; p = 0,002) e ainda aos interesses convencionais (β = 0,13; p = 0,025).  

6. Os efeitos do feedback negativo a matemática encontram-se na perceção de 

competência artística (β = - 0,14; p = 0,026), empreendedora (β = - 0,16; p = 0,047) e nos 

interesses realistas (β = 0,14; p = 0,028), sendo apenas positivo o efeito desta última 

trajetória.  

7. Por fim, o feedback negativo na leitura apresenta apenas um efeito inverso nos 

interesses realistas (β = - 0,12; p = 0,036) (Anexo L). 
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     9.5. Efeitos indiretos 

     Foram encontrados efeitos indiretos dos vários tipos de feedback nos interesses, mediados 

pelas respetivas competências percebidas.  

1. O elogio apresenta um efeito indireto nos interesses investigativos (β = 0,13; p = 0,035) e 

empreendedores (β = 0,13; p = 0,012), mediado pelas perceções de competência 

investigativas e empreendedoras, respetivamente.  

2. O feedback negativo geral revela trajetórias significativas e negativas nos interesses 

artísticos (β = - 0,17; p = 0,001), sociais (β = -0,14; p = 0,005) e convencionais (β = - 

0,22; p = 0,001), todas elas mediadas pelas respetivas perceções de competência. 

3. O incentivo apresenta apenas um efeito nos interesses realistas (β = 0,12; p = 0,020), 

através das perceções de eficácia deste tipo.  

4. O feedback focado no esforço e na capacidade a matemática é preditivo dos 

interesses do tipo realista (β = 0,15; p = 0,011) e convencional (β = 0,13; p = 0,037), 

sendo o efeito mediado pelas respetivas perceções de competência. 

5. O feedback focado no esforço e na capacidade da leitura é preditivo dos interesses 

artísticos (β = 0,24; p = 0,001) e sociais (β = 0,17; p = 0,001), através do efeito mediador 

das competências artísticas e sociais, respetivamente. 

6. O feedback negativo a matemática encontra-se inversamente relacionado com os 

interesses artísticos (β = - 0,12; p = 0,033), sendo a relação mediada pelas perceções de 

competência artística. 

7. Não se evidenciaram efeitos indiretos do feedback negativo da leitura (Anexo L). 

 

     9.6. Diferenças de género 

     Para aceder ao papel moderador do género na relação entre o feedback, a competência 

percebida e os interesses foram ajustados outros dois modelos, um para cada sexo. Todos os 
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indicadores da qualidade do modelo para o sexo masculino apontam para um fraco 

ajustamento (CFI = 0,78; GFI = 0,79; RMSEA = 0,16; p [rmsea ≤ 0,05] < 0,001), embora os 

primeiros dois valores estejam bastante próximos do limiar aceitável. Para os rapazes, a 

variabilidade dos interesses explicada pelo modelo é de 53% para os realistas, 52% para os 

investigativos, 46% para os artísticos, 43% para os sociais, 26% para os empreendedores e 

60% para os convencionais (Anexo M) 

     Para o sexo feminino, os indicadores de qualidade são idênticos aos encontrados para o 

modelo dos rapazes (CFI = 0,78; GFI = 0,79; RMSEA = 0,16; p [rmsea ≤ 0,05] < 0,001). No 

entanto, a variabilidade dos interesses que o modelo permite explicar é de 36% para os 

interesses realistas, 44% para os investigativos, 48% para os artísticos, 47% para os sociais, 

42% para os empreendedores e 48% para os convencionais (Anexo N).  

     Considerando rapazes e raparigas em separado, verifica-se que: 

1. Nas raparigas, o elogio tem um efeito direto nas perceções de competência investigativa 

(β = 0,24; p = 0,029), artística (β = 0,26; p = 0,021) e empreendedora (β = 0,22; p = 

0,044). Verificam-se ainda efeitos indiretos do elogio nos interesses artísticos (β = 0,15; 

p = 0,050) e empreendedores (β = 0,17; p = 0,021). 

2. Nos rapazes os efeitos diretos do elogio são negativos e encontram-se ao nível dos 

próprios interesses, quer realistas (β = - 0,22; p = 0,014) quer investigativos (β = - 0,19; p 

= 0,029).  

3. O feedback negativo geral apresenta trajetórias negativas significativas nas perceções 

de competência artística de raparigas (β = - 0,22; p = 0,002) e rapazes (β = - 0,22; p = 

0,030).  

4. Para o sexo masculino, evidenciam-se também trajetórias diretas do feedback negativo 

geral nas competências percebidas dos tipos social (β = - 0,23; p = 0,034) e convencional 

(β = - 0,41; p < 0,001) e nos interesses realistas (β = - 0,24; p = 0,005).  



48 
 

5. Quanto aos efeitos indiretos, enquanto nas raparigas o feedback negativo geral parece 

estar negativamente associado aos interesses artísticos (β = - 0,15; p = 0,031), nos 

rapazes associa-se de forma negativa aos interesses sociais (β = - 0,14; p = 0,045) e 

convencionais (β = - 0,32; p = 0,001).  

6. Para as raparigas, o incentivo, tem um efeito direto nas perceções de competência 

realista (β = 0,24; p = 0,029) e indireto também nos interesses realistas (β = 0,12; p = 

0,043).  

7. O feedback focado no esforço e na capacidade a matemática apresenta efeitos 

unicamente para as raparigas, diretamente nas perceções de competência convencionais 

(β = 0,24; p = 0,028) e indiretamente neste tipo de interesses (β = 0,16; p = 0,040).  

8. Os efeitos do feedback focado no esforço e na capacidade na leitura são encontrados 

apenas nos rapazes, nomeadamente nas perceções de competência artística de forma 

direta (β = 0,45; p < 0,001), assim como nestes interesses indiretamente (β = 0,29; p = 

0,005).  

9. O feedback negativo a matemática apresenta também efeitos diretos apenas nos 

rapazes, sendo positivos nos interesses investigativos (β = 0,22; p = 0,014) e negativos 

nas perceções de competência artística (β = - 0,27; p = 0,016), estas últimas a mediar o 

efeito indireto nos interesses artísticos (β = - 0,18; p = 0,027).  

10. Finalmente, o feedback negativo na leitura revela um efeito direto e inverso nas 

perceções de competência social dos rapazes (β = - 0,22; p = 0,032) e positivo nas 

perceções artísticas das raparigas (β = 0,24; p = 0,012), que mais uma vez medeiam o 

efeito indireto nos interesses artísticos (β = 0,16; p = 0,014).  
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Conclusões 

     Fundamentada na Teoria da Circunscrição e Compromisso (Gottfredson, 1981) e na 

Teoria Sociocognitiva da Carreira (Lent, Brown e Hackett, 1994) a presente investigação 

procurou aprofundar a influência de aspetos académicos e sociais na formação do 

autoconceito vocacional na infância, no que diz respeito às aspirações, aos interesses e ao 

juízo de competência. Mais especificamente, procurou-se analisar o papel do género na 

formação do mapa cognitivo das crianças e nos indicadores de desenvolvimento vocacional 

referidos. Num quadro integrador de natureza sociocognitiva, também se analisou a 

influência do feedback dado pelos professores em situações de aprendizagem no 

desenvolvimento dos interesses e das perceções dos alunos sobre as suas capacidades.   

     Metodologicamente, os dois instrumentos adaptados para esta investigação revelaram 

indicadores metrológicos positivos para as respetivas versões portuguesas. Nesta amostra, a 

estrutura e a homogeneidade no Inventário de Atividades para Crianças comprovam a 

possibilidade de avaliar interesses na infância, através de instrumentos estandardizados.  

     A Escala de Feedback do Professor apresenta propriedades psicométricas favoráveis à sua 

utilização, embora algumas subescalas necessitem de revisão, nomeadamente as que dizem 

respeito ao feedback negativo, pois contêm itens cujo conteúdo é percebido pelas crianças 

como incentivo. O facto de os itens referentes ao esforço e à capacidade surgirem num 

mesmo fator é indicador do próprio desenvolvimento cognitivo. As crianças do 4º ano 

provavelmente ainda não iniciaram o processo de diferenciação dos conceitos, ao contrário 

do que é sugerido por Nicholls (1979), que aponta os 9 anos como a idade aproximada para a 

alteração destas perceções atribucionais.  

     Relativamente às aspirações, as crianças revelaram um maior número de preferências por 

atividades relacionadas com os tipos realista e artístico. Este resultado pode estar associado à 

popularidade dos ídolos das crianças, nomeadamente os futebolistas (R) e os cantores (A). 
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Por outro lado, as aspirações revelaram estar fortemente associadas ao género: os rapazes 

indicaram sobretudo profissões do tipo realista e as raparigas aspirações dos tipos social e 

artístico. Estes resultados permitem confirmar as duas primeiras hipóteses, de que o espaço 

social seria constituído por profissões tradicionalmente associadas ao género, apesar de no 

sexo feminino aparecerem também com bastante prevalência tipos de atividades profissionais 

tradicionalmente associados aos homens, como o investigativo e o empreendedor.  

     Nas alternativas que as crianças rejeitam, a dimensão prestígio prevalece: a maior parte 

dos participantes nomeia profissões do tipo realista, nomeadamente empregado de limpeza. 

Estes resultados suportam as assunções desenvolvimentistas de Gottfredson (1981) e 

permitem concluir que os alunos do 4º ano se encontram na fase de transição do estádio 

caracterizado pela orientação para os papéis de género para o estádio em que começa a ser 

valorizado também o prestígio social.  

     Apesar das aspirações se encontrarem associadas ao género, a grande maioria das 

crianças, e sobretudo as raparigas, é da opinião que as profissões desejadas podem ser 

desempenhadas de igual forma por homens e mulheres. Pela importância com que surgem as 

categorias de competência e aprendizagem por observação, é percetível que a visibilidade de 

indivíduos em profissões não tradicionais para o seu género – efeito de modelagem – tem 

uma influência determinante na construção das crenças das crianças sobre os papéis de 

homens e mulheres na sociedade. Nas respostas em que rejeitam a possibilidade de as 

profissões serem desempenhadas por ambos os géneros, destacam-se os alunos do sexo 

masculino e surgem novamente em destaque as categorias de competência e a observação. 

Estes dados, permitem suportar a terceira hipótese, de que a competência seria a principal 

razão apontada na associação entre o género e as atividades profissionais. Este conjunto dos 

dados implica que as intervenções devem incluir modelos de equidade profissional, que 
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proporcionem aprendizagens quanto aos aspetos profissionais, mas também de cidadania, 

privilegiando estratégias que incluam modelos credíveis e competentes. 

     As diferenças entre rapazes e raparigas nas competências percebidas e nos interesses são 

semelhantes às dos adolescentes (Teixeira, Barros & Janeiro, 2010). Esta observação 

demonstra que a formação de um autoconceito vocacional diferenciado se inicia muito 

precocemente. As raparigas destacam-se dos rapazes na preferência pelas áreas artística e 

social, percebendo-se também como mais competentes em atividades convencionais. Por sua 

vez, os rapazes apresentam perceções de competência e interesses mais elevados nas 

atividades do tipo realista e empreendedor, confirmando as hipóteses colocadas. Com base na 

constatação de que estas diferenças de género se iniciam logo na escola primária, Tracey e 

Caulum (2015) desenvolveram recentemente uma nova versão do Inventário de Atividades 

para Crianças, cuja utilização em contexto de educação para a carreira tem justamente como 

propósito atenuar as diferenças de género nos resultados, promovendo a exploração e 

evitando a cristalização e circunscrição prematura dos interesses e opções profissionais. 

