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Resumo 
 

Com enquadramento na teoria de circunscrição e compromisso de Gottfredson e 

nos princípios sócio-cognitivos que perspectivam os objectivos pessoais como 

regulatórios do desenvolvimento e da aprendizagem, estabelece-se o plano de um 

programa de desenvolvimento da carreira para os estudantes do 5º de escolaridade, com 

idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos. A intervenção nesta fase de vida, 

considerada precoce em termos dos pontos tradicionais de decisão, pode ser decisiva 

relativamente ao sucesso escolar, nomeadamente nas atitudes face ao trabalho e ao 

estudo, bem como no sentido de competência pessoal e no esforço disponibilizado no 

estudo. A aplicação deste programa tem como finalidade última desenvolver a auto-

regulação dos projectos de vida, da aprendizagem e das competências facilitadoras de 

sucesso escolar.  

O programa proposto baseia-se na concepção da educação da carreira e tem como 

objectivos prioritários promover a exploração e o desenvolvimento de interesses sem 

constrangimentos dos estereótipos de género e/ou classe social, e simultaneamente 

evitar o compromisso prematuro com profissões ou actividades. Pretende-se ainda que 

os jovens compreendam o significado pessoal da escola e do trabalho, permitindo o 

desenvolvimento de atitudes mais positivas e encorajadoras de esforço, especificamente 

através do desenvolvimento da relação entre as disciplinas escolares, as actividades de 

tempos livres e os seus objectivos pessoais. Para cumprir estes objectivos, o plano do 

programa consiste em 19 sessões estruturadas que devem ser realizadas ao longo do ano 

lectivo, de modo a cada uma das três partes (Conhecer a escola e aprender a estudar; 

Conhecer o mundo do trabalho; Conhecer quem sou) possa corresponder a cada um dos 

períodos lectivos.  

O programa da intervenção conta ainda como uma componente avaliativa, no 

sentido de avaliar a eficácia e promover o aperfeiçoamento do programa. 

 

 Palavras-chave: intervenção vocacional; sucesso escolar; desenvolvimento de 

carreira 
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Abstract 

 

With its framework in Gotfredson’s theory of circumscription and compromise 

and in the socio-cognitive principles that look for personal goals as regulatory 

components of development and learning, a career development program is established 

for 5th grade students, with ages between 9 and 12 years old. Taking into account the 

usual decision periods, the intervention in this life stage is considered premature; 

however, it can be crucial for academic achievement, namely work and study attitudes, 

as well as the meaning of personal skill and the effort given to studying. The relevance 

of the program is the development of auto-regulatory mechanisms for life projects, 

learning and skills needed to academic achievement. 

 The proposed program is based on the conception of career education and. 

intents to promote the exploratory activity and the development of interests without any 

constraints of gender and social class stereotypes, avoiding the early compromise with 

work activities. It is also intended for students to understand the personal meaning of 

school and work, allowing them to develop positive and encouraging attitudes of effort, 

especially through the relationship between school disciplines, hobbies and personal 

goals. To accomplish this purposes, the program has 19 structured sessions that must be 

distributed through the school year, so that each of its three parts (Know the School and 

learn how to study; Know the world of work; Know who I am) can match each of the 

school periods. 

The intervention program has also an evaluative component to analyze its efficacy 

and promote its improvement. 

 

Keywords: Program of vocational intervention; academic achievement; 

career development  
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Introdução 
 

Este trabalho surge com a finalidade de promover uma relação positiva entre o 

desenvolvimento dos alunos e as ofertas educativas que a escola proporciona, no sentido 

de procurar soluções para alguns dos problemas com que nos deparamos quando 

estamos em contacto com a realidade do ensino. Actualmente, são vários os problemas 

que a escola enfrenta no seu dia-a-dia e como tal, parece urgente que sejam tomadas as 

medidas necessárias para garantir o direito à educação e à formação e permitir o 

desenvolvimento global da personalidade dos indivíduos e o progresso social, como 

previsto na Lei de bases do Ensino (Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, com alterações 

introduzidas pela Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro e pela Lei n.º 49/2005, de 30 de 

Agosto). Tendo em consideração que o ensino básico pretende desenvolver atitudes e 

proporcionar aos alunos a aquisição dos conhecimentos basilares que permitam o 

prosseguimento de estudos ou a inserção dos alunos em esquemas de formação 

profissional, tentando garantir experiências que favoreçam a sua maturidade cívica e 

sócio-afectiva, é importante que todos os intervenientes neste processo tão complexo 

procurem encontrar a melhor forma e as melhores estratégias que permitam atingir tão 

relevante propósito. 

A actual economia de carácter global, as grandes mudanças nas estruturas 

profissionais, as altas taxas de desemprego, as exigências cada vez maiores para 

elevados níveis de literacia entre a população e as mudanças na composição da mão-de-

obra actual, são tudo factores que fazem alterar os conteúdos e processos da orientação 

de carreira, aumentando cada vez mais o seu significado (Herr & Cramer, 1996). 

Pretende-se que cada vez mais a escola seja integradora e que seja um espaço de 

convergência de culturas, aprendizagens e sobretudo de evolução pessoal. Deste modo, 

parece fundamental que se comece a agir no sentido de aproximar os alunos e a escola, 

levando-os a compreender que o trabalho da aprendizagem escolar pretende ir ao 

encontro dos seus objectivos e que os objectivos da escola se devem concretizar com os 

objectivos dos seus alunos. Para isso, é imperativo que professores e alunos tracem 

propósitos e atinjam metas comuns e que se espelhem num horizonte muito mais amplo, 

do futuro da nossa sociedade.  

O factor chave de um país para se tornar competitivo na crescente economia 

global é a qualidade dos seus recursos humanos. Uma importante componente desses 
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sistemas de desenvolvimento dos recursos humanos é o uso dos serviços de carreira: a 

orientação de carreira, o aconselhamento de carreira e a educação de carreira. Estes 

serviços são desenhados para implementar medidas que criem os recursos humanos 

como estruturas equipadas com o conhecimento, a capacidade e as atitudes requeridas 

para lidar com os desafios económicos e pessoais futuros. Os serviços de carreira 

incluem actividades, tratamentos e outras intervenções desenhadas para melhorar o 

desenvolvimento de uma carreira individual, para ajudar pessoas a tomar decisões de 

carreira mais eficientes, alterar um comportamento vocacional específico, ou melhorar a 

sua indução e ajuste a uma organização específica (Herr e Cramer, 1996). 

A escola deve mostrar-se disponível para conhecer os seus alunos e a sua 

comunidade, porque só dessa forma poderão todos trabalhar juntos no mesmo sentido. 

Os alunos sentir-se-ão mais integrados e motivados se conhecerem os propósitos da 

escola e se compreenderem que todos os esforços são feitos para os integrar melhor na 

actual sociedade, de modo a prepará-los o melhor possível para enfrentarem todos os 

obstáculos que o mundo do trabalho representa. 

Este trabalho pretende contribuir para que se comece a integrar melhor os alunos e 

a escola, dando a conhecer aos alunos o que se pretende com o estudo das várias 

disciplinas para que, desde cedo, compreendam que a sua participação escolar tem um 

objectivo maior. Só assim poderão tornar-se alunos mais motivados e consequentemente 

com melhores resultados escolares. 

No sentido de promover a motivação dos alunos pelo trabalho escolar, é de 

seguida desenvolvido um projecto de intervenção que se baseia numa série de 

construtos anteriormente explorados pelo desenvolvimento da carreira. Este programa 

baseia-se nos conceitos da educação de carreiras e segue alguns dos princípios da Teoria 

da Circunscrição e Compromisso de Linda Gotfredson (1981, 2005) e também no 

conceito de Aprendizagens Persistentes de Viegas de Abreu. Assim, e de forma a 

contextualizar a realização deste programa, serão inicialmente apresentados os 

objectivos da orientação, do aconselhamento e da educação de carreiras e serão 

abordadas algumas teorias de outros autores que pretendem explicar o desenvolvimento 

de carreira nas crianças e a forma como se podem motivar os alunos para participarem 

nas actividades escolares. 
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I. Fundamentação Teórica 
 

Reconhecer, actualmente, o efeito dos Serviços de Psicologia e Orientação como 

instrumentos do desenvolvimento humano e da saúde mental implica conhecer a história 

da orientação de carreira, do aconselhamento de carreira e das mudanças que têm 

ocorrido no mundo que influenciaram o actual dinamismo da psicologia da orientação. 

 

Orientação de carreira 

 

A orientação e o aconselhamento de carreira estão a tornar-se cada vez mais 

processos sociopolíticos importantes no desenvolvimento de planos, políticas, e 

legislação respeitantes à educação, às carreiras e ao emprego (Herr e Cramer, 1996).  

A orientação profissional surge pelo facto de se ter alterado o tipo de profissões 

que a maioria das pessoas tinha e o facto de ter sido criado um maior número de 

profissões. Assim, surge como uma prática social, trazida pela Psicologia, para tentar 

colmatar os novos problemas ligados às novas exigências das diversas ocupações 

(Abreu, 2002). 

As raízes do desenvolvimento da carreira surgem quando Parsons (1909) 

estabelece um modelo de correspondência entre indivíduo e profissão para a prática da 

orientação profissional que dominou o início do século XX até que Carl Rogers (1942, 

1951, cit. por Brown, 2002) publicou a sua teoria em que a terapia e o aconselhamento 

deviam ser centrados no indivíduo, questionando as abordagens mais directivas. No ano 

de 1951, Ginzberg e colaboradores apresentaram uma nova teoria do desenvolvimento 

da carreira em que defendiam que este seria um processo feito ao longo de toda a vida 

de um indivíduo. Também em 1956, Anne Roe (cit. por Brown, 2002) publicou o livro 

“The Psychology of Occupations”, no qual desenvolve uma teoria baseada na teoria das 

necessidades de Maslow. Neste livro a autora postula que o meio ambiente onde decorre 

a infância de uma criança vai predispor esse indivíduo a certos grupos de profissões. 

Após a revolução humanista de Rogers na Psicologia, inúmeras teorias do 

desenvolvimento da carreira foram emergindo, nomeadamente a teoria psicodinâmica 

do desenvolvimento da carreira de Bordin e seus colaboradores (1963); a teoria da 

aprendizagem social na tomada de decisão de Krumboltz (1979); e a teoria do 
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desenvolvimento das aspirações profissionais de Gottfredson (1981). Entre estas os 

vários autores concordavam que uma das mais influentes no mundo foi a concepção do 

desenvolvimento vocacional de Donald Super (Abreu, 2002).  

