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Resumo 

A investigação consiste no estudo exploratório da adaptabilidade na carreira, 

considerando as suas quatro dimensões: Preocupação, Controlo, Curiosidade e 

Confiança, e a sua relação com a identidade. São utilizadas como bases teóricas a teoria 

da construção da carreira de Savickas e o modelo de construção das formas identitárias 

de Guichard. A amostra consiste em 55 sujeitos, 34 mulheres e 21 homens com idades 

entre os 21 e os 39 anos, aos quais foram aplicados o Inventário de Adaptabilidade e a 

técnica Career Style Interview. Os resultados obtidos tendem a confirmar uma relação 

entre adaptabilidade e identidade, principalmente ao nível do Controlo, Curiosidade e 

Preocupação. Igualmente sugerem tendências de as mulheres apresentarem maior 

controlo, de os sujeitos mais velhos registarem maior preocupação e curiosidade, bem 

como a proeminência do factor histórico no controlo. De seguida, são discutidas as 

conclusões da investigação, revelando as limitações e futuras linhas de investigação, 

finalizando com algumas considerações sobre as implicações para as práticas de gestão 

e de aconselhamento da carreira.   

Palavras-chave: Adaptabilidade, Carreira, Idade, Identidade, Self, Sexo. 

 

Abstract 

This investigation consists on an exploratory study of career adaptability, considering 

its four dimensions: Concern, Control, Curiosity and Confidence, as well as its relation 

with identity. The career construction theory by Savickas and Guichard’s self 

construction theory are used as theoretical background to support the investigation. The 

sample consists of 55 participants, 34 women and 21 men between the ages of 21 and 

39 years old, where it was applied the Career Adapt-abilities Scale and the Career Style 

Interview technique. The data obtained implies a possible relation between adaptability 

and identity, mostly when considering Control, Curiosity and Concern. Simultaneously 

it suggests a tendency of women demonstrating more control, of older individuals 

scoring more concern and curiosity, as well as a relevance of the historical factor on 

control. Following this, a discussion is presented with the conclusions of the 

investigation, considering its limitations and future investigations. Lastly, some 

considerations are made about the implications of this study to career management and 

counseling practices. 

Keywords: Adaptability, Age, Career, Gender, Identity, Self. 
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Introdução 

A entrada no século XXI, obrigou a uma redefinição do conceito de carreira, 

passando de uma noção de estabilidade e segurança nas organizações para uma noção 

boundaryless (Arthur, 1994) com trajectorias de carreira sem qualquer padrão e com 

maior imprevisibilidade de mudança; a flexibilidade e adaptação tomam agora um papel 

central (Savickas et al., 2009). A construção da carreira é, a partir de agora, gerida pelo 

indivíduo. 

Ao longo do século passado, foram desenvolvidas várias teorias de 

desenvolvimento da carreira mas poucas se adaptaram às exigências das mudanças na 

sociedade e da nova conceptualização de carreira (Leung, 2008). Neste sentido, as 

teorias construtivistas da carreira começaram a ganhar proeminência neste campo pois 

foram capazes de responder aos problemas emergentes do novo conceito de carreira. A 

ideia nuclear destas consiste na construção da carreira pelo próprio indivíduo através do 

desenvolvimento vocacional (Savickas, 2005); facto congruente com o novo paradigma 

de carreira onde o responsável pelo desenvolvimento da carreira é o indivíduo. 

Diferentes teorias encaixam-se nesta corrente como a explicação contextualista da 

carreira (Young, Valach & Collin, 2002), a teoria life-span, life-space (Super, 1980), a 

teoria da construção da carreira (Savickas, 1989, 1997, 2002, 2005, 2010, 2011, 2013), 

entre outras.  

A presente investigação incide no estudo da adaptabilidade da carreira e 

identidade com o objectivo de identificar a presença de associação entre as dimensões 

da adaptabilidade e as formas identitárias. Também serão tidas em consideração 

questões do questionário “Career Style Interview” como informação adicional. 

Neste âmbito, será explorada como fundamento teórico a perspectiva 

construtivista de carreira de Mark Savickas (1989, 1997, 2002, 2005, 2010, 2011, 2013) 
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e a teoria da construção da identidade de Jean Guichard (2005, 2009). De seguida é 

apresentado o método e os resultados obtidos, bem como a sua análise. Por fim, é 

exposta a discussão que inclui as conclusões, bem como as limitações do estudo e 

algumas implicações para as práticas da gestão de recursos humanos. 

 

Teoria da construção da carreira 

O surgimento da teoria da construção da carreira resultou do desenvolvimento 

posterior da teoria life-span, life-space (Savickas, 2010). Fortemente baseada nas ideias 

desenvolvidas por Super (1957, 1980), também conta com contribuições de Strong 

(1943), dada a sua relevância quanto aos interesses na escolha da carreira, e de Holland 

(1997) pela sua estrutura tipológica parcimoniosa e largamente reconhecida e aceite, 

quanto aos tipos de carreira. 