     Também nos interesses expressos na disciplina preferida é observada a associação com o 

género. Confirmando as hipóteses propostas, a maioria dos alunos que prefere a disciplina de 

matemática são do sexo masculino, enquanto os que escolhem Língua Portuguesa são na sua 

grande maioria do sexo feminino. Os Estudos do Meio tendem a ser neutros quanto ao 

género, surgindo como preferências, quer das raparigas, quer dos rapazes. 

     A associação entre a disciplina preferida e o tipo de interesses e competências percebidas, 

apesar de não confirmar todas as hipóteses colocadas, demonstra a validade do instrumento 

utilizado. Os resultados revelam que, desde cedo, o autoconceito académico é formado com 

base nas experiências académicas das crianças, determinando áreas de interesses e afastando-

as de outras atividades. Esta situação é especialmente visível nas competências realistas e 

artísticas. As competências para atividades técnicas (realista) estão mais associadas à 
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disciplina de Matemática, podendo afastar os alunos da preferência por Língua Portuguesa e 

do Estudo do Meio. Já as competências e interesses artísticos encontram-se mais associados 

ao Português e ao Estudo do Meio, distanciando as crianças da Matemática.  

     Por outro lado, as diferenças encontradas entre os alunos que preferem diferentes 

disciplinas na perceção da frequência dos vários tipos de feedback são bastante elucidativas 

da associação existente entre a persuasão verbal e o desenvolvimento dos interesses 

académicos. Tal como era esperado, as crianças que preferem a disciplina de Matemática 

percebem receber mais feedback de esforço e capacidade nesta disciplina do que as restantes, 

o que aponta para a importância do feedback em que o professor atribui o sucesso do aluno a 

causas internas. No entanto, ao contrário do que foi proposto nas hipóteses, não foram 

encontradas diferenças no feedback atribucional na leitura, possivelmente porque esta é 

apenas uma das várias competências trabalhadas na disciplina de Língua Portuguesa, a somar 

à sua transversalidade. Os resultados obtidos são, até certo ponto, semelhantes aos de Burnett 

(2003), mas o presente estudo foi mais longe ao demonstrar as possíveis implicações do 

feedback negativo nas preferências académicas, uma vez que os alunos que preferem Estudo 

do Meio recebem mais feedback negativo a matemática do que os que preferem esta 

disciplina. Desta forma, conclui-se que o feedback negativo numa determinada matéria 

escolar pode levar a que as crianças infiram falta de competência e direcionem os seus 

interesses para outras áreas, onde possivelmente se sentem mais competentes.  

     O conjunto destes resultados comprova a importância do feedback do professor, com o 

potencial para encaminhar os alunos em direção a determinadas disciplinas e, 

consequentemente, ao envolvimento em atividades diferenciadas, que poderão ter uma 

correspondência às atividades de carreira elegidas futuramente, visto que todo o processo de 

escolha se desenvolve com base na autoeficácia (Lent, Brown & Hackett, 1994). 
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     Salienta-se que os dados também indicam que o efeito do feedback dos professores é 

percebido de forma diferente por rapazes e raparigas. Os rapazes consideram receber mais 

frequentemente feedback negativo, incentivo e feedback de esforço e capacidade a 

matemática. Apesar desta aparente incongruência, os resultados não são surpreendentes e 

fazem sentido à luz das conclusões anteriormente obtidas por Sadker (1999), que sugerem 

que os rapazes recebem consideravelmente maior atenção por parte do professor, quer pelos 

aspetos positivos quer pelos negativos. Desta forma, as hipóteses colocadas foram apenas 

parcialmente confirmadas, uma vez que as raparigas não se destacaram na perceção de 

feedback de esforço e capacidade na leitura. 

     Ao contrário do que era expectável e traduzido pela sexta hipótese, as médias dos alunos 

de escolas públicas e privadas apresentam apenas diferenças significativas nas suas perceções 

relativamente ao elogio, que é percebido como mais frequente pelos alunos dos colégios. 

     Os resultados que demonstram a influência das crenças de autoeficácia nos respetivos 

interesses dão força à perspetiva sociocognitiva da carreira e à sua premissa de que o 

processo de formação dos interesses se inicia na infância, à medida que vão sendo formadas 

noções diferenciadas de competência (Lent, 2004). Reforça-se ainda a importância da 

influência social, designadamente do feedback transmitido pelos professores, enquanto fonte 

de informação sobre as capacidades das crianças. Quase todos os efeitos do feedback nos 

interesses são mediados pelas perceções de competência, sustentando o modelo do 

desenvolvimento dos interesses (Lent, Brown & Hackett, 1994).  

     Este estudo introduz de forma inovadora a ideia de que os diferentes tipos de feedback têm 

diferentes implicações para a formação dos interesses e das competências percebidas. Ao 

nível das atividades realistas, que envolvem a manipulação de objetos e a experimentação e 

em que estão representadas as atividades relacionadas com a tecnologia, o incentivo e o 

feedback focado no esforço e na capacidade a matemática parecem ser as formas de 
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persuasão mais influentes no desenvolvimento deste tipo de perceções de competência e 

interesses. Já o feedback negativo a matemática apresenta o efeito inverso. O juízo de 

competência e os interesses pelas áreas investigativas, como as ciências, parecem ser 

influenciados sobretudo pelo elogio. Já na área artística, os alunos constroem as crenças sobre 

as suas capacidades e os seus interesses com base no feedback de esforço e capacidade na 

leitura. Contrariamente, o feedback negativo geral e o feedback negativo a matemática têm 

potencial para diminuir as competências percebidas e os interesses nesta área das artes. 

Relativamente às atividades sociais, as crianças utilizam novamente o elogio e o feedback de 

esforço e capacidade na leitura para edificar as suas crenças de capacidade, sendo que apenas 

o feedback do esforço e capacidade na leitura influencia também os interesses. O feedback 

negativo geral apresenta um efeito inverso, ou seja, quanto mais feedback deste tipo os alunos 

recebem, menores são os seus interesses e perceções de competência em atividades 

relacionadas com o contacto interpessoal. No tipo empreendedor, relacionado com atividades 

persuasivas, surge o elogio como o tipo de feedback mais influente para as competências e 

interesses. O feedback negativo a matemática, pelo contrário, parece determinar 

negativamente as perceções das competências empreendedoras. Finalmente, nas atividades 

convencionais, relacionadas com a organização e com as tarefas do domínio da matemática 

(e.g. operações matemáticas), o elogio e o feedback focado no esforço e na capacidade, quer 

a matemática quer na leitura, parecem ser determinantes para a formação dos interesses. No 

entanto, apenas este feedback a matemática é também um bom preditor das competências 

percebidas. Mais uma vez, o feedback negativo geral parece influenciar negativamente este 

tipo de atividades, tanto nos interesses como nas perceções de eficácia.  

     Foram encontradas também diferenças, com significado psicológico, entre rapazes e 

raparigas nos efeitos dos diferentes tipos de feedback. Estes dados permitem inferir que a 

persuasão tem pesos e implicações diferentes para o desenvolvimento dos interesses e das 
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noções de eficácia nos autoconceitos dos rapazes e das raparigas. Os resultados vêm 

demonstrar que o feedback do professor tem potencial para atenuar as diferenças de género 

na formação do autoconceito. Nas áreas associadas ao sexo masculino, como a realista e a 

convencional, são as raparigas que beneficiam mais do feedback positivo. Já nas áreas 

associadas ao sexo feminino, como a artística e a social, são os rapazes que revelam maior 

sensibilidade, quer os efeitos do feedback positivo, quer aos do feedback negativo. 

     As conclusões obtidas neste estudo comportam importantes implicações para a conceção e 

implementação das intervenções no 1º ciclo no âmbito da carreira, que incluam o trabalho 

com as crianças, com os professores e também com as famílias. Foi demonstrada a 

importância de combater os estereótipos de género que conduzem à circunscrição prematura 

de atividades profissionais e à definição das próprias competências e interesses. É essencial 

proporcionar às crianças o contacto com variados tipos de experiências e atividades, que lhes 

permitam desenvolver noções de competência e possibilitem dessa forma a emergência de 

interesses. É necessário que estas experiências sejam enquadradas no âmbito da educação 

para a carreira, para que seja simultaneamente conferido um significado e haja uma 

interligação intencional com os tipos de atividades profissionais correspondentes, bem como 

com o processo da própria aprendizagem.  

     Salienta-se também a pertinência de consciencializar os professores do 1º ciclo do seu 

papel enquanto mentores do processo de construção da identidade vocacional das crianças. 

As palavras dos professores informam-nas sobre aquilo em que elas são competentes, 

informação com bastante significado nesta fase de desenvolvimento e com potencial para 

definir as próprias crenças de capacidade e os interesses. Tal como é proposto por Seligman 

(1994), a sala de aula deve proporcionar um ambiente facilitador da aprendizagem, com os 

erros a serem encarados como potenciais experiências de aprendizagem, ao mesmo tempo 

que são realizados esforços no sentido de suportar a confiança das crianças nas suas 
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capacidades e o interesse pela escola. Quando confrontados com a necessidade de corrigir os 

alunos, os professores, tal como todos os educadores, devem fazê-lo transmitindo-lhes a 

expectativa de que acreditam nas suas competências para executar a tarefa com sucesso. 

     Para além disso, as conclusões obtidas demonstram que os professores devem procurar ter 

uma noção clara das capacidades dos alunos e utilizar esse conhecimento para fomentar as 

perceções de competência e os interesses, sem enviesamentos de género. A transmissão 

verbal de expectativas, para além do seu poder motivador, pode ser um motor da maturidade 

de carreira, dado que o aluno amplia o seu autoconhecimento. É importante que todos estes 

aspetos sejam integrados nas intervenções da educação para a carreira. Será necessário que a 

equipa educativa crie sinergias entre os diferentes intervenientes, particularmente professores 

e psicólogos. A infusão curricular das aprendizagens de carreira é uma mais-valia para a 

promoção de experiências de sucesso em diversas áreas e a sua ligação com as atividades 

profissionais deve ser complementada com um feedback intencional e positivo relativo às 

aprendizagens formais, que este estudo revelou serem promotoras da competência, dos 

interesses e da construção de planos de carreira ajustados e livres de enviesamentos de 

natureza social ou académica.  

     No que toca às limitações do presente estudo, existem alguns aspetos metodológicos a 

referir. Um deles diz respeito à natureza da amostra, que deveria ser de maior dimensão e 

mais heterógena quanto às regiões geográficas e a outras variáveis demográficas. Também 

quanto à frágil consistência interna da nova estrutura da subescala de feedback negativo na 

leitura, que leva a considerar a inconsistência entre os itens que a compõem e alerta para a 

necessidade de reformulação desta subescala. Ao nível dos resultados, a análise utilizada para 

a avaliação do modelo proposto não permite controlar o erro associado às variáveis exógenas, 

pelo que é possível a existência de alguns enviesamentos, decorrentes deste processo 

analítico. Outro aspeto diz respeito à utilização do mesmo instrumento para a avaliação dos 
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interesses e das perceções de competência. Este procedimento pode eventualmente ser 

responsável por algum tipo de contaminação das respostas à segunda parte do questionário, 

com base na primeira. 