O conceito de desenvolvimento da carreira surge, então, como o conjunto de 

factores psicológicos, sociológicos, educacionais, físicos, económicos e resultantes do 

acaso, que combinados vão modelar o comportamento do indivíduo relativamente à sua 

carreira e ao longo de toda a sua vida (Sears, 1982, cit. por Herr, 2001). O 

desenvolvimento da carreira está também relacionado com as intervenções ou práticas 

que são usadas para melhorar o desenvolvimento da carreira de uma pessoa ou para 

permitir que essa pessoa tome decisões mais eficazes ao nível da sua carreira (Spokane, 

1991 cit. por Herr, 2001). 

Rapidamente a prática da orientação escolar e profissional desenvolvimentista e 

integrada se juntou à prática pontual, realizada em situações de dificuldade de escolha, 

ou de selecção de actividades profissionais ou de inadaptações à escola ou ao trabalho. 

Esta prática devolve às pessoas a sua autonomia na delineação dos seus percursos e 

projectos de vida e nas decisões que têm de realizar ao longo da sua carreira (Abreu, 

2002). 

Uma teoria compreensiva do desenvolvimento da carreira deve ter em 

consideração tanto os determinantes situacionais como os pessoais e a forma como cada 

um interage nos vários estádios de desenvolvimento individual.  

 

Educação da Carreira  

  

São várias as perspectivas e paradigmas que se propõem a desenvolver estratégias 

eficazes de intervenção, com diferentes métodos e sob variadas posições teóricas, de 

forma a responder aos diversos contextos de intervenção no aconselhamento e 

orientação vocacional. Todas as perspectivas possuem as suas potencialidades, 

apresentando, igualmente, algumas limitações, se forem encaradas isoladamente.   

Actualmente, no entanto, continua a ser o paradigma desenvolvimentista o que 

tem mais expressão no aconselhamento de carreira. Segundo Caeiro (1980), o 

aconselhamento vocacional desenvolvimentista deve assentar em diversos princípios, 

ligados à realidade objectiva, à pessoa e ao processo de aconselhamento dos quais se 
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podem destacar alguns que se pretendem afastar do modelo clássico de orientação 

profissional, pontual e centrado no problema: 

Princípio I – O aconselhamento vocacional desenvolvimentista tem um carácter 

contínuo e responde às necessidades de ajuda sentidas nos vários estádios de 

desenvolvimento vocacional. 

Princípio II – O objectivo do aconselhamento vocacional desenvolvimentista é a 

pessoa, ajudando-a a tornar-se mais capaz de enfrentar as tarefas vocacionais presentes 

e futuras, e não os problemas ou as tomadas de decisão imediatas.  

Princípio III – O aconselhamento vocacional desenvolvimentista promove o 

crescimento da pessoa no sentido duma maior consciência de si e das determinantes 

objectivas da carreira (económicas, sociológicas...) e duma maior capacidade de 

utilização da informação, dos princípios da tomada de decisão e das estratégias de 

transição, consolidação, progresso e manutenção.  

Princípio IV – O aconselhamento vocacional desenvolvimentista ajuda a pessoa a 

clarificar as suas necessidades, valores e atitudes e, deste modo, a melhor resolver os 

conflitos e problemas de relação que frequentemente interferem nos problemas 

vocacionais. 

 

Segundo Seligman (1994) a educação de carreiras perspectiva a intervenção como 

uma das componentes educativas que passa por incluir no currículo a informação, os 

conceitos e as experiências, com o objectivo de promover o desenvolvimento de carreira 

e ajudar os alunos a construir planos e auto-conceitos de carreira realistas. A educação 

de carreiras procura expandir e fortalecer o processo educacional de forma a 

proporcionar um maior impacto no crescimento e no desenvolvimento pessoal. O 

objectivo não é precipitar os alunos na formação de planos de carreira mas sim ajudá-los 

a desenvolverem um melhor conhecimento de si próprios, do mundo do trabalho e da 

relação entre os dois, de forma a dar-lhes oportunidade de desenvolverem mais tarde 

planos de carreira compensadores.  

De acordo com a mesma autora (Seligman, 1994), os objectivos mais importantes 

da educação de carreiras com crianças da escola básica são os seguintes: 

1. Aumentar a compreensão e o interesse na relação entre as disciplinas 

escolares, as actividades de tempos livres e as profissões; 
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2. Ajudar as crianças a identificar e a diferenciar os seus valores, interesses e 

capacidades; 

3. Promover a compreensão das diferenças individuais; 

4. Promover o conhecimento, a compreensão, as atitudes e as competências 

de que as crianças precisam para realizar os seus papéis de vida actuais; 

5. Aumentar os sentimentos de segurança, autonomia e curiosidade; 

6. Promover o desenvolvimento de hábitos e atitudes de trabalho positivas e 

competências cognitivas; 

7. Promover a auto-estima, a auto-confiança e o desenvolvimento da 

identidade; 

8. Promover a compreensão do significado e da importância do trabalho; 

9. Desenvolver a consciência dos vários grupos profissionais; 

10. Desenvolver a consciência dos recursos da comunidade; 

11. Preparar as crianças para fazerem escolhas e para lidarem com as 

mudanças com que se vão deparar nos níveis de ensino seguintes. 

 

De forma a maximizar a sua eficiência, a educação de carreiras deve ser integrada 

no sentido de promover a aprendizagem académica, tornando-a mais relevante e 

estimulante.  

 

Desenvolvimento da Carreira nas Crianças  

 

Na infância, de acordo com Seligman (1994), as crianças desenvolvem uma visão 

de si próprias como trabalhadoras, avaliam o seu potencial de realização e começam a 

adquirir as capacidades que irão determinar o seu sucesso futuro na escola e no trabalho. 

São criadas as bases para o desenvolvimento dos seus interesses e valores e são 

formadas as atitudes que determinam a sua futura adaptação social e profissional.  

Segundo Seligman (1994), mesmo as crianças de 3 a 5 anos trazem consigo um 

crescimento emocional, físico e intelectual que ocorre sob a influência da família e da 

comunidade e que vai influenciar a sua percepção do mundo e das profissões. Na altura 

em que entram na escola as crianças já experienciaram diversos papéis de vida (filho, 

neto, amigo, irmão) e tiveram de se adaptar a mudanças de papéis. Por esta altura já 

experienciaram sucessos e insucessos e começaram a avaliar o seu potencial e 

necessidade de realização. 
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Quando entram na escola, as crianças começam a fazer parte de um novo sistema 

social ao qual se devem ajustar sem a segurança da protecção dos pais. Esta nova 

adaptação envolve o desenvolvimento da sua auto-consciência e da sua habilidade para 

criar empatia e comunicar com os outros. Ao longo dos primeiros anos escolares as 

crianças expressam muitas escolhas profissionais, que derivam muitas vezes de 

profissões e papéis dos pais e mais tarde passam a basear-se nas profissões dos seus 

heróis. Trabalhadores que lhes parecem poderosos, habilidosos, corajosos e orientados 

para a acção, são particularmente atractivos nestas idades. Normalmente estas escolhas 

têm pouca relação com as suas capacidades ou as actividades em que costumam 

participar, reflectindo aquilo que lhes parece mais agradável e empolgante, de acordo 

com as suas experiências e conhecimentos (Seligman, 1994).  

Nesta altura as crianças desconhecem as barreiras e os requisitos para determinada 

profissão e as suas escolhas baseiam-se naquilo que precisam e que desejam. Durante a 

infância a maioria das crianças está preocupada com recompensas e aprovação, em 

especial dos pais e dos professores e durante os anos de escola tornam-se importantes os 

padrões de aprovação do grupo de pares que têm também um importante impacto no 

desenvolvimento da auto-imagem. O grupo de pares estabelece o seu próprio sistema de 

regras e valores em que o sentimento de pertença é, por si só, uma recompensa pela 

aceitação dos padrões do grupo. A identificação com os modelos é um importante 

veículo para o desenvolvimento do seu auto-conhecimento nesta fase, uma vez que até 

aqui, e antes de entrarem na escola, as crianças tinham poucos modelos e tendiam a 

identificar-se mais fortemente com os seus pais. Quando entram na escola, a grande 

variedade de modelos então disponível, permite-lhes desenvolver a sua auto-consciência 

e a sua auto-imagem através da comparação com os outros e da tentativa de imitação 

dos que mais admiram e que vêem como mais poderosos (Seligman, 1994). 

Nos primeiros anos escolares criam-se as bases para a realização futura e para a 

maioria das pessoas, a sua motivação para a realização terá um importante efeito no seu 

sucesso educacional e profissional. É nesta fase que os pais e os professores devem 

tentar compreender as capacidades da criança e desenvolver expectativas que se venham 

a reflectir em realização e sucesso, ajudando a criança a estabelecer objectivos e a 

definir passos para a realização dos mesmos de forma a aumentar a sua motivação. As 

expectativas baixas ou negativas podem comprometer a sua vontade de realização, logo 

a sala de aula deve potenciar e apoiar a aprendizagem e a experimentação, aproveitando 

os erros como potenciais experiências de aprendizagem. Todos os esforços devem ser 
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feitos para manter a confiança da criança nas suas capacidades e o seu interesse pela 

escola, evitando a criação de sentimentos de excessiva ansiedade em relação à mesma 

(Seligman, 1994). 

Apesar dos estádios de desenvolvimento da carreira parecerem relacionados com 

a idade, os padrões de maturidade de carreira variam. A exposição e a disponibilidade 

do seu desenvolvimento são importantes para a aquisição de informação de carreira. O 

conhecimento das crianças acerca das profissões aumenta à medida que crescem e que 

tomam consciência da grande variedade de profissões existente. Este contacto pode 

ocorrer através da leitura, de filmes e televisão, bem como através da observação directa 

dos trabalhadores (Seligman, 1994). 

Mesmo sabendo que a maioria dos planos de carreira das crianças não persistem 

até à idade adulta, a infância é uma fase importante do processo de desenvolvimento da 

carreira no sentido de desenvolvimento de processos e atitudes. 

Torna-se cada vez mais óbvio que se a actual sociedade pretende formar adultos 

saudáveis, estáveis e produtivos deve ser dada, através da escola, especial assistência e 

atenção no preenchimento das necessidades afectivas e cognitivas das crianças e dos 

pré-adolescentes. A importância do aconselhamento para apoio educacional é 

normalmente incompreendido e de acordo com Selligman (1994) isto reflecte-se na falta 

de desenvolvimento de programas de aconselhamento e orientação a este nível.  