Com a nova teoria, o objectivo foi ajustar a teoria de Super e unir os seus 

segmentos. A integração trouxe robustez à teoria e a sua adaptação, quanto à evolução 

de noção de carreira e intervenção na mesma, tornou-a adequada à actualidade social 

(Savickas, 1997). Para este efeito, foi adicionada uma base construtivista à teoria 

considerando que o indivíduo constrói representações da realidade na construção da 

carreira. 

Self: papéis de vida e contexto 

Segundo Savickas (2002), a construção da carreira resulta de processos 

interpessoais e interpretativos que impõem direcção ao desenvolvimento vocacional e 

fornecem significado ao self e, consequentemente, à carreira. O self é construido ao 

reflectir sobre as experiências interpessoais em certos contextos. Neste seguimento, 

pode-se considerar que o self é co-construido por um processo colaborativo. É através 
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dos outros, pelas relações interpessoais, que o indivíduo encontra sentido em si e no 

mundo.  

O indivíduo constrói a sua carreira integrado em contextos sociais que o vão 

influenciar. Existe uma interacção com oportunidades e restrições contextuais para 

produzir desenvolvimento. A carreira evolui em resposta às exigências sociais dos 

contextos. Uma das dimensões do contexto, relevante para o desenvolvimento 

vocacional é o papel social. Ao longo da vida o indivíduo assume vários papéis sociais 

de vida e estes desenvolvem-se no espaço de vida (Savickas, 2011; Super, 1980). Este 

engloba os papéis sociais assumidos pelo indivíduo bem como os contextos em que se 

manifestam. Dentro deste espaço existem padrões de papéis centrais e periféricos que 

vão mudando e a sua disposição vai influenciar a escolha ocupacional. O self 

vocacional, incorporado no sistema de self’s, surge aqui como a concepção de atributos 

auto-percepcionados que um indivíduo considera relevantes para o papel de trabalho. 

No desenvolvimento do comportamento vocacional, ao expressar as suas 

preferências vocacionais, o indivíduo vai colocar em terminologia ocupacional as suas 

ideias do tipo de pessoa que é, da sua ocupação (Savickas, 2002). Portanto a 

conceptualização da escolha de carreira engloba a implementação de um self; o 

indivíduo vai manifestar o seu self na sua função. Haverá sempre uma busca de uma 

função em que o indivíduo possa manifestar o seu self  livremente durante a carreira 

(Savickas, 2013; Super, 1957). A função ideal possibilita o desempenho de um papel 

apropriado e congruente com o self. 

Em todo o processo de construção, o indivíduo constrói a sua narrativa, a sua 

história de vida. A narrativa consiste num aglomerado de pequenas histórias que o 

indivíduo conta sobre o self em determinado papel e contexto. Esta fornece uma forma 

de interpretar o self que, por sua vez, orienta o indivíduo no mundo social, dando 
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significado e propósito (Savickas, 2013). O indivíduo torna-se uma personagem na sua 

história e assim explica a si próprio o self e como ele se encaixa no mundo. 

Encaixando a teoria no mundo do trabalho, a sequência de posições de trabalho 

são as pequenas histórias, que no seu conjunto formam a carreira objectiva. Ao 

encontrar e explicar as ligações e relações entre as diferentes posições, através do 

enredo, vai ao encontro do conceito de carreira subjectiva. Ao estabelecermos as 

ligações entre funções, estamos a dar significado à narrativa, deixando de ser apenas 

uma sequência de pequenas histórias. A narrativa vai permitir interiorizar experiências 

passadas e actuais, bem como antever e preparar para o futuro (Savickas, 2013). A 

carreira torna-se um projecto construido pelo indivíduo. 

Desenvolvimento vocacional 

A construção de carreira engloba transacções constantes entre o self e o papel de 

trabalho, impulsionado pelas expectativas e exigências sociais sobre a vida. Estas 

exigências traduzem-se em tarefas vocacionais, provocadoras da mudança, a que o 

indivíduo terá de se adaptar, durante os estádios de vida (Super, 1980).  A evolução 

decorre desta constante interacção, onde vão surgindo tarefas vocacionais e às quais o 

indivíduo se adapta, impulsionando o desenvolvimento (Savickas, 2011). 

O desenvolvimento vocacional ocorre durante a vida e encontra-se num ciclo 

repartido em cinco fases ao longo da vida. Neste ciclo (crescimento
1
, exploração, 

estabelecimento, gestão e declínio) existem diferentes tarefas vocacionais a que o 

indivíduo se deve adaptar para alcançar e manter estabilidade no seu papel de trabalho. 