     Em termos futuros, poderia ser interessante a replicação deste estudo longitudinalmente, 

analisando a consistência dos interesses e das perceções de competência ao longo do tempo, 

com o propósito de compreender em que medida as primeiras experiências de aprendizagem 

são determinantes da identidade vocacional da idade adulta. Sugere-se também a adaptação 

da nova versão do Inventário de Atividades para Crianças, cuja utilização no âmbito da 

educação para a carreira poderá ser do interesse dos serviços, visando a promoção da 

exploração vocacional destituída de enviesamentos de género. 
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Anexo A – Comunalidades, Scree Plot, Análise em Componentes Principais e rotação 

Varimax da escala de Interesses do Inventário de Interesses para Crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunalidades 

 Inicial Extração 

Interesses Item 1 1,000 ,507 

Interesses Item 2 1,000 ,427 

Interesses Item 3 1,000 ,495 

Interesses Item 4 1,000 ,250 

Interesses Item 5 1,000 ,536 

Interesses Item 6 1,000 ,478 

Interesses Item 7 1,000 ,523 

Interesses Item 8 1,000 ,485 

Interesses Item 9 1,000 ,341 

Interesses Item 10 1,000 ,514 

Interesses Item 11 1,000 ,443 

Interesses Item 12 1,000 ,515 

Interesses Item 13 1,000 ,500 

Interesses Item 14 1,000 ,317 

Interesses Item 15 1,000 ,560 

Interesses Item 16 1,000 ,458 

Interesses Item 17 1,000 ,614 

Interesses Item 18 1,000 ,471 

Interesses Item 19 1,000 ,399 

Interesses Item 20 1,000 ,481 

Interesses Item 21 1,000 ,279 

Interesses Item 22 1,000 ,386 

Interesses Item 23 1,000 ,451 

Interesses Item 24 1,000 ,512 

Interesses Item 25 1,000 ,569 

Interesses Item 26 1,000 ,479 

Interesses Item 27 1,000 ,531 

Interesses Item 28 1,000 ,303 

Interesses Item 29 1,000 ,258 

Interesses Item 30 1,000 ,482 

Interesses Item 31 1,000 ,632 

Interesses Item 32 1,000 ,621 
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Variância total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

      

1 4,988 15,589 15,589 3,553 11,102 11,102 

2 3,149 9,841 25,430 2,529 7,902 19,004 

3 1,964 6,139 31,568 2,415 7,547 26,550 

4 1,844 5,763 37,331 2,298 7,182 33,732 

5 1,472 4,599 41,931 2,051 6,411 40,143 

6 1,397 4,366 46,296 1,969 6,153 46,296 

7 1,261 3,939 50,235    

8 1,157 3,617 53,852    

9 1,115 3,484 57,336    

10 1,087 3,396 60,732    

11 1,042 3,255 63,987    

12 ,950 2,968 66,955    

13 ,885 2,765 69,720    

14 ,815 2,548 72,269    

15 ,787 2,459 74,727    

16 ,764 2,388 77,116    

17 ,693 2,165 79,280    

18 ,640 2,001 81,282    

19 ,627 1,958 83,240    

20 ,587 1,835 85,075    

21 ,550 1,718 86,793    

22 ,519 1,623 88,416    

23 ,517 1,615 90,030    

24 ,457 1,429 91,460    

25 ,422 1,317 92,777    

26 ,393 1,229 94,006    

27 ,381 1,191 95,196    

28 ,371 1,160 96,356    

29 ,350 1,093 97,449    

30 ,330 1,031 98,481    

31 ,278 ,870 99,351    

32 ,208 ,649 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Matriz de componente
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

Interesses Item 1 ,559 ,112 -,134 -,007 ,289 -,284 

Interesses Item 2 ,467 ,186 -,172 ,179 -,315 -,115 

Interesses Item 3 ,197 -,231 -,020 ,222 ,122 ,582 

Interesses Item 4 ,213 -,151 ,406 ,031 ,041 -,120 

Interesses Item 5 ,024 ,143 ,591 ,382 -,059 -,128 

Interesses Item 6 ,420 ,287 -,095 -,425 -,047 ,163 

Interesses Item 7 ,350 ,553 ,048 ,093 ,286 -,033 

Interesses Item 8 ,220 ,211 ,168 ,508 ,298 ,130 

Interesses Item 9 ,197 -,300 ,371 -,137 ,235 ,016 

Interesses Item 10 ,599 -,287 ,111 -,028 ,095 -,225 

Interesses Item 11 ,019 ,206 ,590 -,206 -,055 ,080 

Interesses Item 12 ,571 -,260 -,221 -,191 -,131 -,139 

Interesses Item 13 ,427 ,420 -,204 -,288 ,001 ,127 

Interesses Item 14 ,317 ,207 -,055 ,094 -,351 -,196 

Interesses Item 15 ,423 -,295 -,003 ,279 ,109 ,452 

Interesses Item 16 ,504 -,258 -,096 -,140 ,025 -,327 

Interesses Item 17 ,157 ,101 ,610 -,134 -,432 ,048 

Interesses Item 18 ,403 ,055 ,270 -,430 -,172 ,133 

Interesses Item 19 ,465 ,314 -,026 ,209 ,184 -,078 

Interesses Item 20 ,463 ,226 -,081 ,316 -,330 ,017 

Interesses Item 21 ,415 -,034 ,001 ,316 ,065 ,037 

Interesses Item 22 ,531 -,216 -,108 -,029 ,210 -,030 

Interesses Item 23 ,542 ,328 ,114 -,026 ,180 ,051 

Interesses Item 24 ,595 ,085 -,233 -,041 ,007 ,307 

Interesses Item 25 ,336 ,521 ,158 -,081 -,159 ,357 

Interesses Item 26 ,323 ,191 -,037 ,458 -,207 -,291 

Interesses Item 27 ,179 -,519 ,356 -,024 ,318 ,004 

Interesses Item 28 ,394 -,224 ,136 -,111 ,080 -,245 

Interesses Item 29 -,248 ,326 ,202 ,184 -,054 -,112 

Interesses Item 30 ,539 -,308 ,062 -,247 -,179 ,023 

Interesses Item 31 -,059 ,570 ,102 -,265 ,433 -,188 

Interesses Item 32 ,326 -,661 ,054 ,192 -,192 ,025 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 6 componentes extraídos. 
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Anexo B – Scree Plot, comunalidades, Análise em Componentes Principais e rotação 

Varimax da escala de Perceção de Competência do Inventário de Interesses para 

Crianças 
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Comunalidades 

 Inicial Extração 

Autoeficácia Item 1 1,000 ,502 

Autoeficácia Item 2 1,000 ,386 

Autoeficácia Item 3 1,000 ,361 

Autoeficácia Item 4 1,000 ,495 

Autoeficácia Item 5 1,000 ,471 

Autoeficácia Item 6 1,000 ,570 

Autoeficácia Item 7 1,000 ,494 

Autoeficácia Item 8 1,000 ,242 

Autoeficácia Item 9 1,000 ,558 

Autoeficácia Item 10 1,000 ,460 

Autoeficácia Item 11 1,000 ,729 

Autoeficácia Item 12 1,000 ,658 

Autoeficácia Item 13 1,000 ,644 

Autoeficácia Item 14 1,000 ,516 

Autoeficácia Item 15 1,000 ,419 

Autoeficácia Item 16 1,000 ,395 

Autoeficácia Item 17 1,000 ,717 

Autoeficácia Item 18 1,000 ,525 

Autoeficácia Item 19 1,000 ,579 

Autoeficácia Item 20 1,000 ,566 

Autoeficácia Item 21 1,000 ,424 

Autoeficácia Item 22 1,000 ,442 

Autoeficácia Item 23 1,000 ,437 

Autoeficácia Item 24 1,000 ,536 

Autoeficácia Item 25 1,000 ,637 

Autoeficácia Item 26 1,000 ,447 

Autoeficácia Item 27 1,000 ,478 

Autoeficácia Item 28 1,000 ,487 

Autoeficácia Item 29 1,000 ,252 

Autoeficácia Item 30 1,000 ,601 

Autoeficácia Item 31 1,000 ,696 

Autoeficácia Item 32 1,000 ,555 

Método de Extração: Análise de Componente 

Principal. 
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Variância total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

      

1 5,068 15,838 15,838 2,788 8,714 8,714 

2 3,274 10,231 26,069 2,646 8,270 16,984 

3 1,981 6,192 32,261 2,455 7,672 24,656 

4 1,699 5,309 37,570 2,352 7,351 32,007 

5 1,511 4,722 42,292 2,105 6,577 38,584 

6 1,444 4,511 46,803 1,992 6,226 44,809 

7 1,302 4,068 50,871 1,940 6,062 50,871 

8 1,209 3,777 54,648    

9 1,048 3,274 57,922    

10 1,034 3,231 61,153    

11 ,991 3,096 64,249    

12 ,941 2,939 67,189    

13 ,899 2,810 69,999    

14 ,857 2,679 72,677    

15 ,759 2,371 75,048    

16 ,706 2,208 77,256    

17 ,674 2,107 79,362    

18 ,666 2,081 81,443    

19 ,624 1,949 83,393    

20 ,604 1,887 85,280    

21 ,577 1,803 87,083    

22 ,562 1,755 88,838    

23 ,497 1,552 90,390    

24 ,457 1,427 91,817    

25 ,441 1,377 93,194    

26 ,390 1,218 94,412    

27 ,382 1,195 95,607    

28 ,323 1,010 96,617    

29 ,297 ,929 97,546    

30 ,287 ,898 98,444    

31 ,263 ,821 99,265    

32 ,235 ,735 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Matriz de componente rotativa
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

Autoeficácia Item 1 ,209 ,114 -,136 -,009 ,466 ,424 -,172 

Autoeficácia Item 2 -,060 ,053 ,049 ,560 -,007 ,251 ,029 

Autoeficácia Item 3 ,344 -,308 -,021 -,066 ,156 -,074 ,337 

Autoeficácia Item 4 -,040 ,143 ,663 ,046 ,117 ,128 ,026 

Autoeficácia Item 5 -,079 ,075 ,374 ,104 ,503 ,156 ,178 

Autoeficácia Item 6 -,043 ,182 ,179 ,052 ,001 ,702 -,088 

Autoeficácia Item 7 -,125 ,498 -,127 ,394 ,073 ,217 ,079 

Autoeficácia Item 8 -,071 ,288 -,040 ,321 ,020 ,170 ,144 

Autoeficácia Item 9 ,136 -,119 ,707 ,122 -,028 ,087 -,038 

Autoeficácia Item 10 ,559 ,089 ,185 ,026 ,307 ,060 ,082 

Autoeficácia Item 11 ,086 ,158 ,101 ,023 ,079 ,043 ,824 

Autoeficácia Item 12 ,747 ,060 ,017 ,041 -,127 ,279 ,009 

Autoeficácia Item 13 ,227 ,683 -,073 ,202 ,007 ,276 ,047 

Autoeficácia Item 14 ,206 ,302 -,091 ,578 -,104 -,162 -,053 

Autoeficácia Item 15 ,075 -,146 ,154 -,107 ,565 ,128 ,144 

Autoeficácia Item 16 ,255 ,041 ,508 -,064 ,185 ,018 ,177 

Autoeficácia Item 17 -,029 ,172 ,045 ,106 ,067 ,061 ,816 

Autoeficácia Item 18 ,077 -,072 ,143 ,331 ,067 ,494 ,367 

Autoeficácia Item 19 ,095 ,068 -,108 ,410 ,611 ,085 ,067 

Autoeficácia Item 20 ,119 -,010 ,096 ,727 ,102 -,039 -,038 

Autoeficácia Item 21 ,148 ,041 ,277 ,209 ,468 -,135 -,207 

Autoeficácia Item 22 ,528 ,038 ,259 ,130 ,186 -,208 -,018 

Autoeficácia Item 23 ,375 ,248 ,021 -,029 ,381 ,293 ,045 

Autoeficácia Item 24 ,206 ,122 ,092 ,048 ,123 ,660 ,134 

Autoeficácia Item 25 ,177 ,735 ,140 ,189 -,035 -,001 ,092 

Autoeficácia Item 26 ,085 ,013 ,201 ,615 ,109 ,012 ,095 

Autoeficácia Item 27 ,155 -,057 ,664 ,043 ,045 ,031 ,073 

Autoeficácia Item 28 ,504 -,155 ,318 ,022 ,276 -,175 -,002 

Autoeficácia Item 29 ,000 ,193 ,063 ,004 ,363 -,142 ,243 

Autoeficácia Item 30 ,740 -,099 ,079 ,112 -,051 ,148 ,018 

Autoeficácia Item 31 -,217 ,720 ,093 -,112 ,275 ,092 ,157 

Autoeficácia Item 32 ,326 -,511 ,383 ,170 -,011 ,055 -,098 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 8 iterações. 
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Anexo C – Scree Plot, comunalidades, Análise em Componentes Principais e rotação 