 

A Teoria da Circunscrição e Compromisso 

 

A Teoria da Circunscrição e Compromisso (Gottfredson, 2005) foca-se no modo 

como os jovens reconhecem e lidam gradualmente com o conjunto de opções 

vocacionais que a sociedade oferece. Ao longo do seu crescimento, os jovens constroem 

uma visão partilhada das profissões, definida através de duas dimensões primárias – 

masculinidade-feminilidade e desiderabilidade social, e possuem estereótipos comuns 

acerca das personalidades dos diferentes tipos de trabalhadores. 

Gottfredson (1981) defende que, relativamente às escolhas vocacionais, a maioria 

das teorias são construídas na suposição fundamental de que o ajustamento vocacional e 

a satisfação são determinados pelo grau de compatibilidade entre a profissão e o self e, 

apesar de reconhecerem o compromisso, não exploram o tipo de compromissos que os 

indivíduos têm de fazer ao longo das suas carreiras e como é que eles lidam com isso. 
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Deste modo, a teoria da circunscrição e compromisso (TCC) apresenta uma visão 

integrada que vê a escolha vocacional como um processo de ajustamento, em que o 

indivíduo procura uma profissão que satisfaça os seus interesses e objectivos e para a 

qual possua as capacidades e perícias requeridas. Este processo inclui primeiro uma 

aprendizagem dos atributos relevantes das diferentes profissões e do seu self, depois 

uma avaliação das profissões que apresentam exigências e recompensas que se ajustem 

aos interesses, capacidades, valores e objectivos em desenvolvimento e, finalmente, 

uma identificação das opções disponíveis, balanceamento das alternativas e procura de 

meios para começar a trabalhar (Gottfredson, 2005). 

Este ajustamento faz-se ao longo dos vários processos de desenvolvimento, 

nomeadamente do crescimento cognitivo que está relacionado com o desenvolvimento 

da capacidade cognitiva com a idade, do self-creation, ou seja, do desenvolvimento 

auto-dirigido e gradual do self, da circunscrição que corresponde à eliminação 

progressiva das alternativas vocacionais menos favoráveis e do compromisso ou 

acomodação das escolhas vocacionais às limitações externas (Gottfredson, 2005). 

Segundo esta autora a escolha vocacional é um processo de circunscrição que 

consiste na eliminação de alternativas profissionais conflituosas com o auto-conceito. 

Face ao processo de circunscrição, a maioria dos jovens não equaciona a natureza das 

tarefas profissionais (Gottfredson, 2005). Todas as crianças atravessam os mesmos 

quatro estádios de circunscrição, uns de forma mais rápida do que outros, dependendo 

das suas capacidades cognitivas. Assim as idades e os níveis de escolaridade associados 

com cada estádio são apenas aproximados. 

Estádio 1: Orientação para o tamanho e para o poder (3 a 5 anos) As crianças 

passam por uma mudança do pensamento mágico para a noção de futuro e da vida 

adulta. Num estudo de Nelson (cit. por Gottfredson, 1981), é evidente que aos cinco 

anos as crianças já progrediram da associação do poder à magia para o associarem à 

vida adulta e aos papéis profissionais, sendo já capazes de se projectar em futuros 

papéis profissionais. Segundo Kohlberg (cit. por Gottfredson, 1981), o facto das 

crianças ainda não terem atingido o pensamento abstracto faz com que elas usem o 

tamanho para definir o poder. Nesta altura, as crianças começam por classificar as 

pessoas de forma simples (o maior e o mais poderoso em contraste com o menor e o 

mais fraco) e a sua concepção vocacional, nesta fase, é a de compreenderem que existe 

um mundo adulto, do qual faz parte uma profissão e do qual elas também irão fazer 

parte (Gottfredson, 2005). 
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Estádio 2: Orientação para os papéis sexuais (6 a 8 anos) É neste estádio que as 

crianças vão começar a compreender o conceito de papéis sexuais, identificando 

comportamentos que caracterizam e diferenciam os dois sexos. Os mais novos, devido 

ao seu pensamento concreto, focam-se essencialmente nas pistas dos papéis sexuais 

mais visíveis, compreendendo o comportamento apropriado de cada sexo como um 

conjunto de regras de comportamento. Desta forma, as preferências profissionais das 

crianças neste estádio reflectem opções de acordo com a sua identidade sexual 

(Gottfredson 1981).  

Estádio 3: Orientação para a apreciação social (9 a 13 anos) Neste estádio as 

crianças já começam a pensar de forma mais abstracta, considerando mais profissões, 

porque já podem conceptualizar actividades que não podem observar directamente. 

Nesta altura, as crianças começam a estar mais conscientes das hierarquias de estatuto e 

mais sensíveis à avaliação social, quer pelo grupo de pares quer pela sociedade. As 

crianças agora passam a organizar as profissões de forma bidimensional, pelo nível de 

prestígio e pelo sexo. Assim, começam a reconhecer diferenças de prestígio entre as 

profissões, bem como a classe social e diferenças de capacidade entre as pessoas 

(Gottfredson, 2005). Os jovens podem agora distinguir entre aspirações que consideram 

toleráveis, aspirações que consideram realísticas e aspirações que consideram 

idealísticas. Isto sugere que eles formam uma série de preferências desde as menos 

valorizadas às mais valorizadas (Gottfredson, 1981). 

Nesta fase o processo de circunscrição implica a formação de barreiras inferior e 

superior para as suas aspirações, considerando o trabalho que as suas famílias e 

comunidade rejeitam como demasiado inferior no padrão social (barreira tolerable-

level). Estas crianças vão também descartar as profissões que são demasiado difíceis 

para elas entrarem com esforço razoável ou que atestam um risco demasiado elevado de 

falhar se tentarem (Gottfredson, 2005). 

No fim deste estádio, estes jovens, terão eliminado muitas alternativas do seu 

mapa cognitivo das profissões porque da sua análise resulta que as profissões são para o 

outro sexo, de nível social baixo inaceitável ou de dificuldade inultrapassável. O 

território que resta no seu mapa cognitivo de profissões é a zona de alternativas ou 

espaço social aceitáveis. A escolha vocacional até aqui parece ser estabelecida por um 

espaço social de querer pertencer, e viver uma vida de acordo com os padrões do seu 

grupo (Gottfredson, 2005). 
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Estádio 4: Orientação para o Self interno e único (a partir dos 14 anos) Segundo 

Van den Daele (cit. por Gottfredson, 1981) os jovens neste estádio passam de uma fase 

em que se acomodavam aos objectivos definidos da sociedade para uma fase de procura 

de objectivos definidos pelo self. Passam, então a preocupar-se com as suas próprias 

capacidades e desenvolvem visões mais complexas e integradas de si próprios e da 

realidade.  

Assim, começam a pensar na compatibilidasde das profissões relativamente ao 

seu self psicológico. O seu contínuo crescimento deu-lhes a oportunidade de 

compreenderem melhor os aspectos abstractos, internos e únicos dos indivíduos e das 

profissões, como os interesses, as capacidades e os valores. O desenvolvimento da 

carreira torna-se mais difícil quando os adolescentes têm de realizar decisões 

vocacionais relevantes, como que cursos tirar e que credenciais ou treino procurar. 

Nesta altura eles têm de considerar o que os trabalhadores fazem de facto no trabalho, as 

qualificações que devem obter e como as podem alcançar (Gottfredson, 2005).   

 

O compromisso é o processo pelo qual os jovens começam a renunciar às suas 

alternativas preferidas em relação a outras menos compatíveis mas mais acessíveis. Este 

processo inclui três factores (Gottfredson, 2005).  

Procura interrompida, conhecimento limitado – Como a procura de informação 

implica tempo e esforço, os indivíduos tendem a limitar os custos procurando 

informação apenas para as suas profissões preferidas (que consideram compatíveis com 

o self através dos seus atributos sociais e psicológicos), quando têm de tomar uma 

decisão é através de fontes que já conhecem e confiam. Este método limita a quantidade 

e o tipo de informação a que os jovens acedem (Gottfredson, 2005). 

Maior investimento, melhor acessibilidade – As oportunidades de emprego 

dependem não só de factores, tais como os tipos de pessoas, as circunstâncias externas e 

os nichos sociais, mas também do comportamento dos indivíduos. As pessoas aprendem 

mais e alargam as suas opções quando são agentes activos na procura de informação e 

os empregos tornam-se mais acessíveis quando as pessoas se tornam mais competitivas 

e procuram apoio para alcançar os seus objectivos (Gottfredson, 2005). 

Suficientemente bom ou não demasiado mau – Os indivíduos procuram empregos 

que proporcionem um bom ajustamento (e não o melhor possível) com o sexo, nível e 

campo de trabalho preferidos. Quando os bons ajustamentos não estão disponíveis, os 

indivíduos devem decidir quais as dimensões a renunciar. Neste processo, os aspectos 
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centrais do auto-conceito têm primazia, procurando um melhor ajustamento primeiro ao 

nível da masculinidade/feminilidade e depois ao nível da posição social, sendo uma 

preocupação menor a realização das actividades preferidas (Gottfredson, 2002, 2005). 

 

Na prática a Teoria da Circunscrição e Compromisso implica ajudar as pessoas, 

quer individualmente quer em grupo, a clarificar e implementar as suas visões de uma 

vida de carreira satisfatória, a prevenir ou inverter as limitações não desejadas no 

desenvolvimento inicial de carreira e a obter melhores ajustamentos ao seu alcance 

(Gottfredson, 2002, 2005). Nesse sentido, a teoria aborda questões que devem ser 

realçadas no aconselhamento vocacional, relacionadas com a identificação de recursos e 

limitações, análise e realização de escolhas e aquisição de informação pertinente.  

Apesar de não haver evidências acerca de que tipos de intervenção de carreira são 

mais efectivos, há indicações de que as intervenções são mais eficazes quando requerem 

reflexão pessoal apoiada e participação, como em exercícios escritos; ajudam a construir 

uma rede de apoio; e proporcionam feedback individualizado, informação sobre o 

mundo do trabalho e modelos reais de comportamentos de carreira eficazes 

(Gottfredson, 2005). 