Estas tarefas resultam de expectativas impostas pela sociedade e experienciadas pelo 

indivíduo como preocupações de carreira. A adaptabilidade é o processo que vai 

                                                           
1
 A fase de crescimento é a única das cinco fases que é irrepetível pois está associada à fase da infância e 

adolescência que envolvem a formação do self e o desenvolvimento de atitudes, crenças e competências 

essenciais à construção da carreira (Savickas, 2002). 



 

5 
 

garantir a adaptação às mudanças sociais e, consequentemente, o desenvolvimento 

vocacional (Savickas, 2011). 

Adaptabilidade 

Num processo de mudança existe um período de transição que exige revisão de 

objectivos e estabelecimento do self num novo espaço. A mudança vai gerar 

desenvolvimento pessoal. Segundo a teoria da construção existem três desafios que 

proporcionam a mudança: tarefas vocacionais, transições ocupacionais e traumas de 

trabalho. A adaptação a estas tarefas, transições e traumas ocorrem num ciclo de 

funções adaptativas: orientação, exploração, estabelecimento, gestão e declínio. Em 

casos de mudança este ciclo é sempre repetido até o self ser integrado no novo contexto 

(Savickas, 2013). 

 No contexto de adaptação à mudança, a adaptabilidade surge como uma das 

consequências da adaptação, juntamente com a adaptatividade e o adapting. Enquanto a 

adaptatividade é definida pelas características pessoais de flexibilidade ou vontade de 

confrontar tarefas, transições e traumas com respostas adequadas e o adapting considera 

as respostas comportamentais às condições de mudança, a adaptabilidade denota os 

recursos psicossociais do indivíduo para gerir as actuais e antecipar futuras tarefas 

vocacionais, transições e traumas (Savickas, 1997), para resolver problemas não 

familiares e complexos provenientes da condição de mudança. 

Segundo Savickas (2013), a adaptabilidade está organizada num modelo 

estrutural de três níveis. Num primeiro nível encontram-se quatro dimensões: 

preocupação, controlo, curiosidade e confiança. A preocupação refere-se a uma 

orientação futura da carreira, à capacidade de antevisão e preparação; está intimamente 

ligada ao carácter projectivo e contínuo da carreira na consideração do passado e do 

presente para as escolhas e mudanças futuras. Quando se refere ao controlo, é 



 

6 
 

considerada a auto-disciplina, a conscienciosidade e organização no confronto com a 

condição de mudança. Já a curiosidade está relacionada com o comportamento 

exploratório e inquisitivo de procura de informação; a curiosidade e abertura à 

experiência vão permitir um melhor conhecimento do contexto de forma a entender 

mais realisticamente como integrar o self em diferentes situações. Por fim, a confiança 

refere-se à auto-eficácia e auto-estima quanto à capacidade de tomar a decisão certa e 

obter sucesso nas escolhas de carreira. As dimensões representam os recursos e 

estratégias na gestão das tarefas, transições e traumas durante a construção da carreira.  

Num nível intermédio estão incluídas variáveis homogéneas das quatro 

dimensões. Cada grupo de variáveis inclui atitudes, crenças e competências específicas 

que modelam os comportamentos adaptativos quanto à mudança. Estes 

comportamentos, por sua vez, constituem o terceiro nível no modelo de adaptabilidade.  

Segundo a teoria da construção as condições de mudança são confrontadas por 

diferentes níveis de preocupação, controlo, curiosidade e confiança. O desenvolvimento 

ocorre ao longo das quatro dimensões. Para determinar estas diferenças individuais 

entre as quatro dimensões, foi desenvolvido o “Career Adapt-Abilities Scale” (Savickas 

& Porfeli, 2012). 

 

Identidade 

Juntamente com o novo conceito de carreira, a imprevisibilidade e a 

instabilidade no trabalho trouxeram problemas no desenvolvimento da mesma. A 

carreira já não seguia uma trajectória fixa com um padrão. De forma a resolver este 

problema, a carreira teria de ser encarada como uma construção e a intervenção deveria 

ser remodelada nesse sentido (Guichard & Lenz, 2005).  
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Seguindo como base as noções da corrente construtivista de desenvolvimento, 

Guichard (2005, 2009) sugere o modelo de auto-construção. Este modelo surge 

intimamente relacionado com a teoria da construção da carreira (Super, 1957, 1980; 

Savickas, 1989, 1997, 2002, 2005, 2010, 2011, 2013) acima desenvolvida, contudo o 

autor concentrou-se e aprofundou a questão da construção do self e da identidade para 

uma melhor intervenção na carreira. 

O modelo de auto-construção combina três abordagens diferentes: uma 

perspectiva sociológica, uma perspectiva psicológica e uma perspectiva dinâmica. 