Varimax da Escala de Feedback do Professor 
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Comunalidades 

 Inicial Extração 

TFS Item 1 1,000 ,487 

TFS Item 2 1,000 ,555 

TFS Item 3 1,000 ,635 

TFS Item 4 1,000 ,339 

TFS Item 5 1,000 ,585 

TFS Item 6 1,000 ,711 

TFS Item 7 1,000 ,627 

TFS Item 8 1,000 ,675 

TFS Item 9 1,000 ,681 

TFS Item 10 1,000 ,565 

TFS Item 11 1,000 ,603 

TFS Item 12 1,000 ,685 

TFS Item 13 1,000 ,673 

TFS Item 14 1,000 ,675 

TFS Item 15 1,000 ,640 

TFS Item 16 1,000 ,423 

TFS Item 17 1,000 ,603 

TFS Item 18 1,000 ,664 

TFS Item 19 1,000 ,699 

TFS Item 20 1,000 ,370 

TFS Item 21 1,000 ,487 

TFS Item 22 1,000 ,682 

TFS Item 23 1,000 ,664 

TFS Item 24 1,000 ,513 

TFS Item 25 1,000 ,601 

TFS Item 26 1,000 ,703 

TFS Item 27 1,000 ,672 

TFS Item 28 1,000 ,716 

TFS Item 29 1,000 ,667 

TFS Item 30 1,000 ,628 

TFS Item 31 1,000 ,706 

TFS Item 32 1,000 ,482 

TFS Item 33 1,000 ,642 

TFS Item 34 1,000 ,632 

Método de Extração: Análise de 

Componente Principal. 
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Variância total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais Somas rotativas de carregamentos ao quadrado 

      

1 7,699 22,644 22,644 4,720 13,882 13,882 

2 5,099 14,998 37,642 4,358 12,817 26,698 

3 2,681 7,884 45,526 3,223 9,478 36,177 

4 1,529 4,497 50,023 2,685 7,897 44,073 

5 1,357 3,991 54,014 2,279 6,703 50,777 

6 1,187 3,491 57,505 2,099 6,174 56,951 

7 1,138 3,348 60,853 1,327 3,903 60,853 

8 ,984 2,895 63,749    

9 ,952 2,799 66,548    

10 ,821 2,414 68,962    

11 ,808 2,377 71,339    

12 ,751 2,208 73,546    

13 ,694 2,041 75,588    

14 ,670 1,970 77,557    

15 ,605 1,779 79,336    

16 ,588 1,730 81,066    

17 ,554 1,630 82,696    

18 ,535 1,572 84,268    

19 ,504 1,482 85,750    

20 ,479 1,409 87,159    

21 ,461 1,356 88,515    

22 ,435 1,280 89,795    

23 ,407 1,196 90,991    

24 ,394 1,158 92,148    

25 ,355 1,044 93,192    

26 ,338 ,995 94,187    

27 ,321 ,945 95,132    

28 ,288 ,848 95,979    

29 ,285 ,839 96,818    

30 ,267 ,786 97,604    

31 ,232 ,682 98,286    

32 ,215 ,631 98,917    

33 ,195 ,573 99,489    

34 ,174 ,511 100,000    

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 
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Matriz de componente rotativa
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

TFS Item 1 ,084 ,252 ,287 ,513 ,196 -,172 -,057 

TFS Item 2 -,103 ,175 ,695 -,061 ,152 ,025 -,059 

TFS Item 3 ,191 ,133 -,055 ,735 -,037 -,187 ,026 

TFS Item 4 -,046 ,182 ,472 ,020 ,268 ,080 -,040 

TFS Item 5 ,333 ,191 -,114 ,637 -,120 ,038 ,050 

TFS Item 6 ,007 ,022 ,093 -,105 ,826 ,048 ,075 

TFS Item 7 ,151 ,203 -,130 ,703 -,216 ,063 ,031 

TFS Item 8 -,044 ,058 ,147 -,094 ,751 ,186 ,203 

TFS Item 9 ,351 ,289 -,184 ,612 -,253 ,034 -,012 

TFS Item 10 ,074 ,085 ,400 -,197 ,505 ,289 -,122 

TFS Item 11 ,207 ,686 -,104 ,227 ,039 ,115 -,109 

TFS Item 12 ,045 ,412 ,169 ,109 ,168 -,064 ,663 

TFS Item 13 ,123 -,112 ,737 -,020 -,008 ,063 ,312 

TFS Item 14 ,147 ,762 ,024 ,139 ,143 -,072 -,165 

TFS Item 15 ,282 ,732 -,057 ,112 -,079 ,034 ,041 

TFS Item 16 ,102 -,213 ,486 -,021 ,120 ,282 ,193 

TFS Item 17 ,224 ,707 -,007 ,229 ,028 -,002 -,013 

TFS Item 18 ,137 ,731 ,053 -,004 -,073 ,073 ,313 

TFS Item 19 ,201 -,173 ,773 -,072 ,044 ,040 ,150 

TFS Item 20 ,166 ,412 ,157 ,275 ,146 ,150 -,169 

TFS Item 21 ,146 ,629 ,111 ,162 ,056 ,092 ,139 

TFS Item 22 ,167 -,274 ,312 -,056 ,245 ,315 ,566 

TFS Item 23 ,702 ,081 ,037 ,339 ,038 -,217 ,016 

TFS Item 24 ,570 ,375 ,097 ,075 ,014 ,040 ,174 

TFS Item 25 -,029 ,230 ,504 -,077 ,005 ,527 -,091 

TFS Item 26 ,790 -,004 -,078 ,241 ,052 -,085 ,065 

TFS Item 27 ,755 ,260 -,051 ,052 -,171 -,019 ,001 

TFS Item 28 -,069 ,079 ,124 ,016 ,491 ,668 -,050 

TFS Item 29 ,743 ,105 ,062 ,199 ,120 -,201 -,076 

TFS Item 30 ,692 ,228 ,030 ,210 -,136 ,009 ,182 

TFS Item 31 ,047 ,266 ,533 -,040 -,012 ,579 -,106 

TFS Item 32 ,597 ,298 ,141 ,013 ,102 ,052 -,061 

TFS Item 33 ,767 ,154 ,117 ,050 -,044 ,108 -,022 

TFS Item 34 -,215 ,022 ,085 -,094 ,185 ,697 ,221 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a
 

a. Rotação convergida em 8 iterações. 
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Anexo D – Análise descritiva dos itens do Inventário de Interesses para Crianças 

 

Itens 

Interesses Perceções de Competência 

Med Mo Sk Ku Med Mo Sk Ku 

1 3,00 3 -0,30  -0,30 4,00 4 -0,74 0,12 

2 4,00 4 -0,73 -0,04  4,00 4 -0,66 0,28 

3 5,00 5 -1,30 0,69 4,00 5 -0,78 -0,21 

4 5,00 5 -3,23 14,16 5,00 5 -2,18 6,32 

5 3,00 3 -0,17 -1,08 3,00 3 -0,38 -0,84 

6 4,00 5 -0,61 -0,26 4,00 5 -1,20 1,38 

7 2,00 1 0,35 -1,24 2,00 1 0,364 -1,058 

8 4,00 5 -0,51 -0,65 4,00 5 -1,00 0,33 

9 5,00 5 -2,88 10,27 5,00 5 -2,00 4,55 

10 4,00 4 -0,56 -0,57 3,50 3 -0,40 -0,69 

11 4,00 5 -0,84 -0,42 4,00 4 -0,78 -0,47 

12 4,00 5 -1,19 0,54 4,00 5 -0,65 -0,70 

13 4,00 4 -0,52 -0,56 4,00 3 -0,44 -0,56 

14 4,00 5 -0,70 -0,79 4,00 5 -0,86 -0,55 

15 4,00 4 -0,79 0,18 4,00 4 -0,80 0,08 

16 5,00 5 -1,58 -2,21 4,00 5 -1,06 1,20 

17 3,00 3 -0,07 -1,08 3,00 3 -0,26 -0,90 

18 4,00 4 -0,38 -0,61 4,00 3 -0,37 -0,44 

19 4,00 5 -0,57 -0,79 3,00 3 -0,30 -0,96 

20 5,00 5 -2,20 4,55 5,00 5 -1,37 1,21 

21 5,00 5 -1,38 1,43 5,00 5 -1,63 2,60 

22 4,00 5 -1,32 2,12 4,00 4 -0,73 0,23 

23 4,00 5 -0,96 0,50 4,00 5 -0,80 -0,07 

24 4,00 4 -0,51 -0,30 4,00 4 -0,54 -0,20 

25 3,00 4 -0,20 -1,11 3,50 5 -0,32 -1,09 

26 5,00 5 -1,96 3,04 5,00 5 -1,54 1,80 

27 5,00 5 -1,62 1,66 5,00 5 -1,35 1,12 

28 4,00 5 -0,99 0,18 4,00 5 -0,92 0,11 

29 5,00 5 -1,22 0,44 4,00 5 -0,77 -0,33 

30 3,00 5 -0,07 -1,26 3,00 3 -0,19 -1,16 

31 4,00 5 -0,84 -0,64 4,00 5 -0,97 -0,30 

32 4,00 5 -0,35 -1,55 4,00 5 -0,44 -1,37 
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Anexo E - Análise descritiva dos itens da Escala de Feedback do Professor 

 

Itens 

 

Med 

 

Mo Sk Ku 

i

Itens 

 

Med 

 

Mo Sk Ku 

1 1,00 1 -0,26 -0,64 18 1,00 1 0,16 -1,19 

2 1,00 1 -0,27 -0,86 19 0,00 0 0,72 -0,70 

3 1,00 1 -0,39 -0,66 20 1,00 0 0,52 -1,03 

4 1,00 1 0,46 -0,86 21 1,00 0 0,52 -1,01 

5 1,00 1 0,012 -1,00 22 0,00 0 1,26 0,29 

6 0,00 0 0,87 -0,65 23 1,00 1 0,40 -1,00 

7 1,00 1 -0,36 -0,66 24 1,00 1 0,17 -1,18 

8 0,00 0 0,90 -0,51 25 1,00 1 0,23 -0,94 

9 1,00 1 -0,08 -0,78 26 1,00 0 0,40 -1,12 

10 1,00 0 0,60 -0,66 27 1,00 0 0,29 -1,27 

11 1,00 1 0,12 -1,00 28 0,00 0 0,92 -0,27 

12 1,00 1 0,28 -1,11 29 1,00 0 0,41 -1,16 

13 1,00 0 0,52 -0,95 30 1,00 1 0,12 -1,24 

14 1,00 1 0,21 -0,98 31 1,00 0 0,37 -1,13 

15 1,00 1 0,24 -1,24 32 1,00 0 0,17 -1,41 

16 0,00 0 1,30 0,67 33 1,00 1 0,17 -1,30 

17 1,00 1 0,24 -1,13 34 0,00 0 0,66 -0,92 
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Anexo F – Distribuição do tipo de aspirações, teste qui-quadrado, coeficiente V de Cramer e 

tabela de contingência entre o sexo e o tipo de aspiração 

 

Codificação da Aspiração 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido Realista 79 34,6 35,4 

Investigativo 49 21,5 22,0 

Artístico 55 24,1 24,7 

Social 26 11,4 11,7 

Empreendedor 10 4,4 4,5 

Convencional 4 1,8 1,8 

Total 223 97,8 100,0 

Ausente Sistema 5 2,2  

Total 228 100,0  

 