Cada um dos quatro processos de desenvolvimento apresenta riscos e evidencia 

comportamentos de uma classe específica de aconselhandos que podem ser optimizados 

para reduzir esses riscos e promover o desenvolvimento. O crescimento cognitivo 

relaciona-se com a aprendizagem efectiva, a self-creation com a experiência adequada, 

a circunscrição com o self-insight e o compromisso com o auto-investimento sensato. A 

aprendizagem efectiva e a experiência adequada são importantes em todas as idades, 

uma vez que são os alicerces para o self-insight e o auto-investimento. O self-insight 

deve ser abordado a partir dos 9 anos (2º e 3º ciclos do ensino básico), quando as 

crianças já desenvolveram uma maior capacidade cognitiva e o auto-investimento deve 

ser explorado depois dos 14 anos (ensino secundário), quando surge a necessidade de 

realizar e implementar decisões (Gottfredson, 2005). 

 

Aprendizagens Persistentes 

 

De acordo com Viegas de Abreu (2001), a importância que é atribuída às 

iniciativas que levam ao desenvolvimento das capacidades dos alunos, ao 

aperfeiçoamento das actividades de ensino-aprendizagem, à promoção do sucesso 
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educativo e da igualdade de oportunidades de escolha, é plenamente justificada. Os 

resultados escolares e em especial aqueles que conduzem a situações de insucesso 

escolar exercem uma influência determinante nos processos de decisão de um grande 

número de alunos, para além de outros efeitos psico-sociais que muitas vezes 

potenciam.  

Segundo o autor, o insucesso escolar não pode ser explicado por acção de um 

único factor, não decorrendo exclusivamente do grau de aptidão, geral ou diferencial, 

devendo ser antes compreendido como a resultante da interacção de múltiplos factores, 

alguns deles de ordem individual ou intrasubjectiva e outros de ordem situacional e 

intersubjectiva. Todas as iniciativas tendentes à promoção do sucesso educativo, por 

intermédio de programas de desenvolvimento cognitivo, de organização das 

aprendizagens e de treino de métodos de estudo, devem ser recebidas e consideradas 

como instrumentos mediadores de desenvolvimento vocacional, na medida em que, 

procuram alcançar o aperfeiçoamento das condições de ordem pedagógica no processo 

de tomada de decisão vocacional (Abreu, 2001).  

O insucesso escolar não deve ser visto como uma fatalidade, já que se pode 

promover o sucesso educativo de todos os alunos, mesmo daqueles que no seu currículo 

escolar registam fracassos sucessivos. Deste modo, a promoção desse sucesso requer, e 

só pode acontecer através do planeamento e da execução de um conjunto articulado de 

actividades de psicólogos e professores, em colaboração com os pais dos alunos (Abreu, 

2001).  

Tal como se sabe, muitos professores constituem figuras modeladoras muito 

significativas para os alunos. O modo como os professores apresentam aos alunos os 

temas ou as questões contidas nos programas e o modo como organizam e acompanham 

as aprendizagens dos alunos suscitam da parte destes uma adesão afectiva que constitui 

o suporte do esforço que lhes é exigido. A metodologia de ensino constitui-se como 

factor de desenvolvimento da curiosidade, das capacidades de exploração de novas 

relações e dos processos da sua reorganização na percepção e na memória, processos em 

que se apoia o desenvolvimento do raciocínio e o encorajamento da vontade de aprender 

(Abreu, 2001). 

O autor apresenta sete propostas de actividades distintas mas bastante articuladas 

entre si que permitem motivar os alunos para as aprendizagens persistentes. 

1ª Explicitação dos objectivos ou das metas formativas: Segundo este autor e 

no contexto da teoria relacional humana, toda a actividade humana é intencionalmente 
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orientada para objectivos ou finalidades. Deste modo, torna-se fundamental a explicação 

dos objectivos da formação e das actividades de ensino e de aprendizagem das 

diferentes disciplinas escolares (“Para quê estudar?). Na perspectiva desta teoria, os 

professores deviam tornar claros os objectivos de cada disciplina curricular no início do 

ano escolar de modo a criar um efeito mobilizador nos alunos, que lhes permitisse 

antecipar futuras metas ou objectivos dos quais se tornam conscientes logo no início. 

Esta clarificação inicial permite tornar presentes as metas a atingir a cada passo do 

caminho e, logo, as tarefas que terão de empreender ao estudar vão passar a ter uma 

referência que os levará a agir. Este processo irá influenciar positivamente o sentido do 

esforço que terão de empreender em cada uma das tarefas propostas (Abreu, 2001). 

2ª Explicitação das actividades instrumentais ou dos “meios” adequados para 

a obtenção dos “fins”: Os próprios conteúdos programáticos e os métodos didácticos 

que os professores e os alunos vão trabalhar e utilizar nas diversas fases que integram a 

formação são indispensáveis e têm um potencial motivador muito importante. Segundo 

o autor a explicação prévia dos conteúdos programáticos deve ser colocada na forma de 

problemas com que os alunos irão ser confrontados, de forma a que possam treinar as 

suas capacidades de observação, de formulação de hipóteses explicativas, de reflexão 

crítica, de reestruturação conceptual e de resolução de problemas. Estas serão as bases 

do desenvolvimento do espírito crítico e da mentalidade científica, aspectos 

determinantes para o crescimento cognitivo dos alunos (Abreu, 2001).  

3ª Clarificação das funções do professor nas actividades de ensino: Na 

perspectiva da teoria relacional, o professor deve apresentar-se e actuar como um agente 

promotor de desenvolvimento, em que a principal função deve ser orientar as 

actividades e os esforços dos alunos no sentido de concretizarem os objectivos 

formativos. Assim, o objectivo do professor deverá ser levar os alunos a empenharem-

se no confronto com os problemas, apoiando-os nas suas dificuldades, guiando-os nas 

tentativas de resolução (Abreu, 2001). 

4ª Clarificação das actividades dos alunos: As aprendizagens escolares 

envolvem mudanças ou transformações nos três planos: do “saber”; do “saber fazer” e 

do “saber Ser”. No primeiro plano as mudanças verificam-se nas ideias, nas noções que 

os alunos têm de certos fenómenos antes e depois da aprendizagem. As actividades de 

estudo e de organização das aprendizagens envolvem o recurso à interacção de diversos 

processos cognitivos que se diferenciam da prática do estudo passivo como uma 

actividade de assimilação e reprodução de conhecimentos. No plano do “saber fazer” as 
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transformações ocorrem em termos de competências ou de capacidades de execução de 

determinadas tarefas, realizações práticas que se vão aperfeiçoando ao longo da 

aprendizagem e que, no final, devem ser reveladoras do progresso alcançado. Este 

progresso permitirá um sentimento de auto-confiança e de valorização pessoal. 

Finalmente, ao nível do “saber Ser” as mudanças envolvem processos de auto-

conhecimento e de auto-regulação, decisivos no desenvolvimento pessoal, de que os 

alunos são simultaneamente os principais protagonistas e os testemunhos privilegiados. 

As aprendizagens escolares integram-se num processo complexo de transformação e de 

desenvolvimento pessoal, processo do qual cada aluno vai assumindo progressivamente 

o controlo e a responsabilidade (Abreu, 2001).  

5ª Organizar os métodos de ensino centrados em situações de tarefa aberta: 

As situações-problema podem ser consideradas em termos motivacionais como 

situações de tarefa aberta, na medida em que o objectivo a atingir gera uma tensão que 

persiste ao longo dos diversos treinos ou das tentativas de solução, dinamizando a 

curiosidade e a actividade do aluno até à resolução do problema ou à realização 

completa da tarefa. Mais uma vez, a estratégia de motivação adequada a promover uma 

aprendizagem persistente desses conhecimentos, propõe que a sua apresentação 

didáctica seja feita sob a forma de problemas (Abreu, 2001). 

6ª Organização de modalidades de avaliação dinâmica e formativa: A 

renovação dos procedimentos de avaliação das aprendizagens e dos progressos dos 

alunos constitui uma medida muito relevante. Sendo a avaliação uma parte 

indispensável deste processo é importante esclarecer qual a modalidade mais adequada 

para esse efeito. Estas formas de avaliação devem ser perspectivadas como actividades 

mediadoras para regulação e aperfeiçoamento das condições de ensino e dos métodos de 

aprendizagem, tendo como objectivo a verificação do desenvolvimento e não a 

classificação dos alunos. Torna-se por isso indispensável realizar actividades de 

verificação das mudanças entretanto ocorridas nos diferentes planos em que a 

aprendizagem se desdobra. A finalidade da motivação e da aprendizagem é o 

desenvolvimento das potencialidades das pessoas e não a sua adaptação às condições do 

meio externo. As modalidades de avaliação dinâmica formativa são as que se 

apresentam como intrínsecas à aprendizagem concebida não como “mecanismo de 

adaptação” ou de “socialização” mas como um processo de desenvolvimento das 

potencialidades, tanto adaptativas como criativas (Abreu, 2001). 
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7ª Integrar as aprendizagens num projecto de desenvolvimento pessoal: Neste 

processo educativo é importante que sejam proporcionadas aos estudantes as 

oportunidades para reflectirem sobre o valor ou a utilidade instrumental do estudo ou 

das actividades escolares como meio indispensável à organização de um projecto de 

vida. É fundamental levar os alunos a perceber que as actividades escolares têm uma 

utilidade instrumental mediadora para o seu futuro profissional e para a valorização das 

suas potencialidades de desenvolvimento como pessoa. Assim, as aprendizagens são 

percepcionadas como actividades com sentido, que se desdobram numa grande 

variedade de orientações para o futuro. Ensinar e avaliar inserem-se, então, na estratégia 

de promoção do desenvolvimento da personalidade global dos alunos que aponta 

necessariamente para a organização de uma perspectiva temporal em que o presente 

tenha o futuro dos jovens continuamente no horizonte (Abreu, 2001).  

 

Síntese e Objectivos do Programa 

 

Na revisão de literatura efectuada salientam-se as teorias do desenvolvimento da 

carreira, nomeadamente a Teoria da Circunscrição e Compromisso de Gotfredson 

(2005) que focaliza nas fases precoces da vida o desenvolvimento dos interesses e dos 

projectos em processos cognitivos de circunscrição e progressivo compromisso. Dá-se 

ainda destaque à perspectiva da educação de carreira que fundamenta uma prática 

integrativa das aprendizagens e do desenvolvimento de carreira, e realça-se a este 

respeito o princípio enunciado por Abreu (2001) da integração das aprendizagens 

persistentes, num projecto de desenvolvimento pessoal.  