 
 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 90,155
a
 5 ,000 

N de Casos Válidos 223   

a. 3 células (25,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A 

contagem mínima esperada é 1,72. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,636 ,000 

V de Cramer ,636 ,000 

N de Casos Válidos 223  
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Codificação da Aspiração * Sexo Tabulação cruzada 

 

Sexo 

Total Rapaz Rapariga 

Codificação da Aspiração Realista Contagem 67 12 79 

Contagem Esperada 34,0 45,0 79,0 

% em Codificação da 

Profissão 
84,8% 15,2% 100,0% 

Investigativo Contagem 12 37 49 

Contagem Esperada 21,1 27,9 49,0 

% em Codificação da 

Profissão 
24,5% 75,5% 100,0% 

Artístico Contagem 9 46 55 

Contagem Esperada 23,7 31,3 55,0 

% em Codificação da 

Profissão 
16,4% 83,6% 100,0% 

Social Contagem 3 23 26 

Contagem Esperada 11,2 14,8 26,0 

% em Codificação da 

Profissão 
11,5% 88,5% 100,0% 

Empreendedor Contagem 4 6 10 

Contagem Esperada 4,3 5,7 10,0 

% em Codificação da 

Profissão 
40,0% 60,0% 100,0% 

Convencional Contagem 1 3 4 

Contagem Esperada 1,7 2,3 4,0 

% em Codificação da 

Profissão 
25,0% 75,0% 100,0% 

Total Contagem 96 127 223 

Contagem Esperada 96,0 127,0 223,0 

% em Codificação da 

Profissão 
43,0% 57,0% 100,0% 
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Anexo G – Distribuição do tipo de profissões rejeitadas, teste qui-quadrado, coeficiente V de 

Cramer e tabela de contingência entre o sexo e o tipo de profissão rejeitada 

 
 
 

Profissões Rejeitadas_RIASEC 

 Frequência Porcentagem 

Porcentagem 

válida 

Válido Realista 91 39,9 42,7 

Investigativo 42 18,4 19,7 

Artístico 17 7,5 8,0 

Social 27 11,8 12,7 

Empreendedor 28 12,3 13,1 

Convencional 8 3,5 3,8 

Total 213 93,4 100,0 

Ausente Sistema 15 6,6  

Total 228 100,0  

 

 
 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 5,093
a
 5 ,405 

 5,583 5 ,349 

N de Casos Válidos 213   

a. 2 células (16,7%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem 

mínima esperada é 3,42. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,155 ,405 

V de Cramer ,155 ,405 

N de Casos Válidos 213  
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Profissões Rejeitadas * Sexo Tabulação cruzada 

 

Sexo 

Total Rapaz Rapariga 

Profissões Rejeitadas Realista Contagem 40 51 91 

Contagem Esperada 38,9 52,1 91,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 44,0% 56,0% 100,0% 

Investigativo Contagem 15 27 42 

Contagem Esperada 17,9 24,1 42,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 35,7% 64,3% 100,0% 

Artístico Contagem 8 9 17 

Contagem Esperada 7,3 9,7 17,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 47,1% 52,9% 100,0% 

Social Contagem 14 13 27 

Contagem Esperada 11,5 15,5 27,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 51,9% 48,1% 100,0% 

Empreendedor Contagem 13 15 28 

Contagem Esperada 12,0 16,0 28,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 46,4% 53,6% 100,0% 

Convencional Contagem 1 7 8 

Contagem Esperada 3,4 4,6 8,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 12,5% 87,5% 100,0% 

Total Contagem 91 122 213 

Contagem Esperada 91,0 122,0 213,0 

% em Profis_Não1_RIASEC 42,7% 57,3% 100,0% 
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Anexo H – Teste do qui-quadrado, coeficiente V de Cramer e tabela de contingência 

entre a disciplina preferida e o sexo. 

 

 

Testes qui-quadrado 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 17,004
a
 2 ,000 

a. 0 células (,0%) esperavam uma contagem menor que 5. A contagem 

mínima esperada é 19,23. 

 

 

Medidas Simétricas 

 Valor Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Phi ,292 ,000 

V de Cramer ,292 ,000 

N de Casos Válidos 199  

 
 

 

Disciplina * Sexo Tabulação cruzada 

 

Sexo 

Total Rapaz Rapariga 

Disciplina Matemática Contagem 39 21 60 

Contagem Esperada 26,8 33,2 60,0 

% em Disciplina 65,0% 35,0% 100,0% 

Português Contagem 11 32 43 

Contagem Esperada 19,2 23,8 43,0 

% em Disciplina 25,6% 74,4% 100,0% 

Estudo do Meio Contagem 39 57 96 

Contagem Esperada 42,9 53,1 96,0 

% em Disciplina 40,6% 59,4% 100,0% 

Total Contagem 89 110 199 

Contagem Esperada 89,0 110,0 199,0 

% em Disciplina 44,7% 55,3% 100,0% 
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Anexo I – Análise descritiva das subescalas da Escala de Feedback do Professor pelo 

tipo de escola e testes t às diferenças de médias 

 

Estatísticas de grupo 

 

Tipo de Escola N Média Desvio Padrão 

Erro padrão da 

média 

Elogio Pública 80 5,3500 2,33357 ,26090 

Privada 146 6,3973 2,29386 ,18984 

Feedback Negativo Pública 80 1,7875 1,81201 ,20259 

Privada 145 1,7172 1,66126 ,13796 

Incentivo Pública 76 3,3816 2,31498 ,26555 

Privada 147 3,6531 2,33395 ,19250 

Esf / Cap Leitura Pública 78 5,7949 3,84559 ,43543 

Privada 145 5,8414 3,75588 ,31191 

Esf / Cap Mat Pública 73 6,4247 4,30413 ,50376 

Privada 144 6,9653 4,66562 ,38880 

Negativo Leitura Pública 77 1,3247 1,19694 ,13640 

Privada 148 1,2365 1,08397 ,08910 

Negativo Mat Pública 78 3,1026 2,12951 ,24112 

Privada 145 2,6414 2,18478 ,18144 
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Teste de amostras independentes 

 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 

Sig. (2 

extremidade

s) 

Diferença 

média 

Erro padrão 

de diferença 

Elogio Variâncias iguais 

assumidas 
,025 ,876 -3,262 224 ,001 -1,04726 ,32104 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -3,246 

160,31

5 
,001 -1,04726 ,32266 

Feedback 

Negativo 

Variâncias iguais 

assumidas 
1,223 ,270 ,294 223 ,769 ,07026 ,23901 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,287 

151,39

8 
,775 ,07026 ,24510 

Incentivo Variâncias iguais 

assumidas 
,040 ,842 -,826 221 ,410 -,27148 ,32884 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,828 

152,85

5 
,409 -,27148 ,32798 

Esf / Cap Leitura Variâncias iguais 

assumidas 
,003 ,959 -,087 221 ,930 -,04651 ,53181 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,087 

154,53

8 
,931 -,04651 ,53562 

Esf / Cap Mat Variâncias iguais 

assumidas 
,593 ,442 -,827 215 ,409 -,54062 ,65341 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  -,850 

155,53

7 
,397 -,54062 ,63635 

Negativo Leitura Variâncias iguais 

assumidas 
1,034 ,310 ,559 223 ,577 ,08819 ,15790 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  ,541 

141,38

6 
,589 ,08819 ,16293 

Negativo Mat Variâncias iguais 

assumidas 
,255 ,614 1,517 221 ,131 ,46118 ,30410 

Variâncias iguais não 

assumidas 
  1,528 

161,24

2 
,128 ,46118 ,30176 
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Anexo J – Análise descritiva dos interesses e perceções de competência pela disciplina 

preferida, teste de variância simples às diferenças entre as médias e teste de comparação 

múltipla a posteriori (Tukey)   

Descritivos 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 

média 

Limite inferior Limite superior 

Interesse R Matemática 57 17,4561 3,87791 ,51364 16,4272 18,4851 

Português 40 15,8250 3,45586 ,54642 14,7198 16,9302 

Estudo do Meio 93 16,3441 4,20790 ,43634 15,4775 17,2107 

Total 190 16,5684 3,98981 ,28945 15,9975 17,1394 

Interesse I Matemática 57 20,3158 3,36026 ,44508 19,4242 21,2074 

Português 42 20,0714 3,26394 ,50364 19,0543 21,0885 

Estudo do Meio 92 20,7826 3,19624 ,33323 20,1207 21,4445 

Total 191 20,4869 3,25715 ,23568 20,0220 20,9518 

Interesse A Matemática 57 20,3860 3,01042 ,39874 19,5872 21,1847 

Português 40 22,4500 2,24122 ,35437 21,7332 23,1668 

Estudo do Meio 93 21,5484 2,67645 ,27754 20,9972 22,0996 

Total 190 21,3895 2,78619 ,20213 20,9908 21,7882 

Interesse S Matemática 55 20,4364 3,07176 ,41420 19,6060 21,2668 

Português 43 21,7674 2,24496 ,34235 21,0765 22,4583 

Estudo do Meio 95 21,4105 2,84154 ,29154 20,8317 21,9894 

Total 193 21,2124 2,82317 ,20322 20,8116 21,6133 

Interesse E Matemática 55 18,3091 2,72079 ,36687 17,5736 19,0446 

Português 39 17,8718 3,90802 ,62578 16,6050 19,1386 

Estudo do Meio 90 17,9556 3,78914 ,39941 17,1619 18,7492 

Total 184 18,0435 3,51706 ,25928 17,5319 18,5550 

Interesse C Matemática 58 18,7759 3,28763 ,43169 17,9114 19,6403 

Português 40 17,7000 3,36040 ,53133 16,6253 18,7747 

Estudo do Meio 87 17,8621 3,95372 ,42388 17,0194 18,7047 

Total 185 18,1135 3,64051 ,26766 17,5854 18,6416 
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Competência R Matemática 58 17,8448 3,72663 ,48933 16,8650 18,8247 

Português 42 14,9048 4,27591 ,65979 13,5723 16,2372 

Estudo do Meio 93 16,4731 4,15617 ,43097 15,6172 17,3291 

Total 193 16,5440 4,17200 ,30031 15,9517 17,1364 

Competencia I Matemática 59 20,0847 3,48538 ,45376 19,1765 20,9930 

Português 40 19,9750 2,66494 ,42136 19,1227 20,8273 

Estudo do Meio 95 20,2632 3,57357 ,36664 19,5352 20,9911 

Total 194 20,1495 3,36445 ,24155 19,6731 20,6259 

Competência A Matemática 58 19,5862 3,11777 ,40938 18,7664 20,4060 

Português 42 21,4286 2,51961 ,38878 20,6434 22,2137 

Estudo do Meio 93 20,9677 2,79149 ,28946 20,3928 21,5426 

Total 193 20,6528 2,91524 ,20984 20,2390 21,0667 

Competência S Matemática 59 19,3559 3,06686 ,39927 18,5567 20,1552 

Português 37 20,0000 2,69774 ,44351 19,1005 20,8995 

Estudo do Meio 95 20,2842 3,22775 ,33116 19,6267 20,9417 

Total 191 19,9424 3,09360 ,22384 19,5009 20,3839 

Competência E Matemática 59 18,2712 3,44329 ,44828 17,3739 19,1685 

Português 42 17,8333 3,91318 ,60382 16,6139 19,0528 

Estudo do Meio 95 17,7789 3,64423 ,37389 17,0366 18,5213 

Total 196 17,9388 3,63266 ,25948 17,4270 18,4505 

Competência C Matemática 56 18,9286 3,02028 ,40360 18,1197 19,7374 

Português 36 17,8889 3,45401 ,57567 16,7202 19,0576 

Estudo do Meio 94 18,1383 4,00699 ,41329 17,3176 18,9590 

Total 186 18,3280 3,63392 ,26645 17,8023 18,8536 
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ANOVA 

 
Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Interesse R Entre Grupos 71,706 2 35,853 2,283 ,105 

Nos grupos 2936,905 187 15,705   

Total 3008,611 189    

Interesse I Entre Grupos 16,964 2 8,482 ,798 ,452 

Nos grupos 1998,754 188 10,632   

Total 2015,717 190    

Interesse A Entre Grupos 104,738 2 52,369 7,188 ,001 

Nos grupos 1362,441 187 7,286   

Total 1467,179 189    

Interesse S Entre Grupos 50,099 2 25,049 3,215 ,042 

Nos grupos 1480,191 190 7,790   

Total 1530,290 192    

Interesse E Entre Grupos 5,726 2 2,863 ,229 ,795 

Nos grupos 2257,927 181 12,475   

Total 2263,652 183    

Interesse C Entre Grupos 37,785 2 18,893 1,432 ,241 

Nos grupos 2400,831 182 13,191   

Total 2438,616 184    

Competência R Entre Grupos 211,470 2 105,735 6,418 ,002 

Nos grupos 3130,405 190 16,476   

Total 3341,876 192    

Competencia I Entre Grupos 2,693 2 1,346 ,118 ,889 

Nos grupos 2181,972 191 11,424   

Total 2184,665 193    

Competência A Entre Grupos 100,483 2 50,242 6,234 ,002 

Nos grupos 1531,258 190 8,059   

Total 1631,741 192    

Competência S Entre Grupos 31,515 2 15,757 1,658 ,193 

Nos grupos 1786,852 188 9,505   

Total 1818,366 190    

Competência E Entre Grupos 9,413 2 4,707 ,354 ,702 

Nos grupos 2563,852 193 13,284   

Total 2573,265 195    

Competência C Entre Grupos 30,523 2 15,261 1,158 ,317 

Nos grupos 2412,472 183 13,183   

Total 2442,995 185    
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Comparações múltiplas 

Tukey HSD   

Variável dependente (I) Disciplina (J) Disciplina 

Diferença 

média (I-J) Erro Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior Limite superior 

Interesse R Matemática Português 1,63114 ,81741 ,116 -,3000 3,5623 

Estudo do Meio 1,11205 ,66664 ,220 -,4629 2,6870 

Português Matemática -1,63114 ,81741 ,116 -3,5623 ,3000 

Estudo do Meio -,51909 ,74934 ,768 -2,2894 1,2512 

Estudo do Meio Matemática -1,11205 ,66664 ,220 -2,6870 ,4629 

Português ,51909 ,74934 ,768 -1,2512 2,2894 

Interesse I Matemática Português ,24436 ,66307 ,928 -1,3221 1,8108 

Estudo do Meio -,46682 ,54962 ,673 -1,7653 ,8316 

Português Matemática -,24436 ,66307 ,928 -1,8108 1,3221 

Estudo do Meio -,71118 ,60720 ,472 -2,1457 ,7233 

Estudo do Meio Matemática ,46682 ,54962 ,673 -,8316 1,7653 

Português ,71118 ,60720 ,472 -,7233 2,1457 

Interesse A Matemática Português -2,06404
*
 ,55675 ,001 -3,3794 -,7487 

Estudo do Meio -1,16242
*
 ,45405 ,030 -2,2351 -,0897 

Português Matemática 2,06404
*
 ,55675 ,001 ,7487 3,3794 

Estudo do Meio ,90161 ,51038 ,184 -,3042 2,1074 

Estudo do Meio Matemática 1,16242
*
 ,45405 ,030 ,0897 2,2351 

Português -,90161 ,51038 ,184 -2,1074 ,3042 

Interesse S Matemática Português -1,33108 ,56817 ,052 -2,6732 ,0111 

Estudo do Meio -,97416 ,47292 ,101 -2,0913 ,1430 

Português Matemática 1,33108 ,56817 ,052 -,0111 2,6732 

Estudo do Meio ,35692 ,51301 ,766 -,8549 1,5688 

Estudo do Meio Matemática ,97416 ,47292 ,101 -,1430 2,0913 

Português -,35692 ,51301 ,766 -1,5688 ,8549 

Interesse E Matemática Português ,43730 ,73938 ,825 -1,3100 2,1846 

Estudo do Meio ,35354 ,60450 ,828 -1,0750 1,7821 

Português Matemática -,43730 ,73938 ,825 -2,1846 1,3100 

Estudo do Meio -,08376 ,67711 ,992 -1,6839 1,5163 

Estudo do Meio Matemática -,35354 ,60450 ,828 -1,7821 1,0750 

Português ,08376 ,67711 ,992 -1,5163 1,6839 

Interesse C Matemática Português 1,07586 ,74647 ,322 -,6881 2,8398 

Estudo do Meio ,91379 ,61568 ,301 -,5411 2,3687 

Português Matemática -1,07586 ,74647 ,322 -2,8398 ,6881 

Estudo do Meio -,16207 ,69384 ,970 -1,8016 1,4775 

Estudo do Meio Matemática -,91379 ,61568 ,301 -2,3687 ,5411 

Português ,16207 ,69384 ,970 -1,4775 1,8016 
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Competência R Matemática Português 2,94007
*
 ,82240 ,001 ,9974 4,8828 

Estudo do Meio 1,37171 ,67914 ,110 -,2326 2,9760 

Português Matemática -2,94007
*
 ,82240 ,001 -4,8828 -,9974 

Estudo do Meio -1,56836 ,75461 ,097 -3,3509 ,2142 

Estudo do Meio Matemática -1,37171 ,67914 ,110 -2,9760 ,2326 

Português 1,56836 ,75461 ,097 -,2142 3,3509 

Competencia I Matemática Português ,10975 ,69226 ,986 -1,5255 1,7450 

Estudo do Meio -,17841 ,56025 ,946 -1,5018 1,1450 

Português Matemática -,10975 ,69226 ,986 -1,7450 1,5255 

Estudo do Meio -,28816 ,63706 ,893 -1,7930 1,2167 

Estudo do Meio Matemática ,17841 ,56025 ,946 -1,1450 1,5018 

Português ,28816 ,63706 ,893 -1,2167 1,7930 

Competência A Matemática Português -1,84236
*
 ,57519 ,005 -3,2011 -,4836 

Estudo do Meio -1,38154
*
 ,47499 ,011 -2,5036 -,2595 

Português Matemática 1,84236
*
 ,57519 ,005 ,4836 3,2011 

Estudo do Meio ,46083 ,52777 ,658 -,7859 1,7076 

Estudo do Meio Matemática 1,38154
*
 ,47499 ,011 ,2595 2,5036 

Português -,46083 ,52777 ,658 -1,7076 ,7859 

Competência S Matemática Português -,64407 ,64651 ,580 -2,1714 ,8833 

Estudo do Meio -,92828 ,51102 ,167 -2,1355 ,2790 

Português Matemática ,64407 ,64651 ,580 -,8833 2,1714 

Estudo do Meio -,28421 ,59743 ,883 -1,6956 1,1272 

Estudo do Meio Matemática ,92828 ,51102 ,167 -,2790 2,1355 

Português ,28421 ,59743 ,883 -1,1272 1,6956 

Competência E Matemática Português ,43785 ,73583 ,823 -1,3001 2,1758 

Estudo do Meio ,49224 ,60414 ,694 -,9347 1,9192 

Português Matemática -,43785 ,73583 ,823 -2,1758 1,3001 

Estudo do Meio ,05439 ,67537 ,996 -1,5408 1,6496 

Estudo do Meio Matemática -,49224 ,60414 ,694 -1,9192 ,9347 

Português -,05439 ,67537 ,996 -1,6496 1,5408 

Competência C Matemática Português 1,03968 ,77563 ,375 -,7931 2,8724 

Estudo do Meio ,79027 ,61291 ,403 -,6580 2,2385 

Português Matemática -1,03968 ,77563 ,375 -2,8724 ,7931 

Estudo do Meio -,24941 ,71164 ,935 -1,9310 1,4322 

Estudo do Meio Matemática -,79027 ,61291 ,403 -2,2385 ,6580 

Português ,24941 ,71164 ,935 -1,4322 1,9310 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Anexo K – Análise descritiva das subescalas de feedback pela disciplina preferida, teste de 

variância simples à diferença entre as médias e teste de comparação múltipla a posteriori 

(Tukey) 

Descritivos 

 N Média Desvio Padrão Erro Padrão 

Intervalo de confiança de 95% 

para média 

Limite inferior Limite superior 

Elogio Matemática 59 6,5085 2,47312 ,32197 5,8640 7,1530 

Português 43 5,8837 2,43202 ,37088 5,1353 6,6322 

Estudo do Meio 95 5,6737 2,23341 ,22914 5,2187 6,1287 

Total 197 5,9695 2,36667 ,16862 5,6370 6,3021 

Feedback Negativo Matemática 60 1,8333 1,75795 ,22695 1,3792 2,2875 

Português 43 1,4186 1,57711 ,24051 ,9332 1,9040 

Estudo do Meio 94 1,8404 1,68039 ,17332 1,4962 2,1846 

Total 197 1,7462 1,68321 ,11992 1,5097 1,9827 

Incentivo Matemática 59 3,9492 2,64199 ,34396 3,2606 4,6377 

Português 42 3,1429 2,07860 ,32073 2,4951 3,7906 

Estudo do Meio 95 3,4947 2,20673 ,22641 3,0452 3,9443 

Total 196 3,5561 2,32752 ,16625 3,2282 3,8840 

Esf / Cap Leitura Matemática 57 5,7368 3,29245 ,43610 4,8632 6,6104 

Português 43 6,2093 4,14934 ,63277 4,9323 7,4863 

Estudo do Meio 95 5,3684 3,74749 ,38448 4,6050 6,1318 

Total 195 5,6615 3,71099 ,26575 5,1374 6,1857 

Esf / Cap Mat Matemática 58 9,5862 4,44867 ,58414 8,4165 10,7559 

Português 41 5,6585 4,49227 ,70157 4,2406 7,0765 

Estudo do Meio 91 5,6154 3,72311 ,39029 4,8400 6,3908 

Total 190 6,8368 4,49217 ,32590 6,1940 7,4797 

Negativo Leitura Matemática 59 1,4746 1,16495 ,15166 1,1710 1,7782 

Português 43 1,0930 ,92102 ,14045 ,8096 1,3765 

Estudo do Meio 96 1,2813 1,14894 ,11726 1,0485 1,5140 

Total 198 1,2980 1,11159 ,07900 1,1422 1,4538 

Negativo Mat Matemática 58 2,1552 1,93583 ,25419 1,6462 2,6642 

Português 42 2,9048 1,97311 ,30446 2,2899 3,5196 

Estudo do Meio 94 3,0213 2,26701 ,23382 2,5569 3,4856 

Total 194 2,7371 2,13482 ,15327 2,4348 3,0394 
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ANOVA 

 
Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Elogio Entre Grupos 25,769 2 12,884 2,332 ,100 

Nos grupos 1072,049 194 5,526   

Total 1097,817 196    

Feedback Negativo Entre Grupos 5,905 2 2,952 1,043 ,355 

Nos grupos 549,405 194 2,832   

Total 555,310 196    

Incentivo Entre Grupos 16,645 2 8,322 1,545 ,216 

Nos grupos 1039,738 193 5,387   

Total 1056,383 195    

Esf / Cap Leitura Entre Grupos 21,387 2 10,694 ,775 ,462 

Nos grupos 2650,274 192 13,804   

Total 2671,662 194    

Esf / Cap Mat Entre Grupos 631,115 2 315,558 18,540 ,000 

Nos grupos 3182,827 187 17,020   

Total 3813,942 189    

Negativo Leitura Entre Grupos 3,673 2 1,837 1,494 ,227 

Nos grupos 239,746 195 1,229   

Total 243,419 197    

Negativo Mat Entre Grupos 28,413 2 14,206 3,188 ,043 

Nos grupos 851,180 191 4,456   

Total 879,593 193    

 