 

O projecto aqui desenvolvido procura, em primeiro lugar, apoiar as atitudes 

exploratórias dos alunos e de promover uma atitude integradora da relação entre a 

escola, o mundo do trabalho e a necessidade de se construírem planos de carreira e de 

vida. A valorização da escola pelos alunos requer como condição a sua participação 

activa nas actividades escolares, bem como a sua capacidade de representação na 

construção dos seus planos para o futuro. Assim, alunos motivados e capazes de planear 

serão alunos mais empenhados e, com certeza, conseguirão melhores resultados e 

sucessos escolares. 
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II. Metodologia 
 

Caracterização do grupo 

 

Este programa de intervenção tem como destinatários alunos do 5º de escolaridade 

com idades compreendidas entre os 9 e os 12 anos.  

Os jovens nesta fase da vida encontram-se no estádio 3 da teoria da circunscrição 

de Gottfredson, orientação para a apreciação social. De acordo com a autora, os jovens 

neste estádio limitam as suas opções e a sua percepção pessoal de prestígio, que inclui 

as capacidades e as oportunidades proporcionadas pela classe social em que crescem. 

Alguns dos jovens, provavelmente, fizeram anteriormente restrições das alternativas 

relacionadas com o género. A investigação em psicologia vocacional mostra que os 

jovens de classe baixa adquirem aspirações profissionais e educacionais mais baixas 

bastante cedo e que pessoas de diferentes classes sociais diferem nas oportunidades 

percebidas e nas suas expectativas do que elas realmente são capazes de fazer, ou seja, 

na percepção das profissões possíveis ou prováveis (Gottfredson & Becker, 1981). Daí 

que os jovens de nível sócio-económico mais baixo corram, muitas vezes, o risco de 

estabelecerem uma barreira superior muito baixa, rejeitando inadequadamente 

profissões que consideram estar acima das suas capacidades e oportunidades. 

 
Objectivos do Programa de Intervenção 

 

Neste programa, o principal objectivo da intervenção é a promoção de actividades 

exploratórias que permitam aos alunos o desenvolvimento da curiosidade acerca da 

escola e do mundo do trabalho, e a formação de uma imagem positiva de si próprios. 

Pretende-se que evitem a criação de compromissos com profissões ou actividades de 

forma demasiado prematura, tendo sempre em vista o alargamento do seu leque de 

escolhas de forma a poderem mais tarde tomar uma decisão mais adequada. Pretende-se 

igualmente que compreendam melhor o significado da escola, permitindo o 

desenvolvimento de atitudes e hábitos de trabalho mais positivos, aumentando a 

compreensão e o interesse na relação entre as disciplinas escolares, as actividades de 

tempos livres e as profissões. 
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Para este efeito, pretende-se actuar a dois níveis de exploração – interno, de 

optimização do self-insight, e externo, de optimização da experiência. A um nível 

interno, a promoção da auto-exploração e do auto-conhecimento pode ser atingida 

proporcionando uma contínua clarificação do self, incluindo as necessidades, interesses, 

atitudes, percepções e competências do papel do trabalho (Tennyson, cit. por Meehan, 

1977), que permite aos jovens alargarem as suas considerações de carreira, até aqui 

restritas às preocupações com os papéis sexuais e sociais. Ao nível externo, pretende-se 

proporcionar experiências de trabalho e contacto com a realidade profissional, que 

permitam aos estudantes novas oportunidades para avaliarem a facilidade e satisfação 

no trabalho com os dados, pessoas e coisas (Gottfredson, 2005).  

O presente programa de intervenção está organizado em 19 sessões e dividido em 

três partes: Conhecer a escola e aprender a estudar; Conhecer o mundo do trabalho; e 

Conhecer quem sou.  

As sessões programáticas aqui sugeridas devem ser realizadas ao longo do ano 

lectivo, de modo a que cada uma das partes corresponda a cada um dos períodos 

lectivos. As diferentes partes do programa foram divididas de forma a permitir aos 

alunos compreenderem a estrutura do ensino em que se vão iniciar. Em primeiro lugar 

pretende-se dar-lhes a conhecer a nova escola promovendo uma adaptação positiva, e 

apoiá-los na construção de plano e métodos de estudo que se adeqúem à nova forma de 

ensino que vão encontrar. Só depois de se ultrapassarem as dificuldades de adaptação e 

de se compreender a razão de estudar cada uma disciplinas é que os alunos poderão 

iniciar o processo de exploração que se inicia na segunda parte do programa, e no 

segundo período escolar. Nesta parte pretende-se que integrem o que aprenderam acerca 

da escola e dos conteúdos das diferentes disciplinas, no mundo do trabalho e das 

actividades profissionais, relacionando conteúdos programáticos com diferentes áreas 

profissionais. A segunda parte do programa pretende, assim, que os jovens desenvolvam 

a consciência dos vários grupos profissionais, incentivando a sua curiosidade e a sua 

capacidade de procura e de pesquisa, salientando áreas profissionais neutras quanto ao 

género e ao estatuto social. A última parte deste programa será virada para o 

conhecimento das características de cada um, dando aos alunos a oportunidade de 

desenvolverem a capacidade de reflectir acerca de si próprios, dos seus pensamentos e 

sentimentos. O mais importante será apoiá-los no desenvolvimento de sentimentos de 

segurança, autonomia e curiosidade, promovendo a sua auto-estima, auto-confiança e o 

desenvolvimento da sua identidade. Assim pretende-se apoiar os alunos na construção 
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de auto-conceitos positivos que serão fundamentais como base para toda a sua formação 

e os vão ajudá-los a construir projectos melhor direccionados à sua satisfação.  

O conhecimento de si próprio ficou para o final do programa, uma vez que é nesta 

altura que os alunos deverão avaliar o seu desempenho nas várias disciplinas. Assim, 

pretende-se que possam reflectir sobre os períodos lectivos anteriores e analisem onde é 

que sentiram maiores dificuldades ou tiveram maior facilidade. Só desta forma, os 

alunos poderão compreender a necessidade de trabalharem determinadas competências 

e fazer um balanço dos aspectos mais positivos do seu trabalho e daqueles que precisam 

de maior empenho. Para além disso, é fundamental que compreendam a influência que 

cada um tem nos seus resultados escolares, desenvolvendo a capacidade de atribuírem 

causas internas aos seus desempenhos.  

Deste modo no final de primeira parte do programa pretende-se que os alunos: 

• Identifiquem os objectivos das várias disciplinas que têm de estudar; 

• Estabeleçam um plano de estudos adequado às necessidades de cada 

matéria; 

• Desenvolvam métodos de estudo e exploração de novos conhecimentos; 

• Relacionem as actividades escolares com o mundo do trabalho;  

• Relacionem as várias disciplinas com algumas actividades profissionais. 

 

No final da segunda parte do programa os alunos deverão: 

• Identificar profissões, cursos e escolas de várias áreas diferentes; 

• Identificar profissões menos conhecidas; 

• Identificar áreas profissionais neutras quanto ao género e ao estatuto 

social; 

• Desenvolver a sua curiosidade e os seus hábitos de exploração; 

 

No final da terceira e última parte pretende-se que os alunos: 

• Identifiquem os seus interesses; 

• Identifiquem determinantes pessoais de competências, com base na sua 

experiência escolar; 

• Relacionem os seus resultados escolares com os seus interesses; 

• Relacionem os seus resultados escolares e características pessoais com as 

diferentes áreas profissionais.  
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Para além do trabalho a realizar junto destes jovens, um outro objectivo, não 

menos importante, será envolver a família neste processo de modo a que possam 

trabalhar em conjunto na construção de novas expectativas. Segundo Seligman (1994) 

os pais podem contribuir em grande escala para o desenvolvimento da motivação e para 

a realização das crianças, demonstrando interesse no seu trabalho escolar, encorajando e 

recompensando os seus sucessos, estimulando e apoiando os seus esforços e mantendo 

sempre as expectativas em níveis adequados.  

 
Metodologia e Intervenção 

 

Cada uma das sessões do programa deverá ser realizada uma vez por semana e ter 

uma duração média de 90 minutos, de acordo com o horário escolar dos alunos. As 

actividades serão dinamizadas pelos técnicos de aconselhamento, que tirarão dúvidas e 

que observarão os progressos dos alunos. 

De forma a atingir os objectivos propostos, o programa de intervenção deve 

incluir estratégias sistemáticas e actividades com diversos estímulos e informação 

relativa ao trabalho e ao papel do trabalho. Deve também ter como preocupação 

primária a integração dos valores e informações profissionais no currículo escolar de 

forma a relacionar matérias e carreiras (Meehan, 1977). 

No sentido de envolver a família neste processo, de modo a que possam trabalhar 

em conjunto na construção de novas expectativas, deverá ser inicialmente realizada uma 

sessão com os pais dos alunos com o intuito de lhes explicar os objectivos da 

intervenção e a importância da sua colaboração ao longo de todo o processo. 

Todas as actividades a realizar junto dos alunos devem ser bem programadas 

pelos técnicos de forma a incentivar e a motivar os alunos para participação activa nas 

actividades propostas, desta forma, e de acordo com Silva e Sá (1993), deve-se 

promover a realização de actividades lúdicas que motivem os participantes para as 

tarefas e estimulem a cooperação e a competição. É importante que se exija aos alunos 

que trabalhem, quer individualmente quer em grupo e que se procure adaptar o máximo 

possível o programa aos gostos e às características dos alunos incentivando a 

aprendizagem cooperativa. 

As actividades e os jogos propostos ao longo deste programa são apenas um 

exemplo de como se poderão atingir alguns dos objectivos programados, sendo o 
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técnico livre de escolher aqueles que considere mais interessantes ou que tenham um 

melhor resultado dependendo das características dos alunos. Aliás parece fundamental 

que antes de se iniciar qualquer tipo de actividade com um grupo, se tente compreender 

o contexto em que estão inseridos e a forma como isso irá influenciar a sua postura. Daí 

ser fundamental incluir a família ao longo do programa e criar com os alunos um 

contrato comportamental que vai permitir uma maior adesão às actividades propostas.  

 

Sessão Inicial: Apresentação 

Objectivos  

No final desta sessão os alunos deverão: 

• Identificar os objectivos do programa e a sua organização ao longo das 

várias sessões;  

• Identificar os objectivos pessoais para o programa; 

• Relacionar os objectivos pessoais com os objectivos do programa; 

• Identificar normas de trabalho através de um contrato com o técnico que 

se baseie em regras e recompensas, num sistema de economia de fichas.  