 

 
 
 

Comparações múltiplas 

Tukey HSD   

Variável 

dependente (I) Disciplina (J) Disciplina 

Diferença 

média (I-J) Erro Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite inferior 

Limite 

superior 

Elogio Matemática Português ,62475 ,47135 ,383 -,4885 1,7380 

Estudo do Meio ,83479 ,38965 ,084 -,0855 1,7551 

Português Matemática -,62475 ,47135 ,383 -1,7380 ,4885 

Estudo do Meio ,21004 ,43207 ,878 -,8104 1,2305 

Estudo do Meio Matemática -,83479 ,38965 ,084 -1,7551 ,0855 

Português -,21004 ,43207 ,878 -1,2305 ,8104 
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Feedback Negativo Matemática Português ,41473 ,33624 ,435 -,3794 1,2089 

Estudo do Meio -,00709 ,27808 1,000 -,6639 ,6497 

Português Matemática -,41473 ,33624 ,435 -1,2089 ,3794 

Estudo do Meio -,42182 ,30982 ,363 -1,1536 ,3099 

Estudo do Meio Matemática ,00709 ,27808 1,000 -,6497 ,6639 

Português ,42182 ,30982 ,363 -,3099 1,1536 

Incentivo Matemática Português ,80630 ,46859 ,200 -,3005 1,9131 

Estudo do Meio ,45442 ,38473 ,466 -,4543 1,3631 

Português Matemática -,80630 ,46859 ,200 -1,9131 ,3005 

Estudo do Meio -,35188 ,43009 ,692 -1,3677 ,6640 

Estudo do Meio Matemática -,45442 ,38473 ,466 -1,3631 ,4543 

Português ,35188 ,43009 ,692 -,6640 1,3677 

Esf / Cap Leitura Matemática Português -,47246 ,75045 ,804 -2,2451 1,3001 

Estudo do Meio ,36842 ,62247 ,825 -1,1019 1,8387 

Português Matemática ,47246 ,75045 ,804 -1,3001 2,2451 

Estudo do Meio ,84088 ,68287 ,436 -,7721 2,4538 

Estudo do Meio Matemática -,36842 ,62247 ,825 -1,8387 1,1019 

Português -,84088 ,68287 ,436 -2,4538 ,7721 

Esf / Cap Mat Matemática Português 3,92767
*
 ,84178 ,000 1,9389 5,9164 

Estudo do Meio 3,97082
*
 ,69318 ,000 2,3332 5,6085 

Português Matemática -3,92767
*
 ,84178 ,000 -5,9164 -1,9389 

Estudo do Meio ,04315 ,77600 ,998 -1,7902 1,8765 

Estudo do Meio Matemática -3,97082
*
 ,69318 ,000 -5,6085 -2,3332 

Português -,04315 ,77600 ,998 -1,8765 1,7902 

Negativo Leitura Matemática Português ,38155 ,22233 ,202 -,1435 ,9066 

Estudo do Meio ,19333 ,18343 ,544 -,2399 ,6265 

Português Matemática -,38155 ,22233 ,202 -,9066 ,1435 

Estudo do Meio -,18823 ,20347 ,625 -,6688 ,2923 

Estudo do Meio Matemática -,19333 ,18343 ,544 -,6265 ,2399 

Português ,18823 ,20347 ,625 -,2923 ,6688 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05. 
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Anexo L – Modelo de análise de trajetórias entre o feedback e os interesses mediado pelas 

perceções de competência, efeitos diretos estandardizados com valores de significância e 

efeitos indiretos estandardizados com valores de significância. 
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 Efeitos diretos estandardizados β p 

 Competência_R – Elogio 
,087 ,288 

 Competência_R – Feedback Negativo Geral 
,006 ,937 

 Competência_R – Incentivo  
,175 ,024 

 Competência_R – Esforço Capacidade Leitura 
-,027 ,738 

 Competência_R – Esforço Capacidade Matemática 
,227 ,004 

 Competência_R – Negativo Leitura 
,020 ,783 

 Competência_R – Negativo Matemática 
-,043 ,590 

 Competência_I – Elogio 
,192 ,022 

 Competência_I – Feedback Negativo Geral 
-,018 ,821 

 Competência_I – Incentivo  
,051 ,525 

 Competência_I – Esforço Capacidade Leitura 
-,040 ,629 

 Competência_I – Esforço Capacidade Matemática 
,086 ,288 

 Competência_I – Negativo Leitura 
-,062 ,396 

 Competência_I – Negativo Matemática 
-,059 ,472 

 Competência_A – Elogio 
-,008 ,922 

 Competência_A – Feedback Negativo Geral 
-,245 < ,001 

 Competência_A – Incentivo  
-,030 ,688 

 Competência_A – Esforço Capacidade Leitura 
,347 < ,001 

 Competência_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,136 ,072 

 Competência_A – Negativo Leitura 
,084 ,224 

 Competência_A – Negativo Matemática 
-,172 ,026 

 Competência_S – Elogio 
,158 ,047 

 Competência_S – Feedback Negativo Geral 
-,211 ,004 

 Competência_S – Incentivo  
,095 ,205 

 Competência_S – Esforço Capacidade Leitura 
,250 ,002 
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 Competência_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,085 ,268 

 Competência_S – Negativo Leitura 
-,114 ,102 

 Competência_S – Negativo Matemática 
-,019 ,812 

 Competência_E – Elogio 
,214 ,009 

 Competência_E – Feedback Negativo Geral 
,075 ,326 

 Competência_E – Incentivo  
,077 ,326 

 Competência_E – Esforço Capacidade Leitura 
,011 ,889 

 Competência_E – Esforço Capacidade Matemática 
,070 ,375 

 Competência_E – Negativo Leitura 
,063 ,385 

 Competência_E – Negativo Matemática 
-,161 ,047 

 Competência_C – Elogio 
,137 ,078 

 Competência_C – Feedback Negativo Geral 
-,298 < ,001 

 Competência_C – Incentivo  
,050 ,496 

 Competência_C – Esforço Capacidade Leitura 
,030 ,700 

 Competência_C – Esforço Capacidade Matemática 
,176 ,019 

 Competência_C – Negativo Leitura 
,007 ,916 

 Competência_C – Negativo Matemática 
-,051 ,506 

 Interesses_R – Competência_R 
,662 < ,001 

 Interesses_I – Competência_I 
,678 < ,001 

 Interesses_A – Competência_A 
,693 < ,001 

 Interesses_S – Competência_S 
,671 < ,001 

 Interesses_E – Competência_E 
,605 < ,001 

 Interesses_C – Competência_C 
,734 < ,001 

 Interesses_R – Elogio 
-,008 ,895 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
-,075 ,198 

 Interesses_R – Incentivo  
-,002 ,972 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
-,003 ,961 
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 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,082 ,185 

 Interesses_R – Negativo Leitura 
-,116 ,036 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
,136 ,028 

 Interesses_I – Elogio 
-,087 ,179 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
-,090 ,127 

 Interesses_I – Incentivo  
-,010 ,865 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
,027 ,675 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
-,051 ,413 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
-,050 ,379 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
,115 ,068 

 Interesses_A – Elogio 
-,065 ,277 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,105 ,066 

 Interesses_A – Incentivo  
,051 ,374 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
,003 ,960 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,045 ,437 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
-,087 ,100 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
,016 ,787 

 Interesses_S – Elogio 
-,019 ,764 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,085 ,149 

 Interesses_S – Incentivo  
-,034 ,559 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,086 ,175 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,090 ,137 

 Interesses_S – Negativo Leitura 
,007 ,893 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
-,007 ,903 

 Interesses_E – Elogio 
-,059 ,403 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
,014 ,830 

 Interesses_E – Incentivo  
,059 ,374 
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 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
-,002 ,976 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
-,100 ,136 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
,033 ,591 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
,026 ,705 

 Interesses_C – Elogio 
-,122 ,038 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,090 ,111 

 Interesses_C – Incentivo  
,106 ,057 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
,131 ,025 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
-,053 ,357 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
,018 ,733 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
,046 ,427 
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 Efeitos indiretos estandardizados β p 

 Interesses_R – Elogio 
,057 ,288 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
,004 ,911 

 Interesses_R – Incentivo  
,116 ,020 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
-,018 ,771 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,150 ,011 

 Interesses_R – Negativo Leitura 
,013 ,713 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
-,029 ,592 

 Interesses_I – Elogio 
,130 ,035 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
-,012 ,841 

 Interesses_I – Incentivo  
,034 ,541 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
-,027 ,604 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
,058 ,341 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
-,042 ,395 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
-,040 ,491 

 Interesses_A – Elogio 
-,005 ,961 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,170 ,001 

 Interesses_A – Incentivo  
-,021 ,714 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
,240 ,001 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,094 ,132 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
,058 ,224 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
-,119 ,033 

 Interesses_S – Elogio 
,103 ,069 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,139 ,005 

 Interesses_S – Incentivo  
,063 ,167 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,164 ,001 
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 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,056 ,284 

 Interesses_S – Negativo Leitura 
-,075 ,143 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
-,012 ,865 

 Interesses_E – Elogio 
,130 ,012 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
,045 ,365 

 Interesses_E – Incentivo  
,046 ,322 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
,007 ,929 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
,042 ,414 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
,038 ,366 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
-,097 ,056 

 Interesses_C – Elogio 
,100 ,069 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,219 ,001 

 Interesses_C – Incentivo  
,037 ,524 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
,022 ,664 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
,129 ,037 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
,005 ,932 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
-,037 ,524 
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Anexo M - Modelo de análise de trajetórias entre o feedback e os interesses mediado 

pelas perceções de competência, efeitos diretos estandardizados com valores de 

significância e efeitos indiretos estandardizados com valores de significância (sexo 

masculino) 
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 Efeitos diretos estandardizados β p 

 

Competência_R – Elogio 
,079 ,527 

 Competência_R – Feedback Negativo Geral 
-,139 ,244 

 Competência_R – Incentivo  
,089 ,424 

 Competência_R – Esforço Capacidade Leitura 
-,090 ,458 

 Competência_R – Esforço Capacidade Matemática 
,138 ,248 

 Competência_R – Negativo Leitura 
,087 ,427 

 Competência_R – Negativo Matemática 
,109 ,381 

 Competência_I – Elogio 
,160 ,197 

 Competência_I – Feedback Negativo Geral 
,096 ,417 

 Competência_I – Incentivo  
,082 ,462 

 Competência_I – Esforço Capacidade Leitura 
-,075 ,533 

 Competência_I – Esforço Capacidade Matemática 
,193 ,104 

 Competência_I – Negativo Leitura 
,029 ,790 

 Competência_I – Negativo Matemática 
,005 ,966 

 Competência_A – Elogio 
-,164 ,148 

 Competência_A – Feedback Negativo Geral 
-,224 ,039 

 Competência_A – Incentivo  
-,042 ,678 

 Competência_A – Esforço Capacidade Leitura 
,452 < ,001 

 Competência_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,088 ,414 

 Competência_A – Negativo Leitura 
-,019 ,851 

 Competência_A – Negativo Matemática 
-,272 ,016 

 Competência_S – Elogio 
,181 ,115 

 Competência_S – Feedback Negativo Geral 
-,232 ,034 

 Competência_S – Incentivo  
,058 ,570 

 Competência_S – Esforço Capacidade Leitura 
,216 ,053 

 Competência_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,096 ,382 
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 Competência_S – Negativo Leitura 
-,215 ,032 

 Competência_S – Negativo Matemática 
-,030 ,793 

 Competência_E – Elogio 
,115 ,351 

 Competência_E – Feedback Negativo Geral 
-,058 ,622 

 Competência_E – Incentivo  
,049 ,656 

 Competência_E – Esforço Capacidade Leitura 
,170 ,156 

 Competência_E – Esforço Capacidade Matemática 
-,056 ,633 

 Competência_E – Negativo Leitura 
,043 ,691 

 Competência_E – Negativo Matemática 
-,228 ,063 

 Competência_C – Elogio 
,073 ,498 

 Competência_C – Feedback Negativo Geral 
-,408 < ,001 

 Competência_C – Incentivo  
,165 ,088 

 Competência_C – Esforço Capacidade Leitura 
,070 ,503 

 Competência_C – Esforço Capacidade Matemática 
,156 ,129 

 Competência_C – Negativo Leitura 
-,119 ,207 

 Competência_C – Negativo Matemática 
-,081 ,451 

 Interesses_R – Competência_R 
,667 < ,001 

 Interesses_I – Competência_I 
,716 < ,001 

 Interesses_A – Competência_A 
,647 < ,001 

 Interesses_S – Competência_S 
,610 < ,001 

 Interesses_E – Competência_E 
,467 < ,001 

 Interesses_C – Competência_C 
,792 < ,001 

 Interesses_R – Elogio 
-,221 ,014 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
-,240 ,005 

 Interesses_R – Incentivo  
-,037 ,644 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
,022 ,802 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,085 ,320 
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 Interesses_R – Negativo Leitura 
-,111 ,154 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
,173 ,052 

 Interesses_I – Elogio 
-,199 ,029 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
-,162 ,061 

 Interesses_I – Incentivo  
-,078 ,337 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
,018 ,840 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
-,011 ,898 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
-,139 ,078 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
,220 ,014 

 Interesses_A – Elogio 
-,146 ,132 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,073 ,436 

 Interesses_A – Incentivo  
,117 ,172 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
,064 ,525 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,063 ,493 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
-,043 ,609 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
-,042 ,669 

 Interesses_S – Elogio 
-,015 ,883 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,021 ,823 

 Interesses_S – Incentivo  
-,048 ,587 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,075 ,439 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,022 ,811 

 Interesses_S – Negativo Leitura 
-,090 ,307 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
,083 ,394 

 Interesses_E – Elogio 
-,008 ,941 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
,053 ,618 

 Interesses_E – Incentivo  
,119 ,234 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
,053 ,626 
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 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
-,189 ,077 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
-,139 ,155 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
,045 ,692 

 Interesses_C – Elogio 
-,124 ,130 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,059 ,485 

 Interesses_C – Incentivo  
,108 ,145 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
,116 ,146 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
-,075 ,343 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
,005 ,941 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
,078 ,339 
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 Efeitos indiretos estandardizados β p 

 Interesses_R – Elogio 
,053 ,466 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
-,093 ,244 

 Interesses_R – Incentivo  
,059 ,451 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
-,060 ,500 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,092 ,262 

 Interesses_R – Negativo Leitura 
,058 ,387 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
,072 ,430 

 Interesses_I – Elogio 
,115 ,257 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
,069 ,408 

 Interesses_I – Incentivo  
,058 ,515 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
-,054 ,578 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
,138 ,154 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
,021 ,732 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
,004 ,999 

 Interesses_A – Elogio 
-,106 ,185 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,145 ,060 

 Interesses_A – Incentivo  
-,027 ,688 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
,292 ,005 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,057 ,541 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
-,012 ,906 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
-,176 ,027 

 Interesses_S – Elogio 
,110 ,180 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,142 ,045 

 Interesses_S – Incentivo  
,036 ,583 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,132 ,053 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,058 ,362 
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 Interesses_S – Negativo Leitura 
-,131 ,095 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
-,018 ,775 

 Interesses_E – Elogio 
,054 ,406 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
-,027 ,608 

 Interesses_E – Incentivo  
,023 ,707 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
,079 ,117 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
-,026 ,672 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
,020 ,674 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
-,107 ,084 

 Interesses_C – Elogio 
,058 ,541 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,323 ,001 

 Interesses_C – Incentivo  
,131 ,103 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
,056 ,483 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
,124 ,192 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
-,094 ,249 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
-,064 ,456 
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Anexo N - Modelo de análise de trajetórias entre o feedback e os interesses mediado 

pelas perceções de competência, efeitos diretos estandardizados com valores de 

significância e efeitos indiretos estandardizados com valores de significância (sexo 

feminino) 
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 Efeitos diretos estandradizados β p 

 

Competência_R – Elogio 
,035 ,751 

 Competência_R – Feedback Negativo Geral 
-,069 ,496 

 Competência_R – Incentivo  
,235 ,029 

 Competência_R – Esforço Capacidade Leitura 
,162 ,160 

 Competência_R – Esforço Capacidade Matemática 
,179 ,097 

 Competência_R – Negativo Leitura 
-,047 ,626 

 Competência_R – Negativo Matemática 
-,197 ,065 

 Competência_I – Elogio 
,242 ,029 

 Competência_I – Feedback Negativo Geral 
-,105 ,299 

 Competência_I – Incentivo  
,043 ,690 

 Competência_I – Esforço Capacidade Leitura 
,014 ,902 

 Competência_I – Esforço Capacidade Matemática 
-,029 ,791 

 Competência_I – Negativo Leitura 
-,131 ,174 

 Competência_I – Negativo Matemática 
-,139 ,195 

 Competência_A – Elogio 
,219 ,044 

 Competência_A – Feedback Negativo Geral 
-,216 ,030 

 Competência_A – Incentivo  
,054 ,610 

 Competência_A – Esforço Capacidade Leitura 
,114 ,316 

 Competência_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,052 ,622 

 Competência_A – Negativo Leitura 
,237 ,012 

 Competência_A – Negativo Matemática 
-,060 ,567 

 Competência_S – Elogio 
,158 ,152 

 Competência_S – Feedback Negativo Geral 
-,093 ,355 

 Competência_S – Incentivo  
,168 ,118 

 Competência_S – Esforço Capacidade Leitura 
,211 ,067 

 Competência_S – Esforço Capacidade Matemática 
,040 ,708 
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 Competência_S – Negativo Leitura 
-,052 ,586 

 Competência_S – Negativo Matemática 
,007 ,949 

 Competência_E – Elogio 
,259 ,021 

 Competência_E – Feedback Negativo Geral 
,033 ,749 

 Competência_E – Incentivo  
,074 ,496 

 Competência_E – Esforço Capacidade Leitura 
-,079 ,498 

 Competência_E – Esforço Capacidade Matemática 
,108 ,322 

 Competência_E – Negativo Leitura 
,102 ,293 

 Competência_E – Negativo Matemática 
-,101 ,350 

 Competência_C – Elogio 
,174 ,112 

 Competência_C – Feedback Negativo Geral 
-,140 ,161 

 Competência_C – Incentivo  
-,079 ,459 

 Competência_C – Esforço Capacidade Leitura 
-,049 ,669 

 Competência_C – Esforço Capacidade Matemática 
,235 ,028 

 Competência_C – Negativo Leitura 
,118 ,214 

 Competência_C – Negativo Matemática 
,010 ,924 

 Interesses_R – Competência_R 
,511 < ,001 

 Interesses_I – Competência_I 
,655 < ,001 

 Interesses_A – Competência_A 
,686 < ,001 

 Interesses_S – Competência_S 
,655 < ,001 

 Interesses_E – Competência_E 
,647 < ,001 

 Interesses_C – Competência_C 
,686 < ,001 

 Interesses_R – Elogio 
,125 ,186 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
-,072 ,407 

 Interesses_R – Incentivo  
,047 ,617 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
,068 ,496 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,022 ,816 
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 Interesses_R – Negativo Leitura 
-,142 ,086 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
,081 ,381 

 Interesses_I – Elogio 
,008 ,932 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
-,074 ,362 

 Interesses_I – Incentivo  
,066 ,449 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
,036 ,698 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
-,099 ,253 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
,007 ,930 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
,018 ,834 

 Interesses_A – Elogio 
-,004 ,959 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,123 ,122 

 Interesses_A – Incentivo  
,024 ,773 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
-,082 ,361 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
,044 ,601 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
-,141 ,063 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
,046 ,581 

 Interesses_S – Elogio 
-,007 ,936 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,131 ,100 

 Interesses_S – Incentivo  
,058 ,497 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,084 ,360 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
-,102 ,226 

 Interesses_S – Negativo Leitura 
,101 ,177 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
-,045 ,587 

 Interesses_E – Elogio 
-,092 ,317 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
-,074 ,373 

 Interesses_E – Incentivo  
,014 ,874 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
-,025 ,796 
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 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
-,062 ,486 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
,138 ,081 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
,024 ,783 

 Interesses_C – Elogio 
-,117 ,173 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,087 ,270 

 Interesses_C – Incentivo  
,062 ,456 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
,138 ,122 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
-,024 ,776 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
,058 ,436 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
,033 ,692 
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 Efeitos indiretos β p 

 Interesses_R – Elogio 
,018 ,786 

 Interesses_R – Feedback Negativo Geral 
-,035 ,614 

 Interesses_R – Incentivo  
,120 ,043 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Leitura 
,083 ,136 

 Interesses_R – Esforço Capacidade Matemática 
,091 ,116 

 Interesses_R – Negativo Leitura 
-,024 ,659 

 Interesses_R – Negativo Matemática 
-,101 ,053 

 Interesses_I – Elogio 
,159 ,061 

 Interesses_I – Feedback Negativo Geral 
-,069 ,348 

 Interesses_I – Incentivo  
,028 ,664 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Leitura 
,009 ,932 

 Interesses_I – Esforço Capacidade Matemática 
-,019 ,903 

 Interesses_I – Negativo Leitura 
-,086 ,198 

 Interesses_I – Negativo Matemática 
-,091 ,187 

 Interesses_A – Elogio 
,150 ,050 

 Interesses_A – Feedback Negativo Geral 
-,148 ,031 

 Interesses_A – Incentivo  
,037 ,621 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Leitura 
,078 ,280 

 Interesses_A – Esforço Capacidade Matemática 
-,036 ,687 

 Interesses_A – Negativo Leitura 
,163 ,014 

 Interesses_A – Negativo Matemática 
-,041 ,607 

 Interesses_S – Elogio 
,103 ,199 

 Interesses_S – Feedback Negativo Geral 
-,061 ,324 

 Interesses_S – Incentivo  
,110 ,109 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Leitura 
,138 ,070 

 Interesses_S – Esforço Capacidade Matemática 
,026 ,668 



114 
 

 Interesses_S – Negativo Leitura 
-,034 ,626 

 Interesses_S – Negativo Matemática 
,004 ,946 

 Interesses_E – Elogio 
,167 ,021 

 Interesses_E – Feedback Negativo Geral 
,021 ,804 

 Interesses_E – Incentivo  
,048 ,470 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Leitura 
-,051 ,566 

 Interesses_E – Esforço Capacidade Matemática 
,070 ,359 

 Interesses_E – Negativo Leitura 
,066 ,266 

 Interesses_E – Negativo Matemática 
-,065 ,372 

 Interesses_C – Elogio 
,119 ,158 

 Interesses_C – Feedback Negativo Geral 
-,096 ,248 

 Interesses_C – Incentivo  
-,054 ,475 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Leitura 
-,033 ,754 

 Interesses_C – Esforço Capacidade Matemática 
,161 ,040 

 Interesses_C – Negativo Leitura 
,081 ,207 

 Interesses_C – Negativo Matemática 
,007 ,955 

 

 

 

 

 

 

 