 

Inicialmente, o técnico apresenta-se e pede aos alunos que se apresentem, de 

preferência de acordo com um pequeno jogo de conhecimento. Este jogo deve promover 

o conhecimento dos alunos entre si, ajudar a criar relacionamentos na nova turma, não 

só entre alunos como entre alunos e técnico, pelo que este se deve sempre incluir nas 

actividades, e permitir que se criem impressões positivas relativamente ao que serão as 

restantes sessões.  

 

De seguida explicam-se os objectivos do programa, as actividades que estão 

planeadas e procura-se mostrar aos alunos a sua flexibilidade de acordo com os seus 

interesses. Assim, é importante estimular a discussão sobre algumas das suas dúvidas e 

até preocupações relativamente à nova escola, registando aquilo que gostariam de saber 

sobre eles próprios e sobre o mundo do trabalho actual, apoiando-os na construção de 

objectivos pessoais para o programa. Deste modo, compreenderão que devem colaborar 

e participar nas actividades planeadas pelo técnico e contribuir com as suas ideias para 

novas actividades que alunos e técnico considerem relevantes para o seu 

desenvolvimento.  
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Finalmente, deve ser assinado um contrato que enumere os deveres e os direitos 

de cada uma das partes, o aluno e o técnico. Para a sua criação propõem-se, em primeiro 

lugar, que se discutam e estabeleçam as regras que devem ser cumpridas na sala de aula, 

quer pelos alunos quer pelo técnico e que sejam discutidos os direitos e os deveres de 

cada uma das partes. No início do programa os alunos devem ter um número de créditos 

que, ao longo de cada sessão, irão perdendo ou ganhando de acordo com o desrespeitar 

ou não das regras estabelecidas ou o cumprimento ou não dos seus deveres. Devem ser, 

ainda discutidas em grupo as recompensas finais para quem conseguir o maior número 

de pontos. Para que este sistema tenha mais impacto nos alunos poderá ficar exposto na 

sala um quadro onde ficam afixados os pontos que cada um irá acumulando.  

 

 

1ª Parte: Conhecer a escola e aprender a estudar 
 

1ª  e 2ª Sessões 

Objectivos 

No final destas sessões os alunos deverão: 

• Identificar o espaço físico e relacional da escola; 

• Identificar as regras e modo de funcionamento da nova escola. 

 

Esta sessão é especialmente importante para os alunos que mudam de escola nesta 

fase do percurso escolar já que esta adaptação é muitas vezes difícil. Assim, torna-se 

fundamental interferir na auto-confiança, no sistema de crenças e no desempenho 

escolar dos alunos. Nestas sessões pretende-se dar aos alunos a oportunidade de 

explorarem o espaço físico da escola, de conhecerem e situarem os serviços e as pessoas 

que vão influenciar o seu dia-a-dia, bem como as principais regras do sistema escolar. 

Neste sentido, seria interessante levar os alunos mais velhos a colaborarem, de modo a 

interagirem com os novos colegas promovendo a interacção e o desenvolvimento de 

atitudes positivas perante a nova escola. Com esta sessão pretende-se que os alunos 

desenvolvam sentimentos de segurança, autonomia e curiosidade em relação à escola. 

 

Ao longo destas sessões os alunos podem também iniciar a organização do seu 

próprio dossier pessoal, onde irão arquivar tudo o que forem pesquisando e todas as 
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actividades que vão realizando ao longo do programa. Este dossier poderá funcionar 

como uma ferramenta de avaliação da evolução dos alunos ao longo do programa. 

 

3ª  e 4ª  Sessões 

Objectivos  

No final destas sessões os alunos deverão: 

• Identificar os objectivos das várias disciplinas; 

• Relacionar as diferentes disciplinas com os seus objectivos pessoais; 

• Associar as disciplinas às experiências anteriores na escola, bem como a 

áreas de actividade.   

 

É importante que estas sessões sejam preparadas com o apoio dos professores das 

diversas disciplinas. Pretende-se que os alunos conheçam a importância dos vários 

conteúdos programáticos na sua formação e desenvolvimento.  

Para além disso, é importante relacionar as disciplinas com áreas profissionais 

para que compreendam melhor os objectivos de cada uma e se estimule a curiosidade 

em relação aos seus conteúdos programáticos e às profissões. 

 

Actividade Proposta:  

Distribuem-se pelos alunos cartolinas com os objectivos das disciplinas mas sem 

indicar o nome, e distribuem-se ainda cartões apenas com os nomes das disciplinas. O 

técnico chama ao quadro o aluno que tenha o nome de determinada disciplina e este 

deve levantar-se e colar no quadro o seu cartão. De seguida, o aluno que achar que tem 

o cartão com o objectivo daquela disciplina deve dizer. Primeiro lê em voz alta o que 

está escrito no cartão e todos discutem se será o cartão correcto. Se for o correcto o 

aluno deve colocá-lo no quadro em frente ao nome da disciplina. Devem continuar o 

procedimento até finalizarem as diferentes disciplinas. 

 Depois de estarem coladas no quadro (ou numa parede) as diferentes disciplinas e 

os seus objectivos, distribuem-se pelos alunos novos cartões, cada um com uma 

fotografia. As imagens devem fazer referência a algumas profissões ou actividades que 

se possam associar aos diferentes objectivos. O técnico pode encontrar imagens que 

sejam explicitamente caracterizadoras de determinadas profissões (por exemplo: uma 

fotografia de um dentista a tirar um dente a um doente), ou que apenas façam referência 

à importância de determinadas disciplinas na criação de uma série de estruturas que 
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fazem parte do nosso dia-a-dia (por exemplo: uma fotografia duma ponte, que faz 

referência à utilização da matemática; ou a fotografia dum monumento antigo que faça 

referência à importância de conhecer a história). As imagens podem ser também 

referentes a personagens famosas que estejam relacionadas com determinada área de 

actividade como por exemplo um pintor, um escritor ou um famoso cientista, de modo a 

estimular a sua curiosidade por áreas que desconheciam ou nas quais nunca tinham 

pensado. A actividade que se pretende desenvolver com estas imagens é semelhante à 

anterior mas agora os alunos devem discutir em que disciplina incluiriam cada uma das 

fotos e devem colocá-las no quadro, onde acham que mais se adequam.  

No final da sessão deve ser pedido aos alunos que durante a semana continuem a 

pesquisar pessoas famosas que tenham carreiras que possam associar ás disciplinas que 

estão a estudar para trazerem para a sessão seguinte. Esta tarefa pode levar à 

organização de um dossier onde podem arquivar estas pessoas por áreas de actividades 

que considerem interessantes e que, de preferência, sejam uma novidade para os alunos.  

 

5ª e 6ª Sessões 

Objectivos  

No final destas duas sessões os alunos deverão: 

• Ter construído uma agenda e um horário semanal de estudo que 

contemplem não só as tarefas escolares como as actividades lúdicas; 

• Identificar as suas rotinas e inserir o estudo como uma rotina. 

• Identificar estratégias para controlarem o seu próprio estudo, 

considerando factores distractores e facilitadores. 

 

Ao longo desta sessão é importante levar os alunos a observarem o seu quotidiano 

e as suas estratégias de estudo, promovendo o seu auto-controlo. Para isso deve apoiar-

se os alunos na construção de um plano de estudo semanal que inclua as actividades 

lúdicas e respeite as suas rotinas diárias. De acordo com Silva e Sá (1993), deve tentar-

se que a sequência das actividades facilite a sua motivação e a atenção durante o estudo, 

por exemplo realizando as tarefas antes do seu programa de televisão favorito, fazendo 

do mesmo um reforço à actividade de estudo. É relevante ao longo da sessão que 

percebam a importância de planear e organizar as suas tarefas escolares tal como os 

adultos organizam o seu trabalho e as suas actividades diárias.  
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Ainda nesta sessão deve pedir-se aos alunos que descrevam o seu local de estudo 

em casa, para tentar perceber quais os factores que podem servir como distractivos e 

que podem interferir com a sua concentração.  

Durante o resto do programa o técnico deve continuar a apoiar os alunos na 

planificação do seu estudo, controlando as actividades agendadas e o cumprir do horário 

estipulado. 

 

Actividade Proposta: 

Esta actividade deve servir para construir com os alunos uma agenda escolar que 

vai servir como estrutura base para a organização do estudo e das tarefas escolares. 

Nesta agenda os alunos vão registar as actividades que estão planeadas e marcadas para 

cada dia, bem como as actividades extra-curriculares em que participam. Para além 

disso, servirá para agendarem as suas tarefas diárias, como os trabalhos de casa, ou as 

que vão sendo marcadas pelos professores, como os testes. Para melhor registarem as 

tarefas que têm programadas para cada dia são apresentadas no Anexo I algumas 

questões, retiradas do programa de Silva e Sá (1993) que devem estar presentes em 

todos os dias e que se devem tornar rotineiras. 

No final pede-se aos alunos que durante a semana seguinte construam um diário 

onde vão registar todas as tarefas e actividades que realizam durante os vários dias da 

semana. Nesse diário devem constar também os tempos que passam a ver televisão, a 

jogar computador ou consolas e a brincar. Desta forma tenta planear-se as horas de 

estudo coordenando-as com as actividades lúdicas que cada um gosta de ter.  

 

7ª e 8ª Sessões

Objectivos 

No final das duas sessões os alunos deverão: 

• Identificar a influência das suas acções no seu desempenho escolar; 

• Relacionar as suas dificuldades com o esforço que empenham nas 

tarefas; 

• Identificar as competências pessoais em pedir ajuda; 

• Identificar competências pessoais para o sucesso académico; 

• Analisar as experiências relativas às crenças no sucesso académico. 
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Nestas sessões pretende-se que os alunos compreendam a relação entre as 

experiências, as crenças que têm em aprender as diferentes matérias escolares, bem 

como estes factores e o esforço que empenham nas tarefas e o sucesso na resolução das 

mesmas. Assim pretende-se que aprendam a atribuir causas internas aos seus resultados 

e a controlar as contingências externas, promovendo-se o auto-controlo e a auto-

confiança. Ao longo destas sessões os alunos deverão compreender que os seus 

resultados escolares vão depender fundamentalmente do seu empenho e do seu trabalho. 

 

Actividade Proposta:  

Juntar os alunos em grupos de 4 ou 5 e pedir que construam duas histórias 

diferentes, uma que descreva um aluno que eles considerem ser o “bom” estudante e 

outra que considerem o “mau” estudante. As histórias devem sempre representar o 

aluno na escola e em casa, descrevendo os seus comportamentos e as suas atitudes face 

ás actividades escolares. No final, trocam-se as histórias dos vários grupos entre si e 

pede-se que leiam a história que os colegas construíram e que indiquem qual o “bom” e 

qual o “mau” aluno e que escrevam as atitudes que eles acham que foram positivas em 

relação ao estudo e aquelas que eles acham que foram negativas. No final cada grupo lê 

as histórias e discutem-se as interpretações que os grupos fizeram em conjunto. Depois 

de discutidas as histórias e analisados os vários aspectos que os alunos acham que 

caracterizam o “bom” e o “mau” estudante, o técnico ajuda-os a esquematizar as 

atitudes e os comportamentos que realmente foram positivos e negativos, salientando a 

influência que cada um tem no desempenho das tarefas. De seguida pedir aos alunos 

que completem as histórias dos colegas, tentando prever as consequências dos actos dos 

diferentes alunos representados, tentando ainda que cada um corrija as suas atitudes 

erradas. 

 

 

2ª Parte: Conhecer o mundo das profissões 
 

 9ª, 10ª e 11ª  Sessões 

Objectivos  

No final destas sessões os alunos deverão: 

• Identificar algumas profissões no âmbito dos seus interesses; 
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• Analisar os factores que influenciam os seus actuais interesses; 

• Identificar factores de mudança que influenciam os interesses actuais; 

• Identificar algumas profissões pouco comuns e que não conheciam antes 

(evitar profissões como: professores ou médicos e todas aquelas com que 

têm mais contacto no dia-a-dia); 

• Identificar várias formas de exploração de informação.  

 

Nestas sessões pretende-se que os alunos activem a reflexão sobre si próprios e 

sobre o seu mundo experiencial, e aprendam a explorar as diferentes fontes informação 

acerca de várias áreas profissionais. O objectivo fundamental é dar-lhes a oportunidade 

de se descobrirem e discutirem acerca de si próprios e das actividades que não 

conheciam, estimulando a sua curiosidade e a sua capacidade de pesquisa. 

 

Actividade Proposta:  

Numa destas sessões os alunos podem assistir a alguns excertos de filmes que 

sejam representativos de várias profissões ou áreas de actividade. Depois de terem visto 

os diferentes filmes os alunos deverão, em grupo, identificar as principais características 

e exigências de cada uma das profissões de acordo com o guião de perguntas em anexo 

(Anexo II). Para isso o resto da sessão poderá ser realizada numa biblioteca ou numa 

sala de computadores onde os alunos poderão ter acesso a livros, enciclopédias e à 

Internet e onde poderão pesquisar sobre as profissões em questão. O técnico deverá 

disponibilizar cartolinas e outros materiais necessários para que os alunos possam fazer 

um cartaz acerca dessa profissão que deverão apresentar à turma na sessão seguinte, 

bem como tudo o que pesquisaram em relação à profissão em causa.  

Durante esta fase do programa seria interessante para os alunos realizar uma visita 

a uma instituição de natureza científica ou técnica, ou de natureza social que lhes 

permitisse entrar em contacto com o mundo do trabalho. 

Ao longo deste período lectivo os alunos poderão ainda organizar um dossier de 

profissões cursos e escolas, onde vão arquivar por área profissional o resultado das 

pesquisas que forem realizando, este dossier pode ter como objectivo ficar arquivado na 

biblioteca da escola para consulta de todos os alunos, ou pode até ser entregue às turmas 

do 9º ano, de forma a levar os alunos a interagirem. 
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12ª, 13ª  e 14ª Sessão 

Objectivo  

No final destas sessões os alunos deverão: 

• Enumerar um maior número de profissões; 

• Relacionar as profissões com os estereótipos de género; 

• Relacionar as profissões com os vários sectores sociais. 

 

Nesta parte os alunos deverão passar algum tempo na biblioteca ou na sala de 

computadores onde possam pesquisar acerca das profissões, concentrando-se nos 

estereótipos de género e de estatuto social. O mais importante será apoiá-los na reflexão 

sobre alguns estereótipos que possam ter construído anteriormente, estimulando a 

discussão acerca dos mesmos e alargando o seu mapa cognitivo de opções profissionais. 

Nesta fase é fundamental mostrar-lhes alguns exemplos de profissionais que contrariem 

estas ideias preconcebidas. 

 

Actividade Proposta:  

 Nestas sessões seria interessante levar alguns profissionais de várias áreas a 

participar na sessão, organizando com a turma um guião com perguntas que devem 

colocar aos profissionais. As profissões escolhidas devem contrariar os estereótipos de 

género e de estatuto social. No final de cada entrevista, debate-se o que aprenderam 

acerca de cada uma das profissões. 

Nesta fase os alunos podem também organizar uma exposição para apresentar no 

na escola, em que cada grupo de alunos pesquisa acerca de uma área profissional, ou de 

uma profissão, incluindo os cursos e as escolas de referência para essa área. Depois 

devem fazer panfletos e cartazes para, no final do ano lectivo realizarem o dia das 

profissões dando a conhecer aos restantes alunos o que aprenderam, e promovendo a 

interacção dos alunos com o resto da escola. 
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3ª Parte: Conhecer quem sou 
 

14ª  e 15ª  Sessões

Objectivos 

No final desta sessão os alunos deverão:  

• Identificar algumas das suas características pessoais com base na sua 

experiência; 

• Identificar aspectos positivos das suas competências; 

• Relacionar as suas experiências, as suas características e os seus 

objectivos. 

 

Ao longo destas sessões o técnico deve promover o auto-conhecimento dos 

alunos, estimulando a capacidade de avaliação das suas experiências pessoais. Assim, 

deve levar-se os alunos a reflectirem acerca das suas características mais positivas e das 

suas competências, bem como levá-los a analisar as suas características que devem ser 

melhoradas relacionando-as com os hábitos e métodos de estudo. 

 

Actividade Proposta:  

O jogo proposto procura que os alunos pensem acerca das suas características e 

daquilo que os distingue uns dos outros. Para isso devem escrever um anúncio em que 

descrevem as suas características que mais os diferenciam dos outros. O técnico deve 

ajudá-los a encontrar aspectos que realmente podem ser únicos, centrando-se mais na 

personalidade e não tanto no aspecto físico. Quando todos tiverem terminado colocam-

se os anúncios dentro dum saco e passa-se o saco pela sala. Cada aluno deve tirar um 

anúncio, que deve ler e tentar adivinhar quem foi o colega que o escreveu. 

No final todos devem explicar quais as maiores dificuldades que sentiram e o que 

é que conseguiram descobrir acerca de si próprios e daquilo que os distingue dos 

colegas. É importante que os alunos discutam a importância de reflectirmos acerca das 

nossas características e daquilo que nos torna únicos. 

 

15ª e 16ª Sessões 

Objectivos  

No final destas sessões os alunos deverão: 
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• Analisar as matérias e disciplinas em que tiveram mais dificuldade e 

aquelas em que tiveram mais facilidade ao longo dos dois últimos 

períodos lectivos; 

• Identificar as matérias e disciplinas que gostaram mais de estudar e 

aquelas que gostaram menos; 

• Analisar a forma como podem desenvolver certas potencialidades e 

superar algumas das dificuldades que encontraram. 

 

Nesta parte aquilo que se pretende é que os alunos aprendam a reflectir sobre as 

suas acções e analisem de que modo é que elas são determinantes para os seus 

resultados escolares. Para isso devem analisar as várias disciplinas e os vários resultados 

que obtiveram ao longo dos outros períodos escolares e identificar as matérias em que 

tiveram mais dificuldade e aquelas em que conseguiram alcançar melhores resultados. 

Deste modo poderão identificar em que disciplinas se deverão esforçar mais para atingir 

melhores resultados nas disciplinas mais difíceis.  

Para além disso é importante que analisem quais os conteúdos que gostaram mais 

de estudar e que acharam mais interessantes tendo em consideração os seus objectivos e 

experiências pessoais. 

 

Actividade Proposta:  

Depois de analisadas as várias disciplinas os alunos podem responder às questões 

do Anexo III. Estas questões vão servir para que os alunos pensem na forma como 

podem tentar melhorar o seu desempenho nas disciplinas em que sentiram mais 

dificuldade. Para além disso vai permitir-lhes que analisem se as suas atitudes em 

relação à escola têm sido as mais correctas de acordo com o que aprenderam no início 

do programa e com o horário de estudo que construíram. O técnico poderá também 

utilizar as respostas dos alunos para analisar se alguns deles poderão precisar de apoio 

individual, não só no planeamento do seu estudo como na mudança de atitudes de 

ansiedade que algumas tarefas lhes poderão causar. 

 

17ª e 18ª Sessões 

Objectivos  

No final destas sessões os alunos deverão: 
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• Identificar os seus interesses e os factores que os determinam; 

• Relacionar algumas das suas actividades de tempos livres (que praticam 

efectivamente ou que gostariam de praticar) com as disciplinas que 

estudaram e com algumas actividades profissionais; 

• Estabelecer um plano para modificar situações que não sejam favoráveis 

aos seus planos e à sua auto-imagem. 

 

Nestas sessões pretende-se que os alunos reflictam sobre os seus planos e a sua 

auto-imagem como estudantes. São ainda analisados aspectos relativos ao que mais 

gostam de fazer, na escola e fora do espaço escolar. Para isso devem reflectir nas suas 

actividades de tempos livres e mesmo naquelas em que gostariam de participar, 

relacionando os seus gostos e interesses com o seu sentido pessoal de competência. 

Para além disso devem ainda analisar essas actividades em relação às disciplinas 

que estudaram e a várias actividades profissionais, procurando identificar aspectos em 

comum. 

 

Actividades Proposta:  

Nesta fase pode fazer-se novamente uma correspondência entre algumas 

profissões, cada uma das disciplinas e algumas actividades de tempos livres, tentando 

sempre justificar a razão para as suas escolhas. No final devem discutir a relação entre 

as disciplinas que mais gostaram e as actividades em que participam ou gostariam de 

participar, tentando perceber o que têm em comum. 

 

19ª  Sessão 

Objectivos  

No final desta sessão os alunos deverão: 

• Conciliar os conhecimentos que foram adquirindo ao longo do programa; 

• Avaliar o programa indicando aspectos positivos e negativos; 

• Avaliar se foram atingidos os objectivos pessoais e programáticos 

pretendidos. 
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Ao longo desta sessão os alunos e o técnico deverão discutir em grupo o que foi 

feito ao longo do programa. Devem avaliar o que correu bem e o que correu mal 

tentando, em conjunto, justificar os sucessos e os fracassos do programa.  

 

Avaliação do Programa de Intervenção 

 

Um programa de orientação de carreira compreensivo pretende ajudar os clientes 

a resolver problemas de carreira e a tomar decisões.  

O modelo de construção de sistemas de instrução modificado para a orientação de 

carreiras por (Peterson et. al., 1991), pretende ser uma linha condutora para desenvolver 

e implementar um plano de orientação de carreira. De acordo com este modelo há várias 

fases importantes na implementação dum programa de aconselhamento de carreira das 

quais se torna fundamental a avaliação da eficácia do programa. Segundo os autores, 

deve ser realizada uma série de processos de avaliação de forma a determinar se as 

actividades programadas são eficazes a levar os alunos a alcançar os objectivos do 

programa e como é que este pode ser melhorado.  

A avaliação da eficácia de um plano de intervenção deve ser feita relativamente ao 

processo e ao produto.  

A avaliação do processo realiza-se tendo em consideração a informação relativa à 

adequação e à eficácia dos vários processos de informação e instrução que constituem o 

programa (Bonar, 1977). Esta avaliação pode ser feita pelos técnicos de aconselhamento 

que acompanham os alunos durante as sessões, tendo como base os seus progressos na 

compreensão, integração e generalização da informação recebida. 

Este tipo de avaliações pode incluir situações de grupo, individuais ou até mesmo 

actividades de campo. Nalguns casos o orientador pode simplesmente observar a 

evolução do aluno ao longo do programa, no entanto, pode ser produtiva a realização 

duma entrevista no final ou o preenchimento dum formulário de feedback. 

A avaliação do produto está relacionada com as mudanças do comportamento 

como resultado da interacção dos aspectos informativos e instrutivos do programa 

(Bonar, 1977). As mudanças nos alunos devem ser avaliadas primeiro em relação às 

capacidades, conhecimentos e atitudes que desenvolveram como resultado directo da 

intervenção de carreira, os efeitos primários, e finalmente em relação ao sucesso 

escolar, ao absentismo e à exploração de carreira, os efeitos secundários.   
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No sentido de registar a evolução dos alunos quer em relação aos efeitos 

primários quer em relação aos efeitos secundários do programa são apresentadas 

algumas sugestões de avaliação: 

• Elaborar uma ficha de avaliação de desempenho para cada aluno que 

especifique e operacionalize os vários objectivos do plano. Nesta ficha 

irá, através da observação dos alunos, registar as competências 

adquiridas por cada um ao longo do tempo. Assim poderá avaliar as 

necessidades de cada aluno individualmente e orientar as sessões 

seguintes de acordo com as alterações observadas nos alunos à medida 

que o programa avança; 

• Elaborar um questionário de feedback que fosse aplicado inicialmente e 

no final do programa como forma de avaliar as mudanças nos alunos. 

Poder-se-ia ainda aplicar o questionário a alunos do mesmo ano de 

escolaridade e sem intervenção; 

• As entrevistas individuais ou em pequenos grupos no final de cada 

período lectivo (e de cada parte do programa) podem ser úteis para 

perceber se os alunos vão adquirindo as competências propostas em cada 

módulo. O início do módulo seguinte pode ser reprogramado de acordo 

com o resultado das entrevistas e caso o técnico considere importante 

voltar a alguns dos objectivos anteriores; 

• Finalmente um follow-up destes alunos nos anos críticos das escolhas 

vocacionais (9º e 12º ano) seria informativo dos efeitos secundários do 

programa. E neste caso poder-se-ia ainda comparar com os alunos que 

não tiveram qualquer intervenção; 

• Um outro indicador necessário para a avaliação deve ser os próprios 

resultados escolares, partindo do princípio de que os alunos com 

intervenção melhoram nos hábitos de estudo e na auto-regulação da 

aprendizagem; 

• O impacto deve ser avaliado também a nível da comunidade escolar, com 

professores, funcionários e pais. 

 

Para além destas sugestões parece fundamental que estes alunos sejam 

acompanhados nos anos lectivos seguintes, no sentido se dar continuidade às 
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aprendizagens e de se compreender os efeitos da participação do programa no seu 

desempenho escolar. É importante ajudá-los a continuar a pôr em prática o que 

aprenderam no programa, ao longo de todo o ensino básico.  
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III. Conclusão 
 

O desenvolvimento da carreira nas crianças é visto como uma parte importante do 

desenvolvimento geral dos indivíduos e foram desenvolvidas inúmeras teorias que se 

focaram neste problema. No entanto, actualmente os programas de orientação 

vocacional continuam, na sua maioria, a ser realizados nos momentos de tomada de 

decisão, focando-se, essencialmente, nos alunos do 9º ano e do ensino secundário. 

Considerando o primeiro princípio do desenvolvimento da carreira (Caeiro, 1980) que 

diz que o aconselhamento vocacional desenvolvimentista tem um carácter contínuo, o 

programa aqui apresentado mostra as vantagens de se intervir mais cedo no 

desenvolvimento de carreira dos jovens de modo a evitar os grandes obstáculos que 

surgem nos momentos de tomada de decisão. 

O desenvolvimento vocacional é fortemente influenciado pela formação de 

hábitos, atitudes e comportamentos que ocorrem durante a infância e a adolescência e a 

intervenção vocacional precoce poderá ajudar na prevenção de dificuldades e na 

melhoria da qualidade do processo de orientação vocacional dos indivíduos (Taveira, 

1999). Neste sentido, o presente programa pretende sobretudo promover o 

desenvolvimento de atitudes positivas face a si próprio e face às oportunidades 

educativas, procurando desenvolver nos alunos sentimentos de segurança e autonomia 

relativamente ao trabalho escolar, e evitar o compromisso precoce com um leque 

demasiado restrito de opções.  

Considerando a visão de Viegas de Abreu (2001) de que os resultados escolares 

são determinantes nos processos de decisão de um grande número de alunos, parece 

fundamental que as intervenções de desenvolvimento e orientação de carreira comecem 

a integrar no seu planeamento actividades mais abrangentes que visem também o 

sucesso escolar dos alunos. Para além disso, a interligação entre a escola e as disciplinas 

e as actividades profissionais vai permitir aos jovens compreender a importância e o 

papel da escola na construção dos seus objectivos e projectos futuros. 

O programa proposto tem por base o princípio de que se apoiarmos os alunos no 

desenvolvimento de atitudes exploratórias e promovermos uma atitude integradora da 

relação entre a escola, o mundo do trabalho e a necessidade de se construírem planos de 

carreira e de vida, podemos promover nos jovens a valorização da escola e a sua 

motivação na colaboração e na participação das actividades escolares. 

 38



Consequentemente teremos alunos mais empenhados, com melhores resultados 

escolares e mais conscientes, seguros e autónomos na construção de projectos de 

carreira.  

Em relação a este programa de intervenção vocacional considera-se que se os 

alunos tivessem a oportunidade de nele participar poderiam vir a ter melhores resultados 

escolares. Neste sentido, seria importante que, ao longo dos anos escolares que se 

seguem e até ao primeiro momento de tomada de decisão, estes alunos fossem 

acompanhados no sentido de avaliar a evolução dos seus resultados.  

Tendo em consideração a continuidade do desenvolvimento da carreira este 

programa, considerado de forma isolada, continuará a ter resultados pouco duradouros. 

As estratégias de intervenção devem focar os processos de tornar os jovens pró-activos 

e auto-reguladores do seu desenvolvimento. Por outro lado, o ideal seria que os jovens 

depois desta intervenção no 5º ano de escolaridade, fossem apoiados periodicamente 

pelos técnicos de aconselhamento de carreira, estimulando a reflexividade sobre si 

próprios e o seu contínuo interesse na relação entre as actividades escolares e as 

profissões, promovendo o sucesso escolar dos alunos e a formação de planos de carreira 

ajustados. 

Para além disso, e como na maioria dos programas de intervenção, nem todos os 

jovens conseguirão atingir os objectivos propostos e por isso nem todos vão alcançar os 

mesmos resultados já que os factores que influenciam o sucesso escolar são inúmeros 

quer a nível individual como a nível situacional e nunca poderíamos controlá-los a 

todos.  

No entanto, e apesar de todas as limitações, penso que seria fundamental que 

todos os alunos tivessem a oportunidade de participar em programas de 

desenvolvimento da carreira desde cedo, porque se poderiam evitar muitos dos casos de 

insucesso escolar que actualmente caracterizam fortemente a situação do ensino 

português. Os jovens estariam mais preparados para enfrentar as várias tarefas do 

desenvolvimento de carreira e o próprio mundo do trabalho, nestes tempos de grandes 

mudanças.  
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Anexo I: Organizar o meu estudo 
 

 

O que não posso deixar de fazer hoje? 

(Trabalhos de casa, rever a matéria das aulas, preparar testes) 

 

 

O que tenho exactamente de estudar? 

(O número de páginas que vou estudar, quantas lições vou rver, quantos exercícios vou 

resolver) 

 

 

Por onde vou começar?  

(Vou começar pelo que me agrada menos) 

 

 

Cumpri os meus objectivos? 

(Estou a trabalhar bem ou é preciso rever os meus planos) 
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Anexo II: Uma nova profissão! 
 

 

 

1. Qual a profissão retratada no filme? 

 

 

 

2. Quais são as principais tarefas desempenhadas? 

 

 

 

3. Em que local normalmente trabalham as pessoas que têm esta profissão? 

 

 

 

4. Que tipo de formação escolar será necessária para ter esta profissão? 

 

 

 

5. Quais as principais características das pessoas que têm esta profissão? 
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Anexo III: Pensar sobre a escola 
 

 

 

1. O que é que eu acho que posso fazer para ser melhor estudante? 

 

 

 

2. Em que disciplinas me devo empenhar mais? 

 

 

 

3. Como posso continuar a ter bons resultados nas disciplinas que tenho mais 

facilidade? 

 

 

 

4. Tenho pedido ajuda aos professores quando tenho dúvidas? Se não o fiz foi 

porquê? 

 

 

 

5. Tenho cumprido os objectivos do meu plano de estudo? 
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