Segundo a perspectiva sociológica, o indivíduo encontra-se constantemente integrado 

em contextos sociais logo vai agir e interagir dentro desses mesmos contextos. Um 

contexto social estruturado vai oferecer ofertas de identidade, isto é, categorias sociais 

já existentes, nas quais o indivíduo se vai relacionar mais ou menos consoante a sua 

identificação com as mesmas (Guichard, 2009). O indivíduo vai construir-se dentro 

destas categorias. No entanto através das suas acções e interacções, o indivíduo pode 

contribuir para a evolução dessas categorias, podendo até criar novas categorias. 

A perspectiva psicológica enfatiza o carácter cognitivo da construção (Guichard, 

2009). O indivíduo vai adaptar elementos da categoria social ao seu self. Durante esta 

adaptação criam-se as estruturas identitárias, resultantes das construções cognitivas da 

interacção entre as categorias sociais e as experiências do indivíduo. As estruturas 

identitárias vão constituir a base da representação do próprio, dos outros, e da auto-

construção. Daqui vão emergir formas identitárias que são o modo como o próprio vê o 

seu self e os outros num certo contexto. Integrado nestas forma identitárias, o indivíduo 

constrói-se e apropria-se das mesmas. Estas tornam-se, então, formas identitárias 

subjectivas (FIS) nas quais o indivíduo forneceu significado pessoal, proveniente das 

suas percepções. As FIS podem ser definidas essencialmente no modo como o indivíduo 
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se comporta e age em relação ao modo como vê o seu self num dado contexto. Sendo 

que as FIS são resultantes dos contextos, consoante estes, as FIS serão diferentes.  

Dado o carácter subjectivo das FIS, estas vão se agrupar num sistema onde o 

indivíduo se vai construir. A subjectividade constitui a representação interna das FIS 

que as vai unir num sistema com significado pessoal (Guichard, 2005). O sistema vai 

incluir FIS correspondentes a experiências presentes, passadas (ainda relevantes para o 

indivíduo) e futuras (antecipadas). Com esta diversidade, durante diferentes períodos da 

vida, uma ou mais FIS poderão ser centrais para o sistema. Estas terão o maior impacto 

no sistema e serão as linhas orientadoras de todo o sistema. 

Finalmente, a perspectiva dinâmica considera dois processos internos que 

intervêm durante a construção nas FIS. Estes processos correspondem a duas formas de 

reflexividade. A primeira constitui a reflexividade “I - me” onde existe uma relação do 

self com uma entidade reflectida das experiências do indivíduo. Existe uma união do 

self e das suas experiências com uma entidade construida pelo mesmo, estruturante  do 

seu presente, que possui características desejáveis ao indivíduo (Guichard, 2009). O self 

torna-se uma representação da entidade, proveniente das percepções do indivíduo. A 

segunda consiste na reflexividade “eu – tu – ele(a)” que corresponde à descentralização 

do self. Durante o crescimento, o indivíduo passa a ser capaz de abandonar o seu ponto 

de vista, adoptando o do outro. De uma perspectiva diferente as interpretações podem 

ser diferentes e desse modo o indivíduo poderá realizar uma melhor análise do self 

(Guichard, 2009). 
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Método 

Participantes 

A amostra é constituída por 55 sujeitos, sendo 34 do sexo feminino e 21 do sexo 

masculino, que compreendem idades entre os 21 e os 39 anos. Foram, igualmente, 

apuradas outras variáveis sociodemográficas como as habilitações académicas, variando 

entre o ensino básico e o ensino superior, e a função desempenhada que engloba os 

sectores de engenharia (6), tecnologia (4), saúde (7), comercial (10), transportes (1), 

serviços (3), militar (1), educação (5) e recursos humanos (5), bem como a situação de 

desemprego (2), restando 11 sujeitos que não identificaram a sua área. Tanto as 

habilitações académicas como a função desempenhada não foram consideradas para a 

obtenção e análise de resultados 

Instrumentos e Medidas 

Nesta investigação foram aplicados três instrumentos de natureza psicológica. 

Os instrumentos utilizados são: a técnica de “Career Style Interview” desenvolvida por 

Savickas (1989), o Inventário de Adaptabilidade (Duarte et al., 2012) e, por fim, uma 

checklist construída especificamente para este estudo, baseada nas facetas dos domínios 

do Five Factor Model. 

Career Style Interview  

A técnica foi desenvolvida e construida com base na Psicologia Individual 

Adleriana, numa corrente construtivista (Savickas, 1989). Esta enfatiza a singularidade 

do indivíduo quanto à percepção do seu próprio trabalho pois as expectativas, os receios 

e os desejos são únicos e intrínsecos em cada indivíduo. Os inventários de interesses 

(e.g. Vocational Interest Blank de Strong, 1943) não permitiam identificar a 

singularidade de cada indivíduo pois apenas aliavam os seus interesses a uma categoria 
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de profissões (Savickas, 1989), surgindo, desta forma,  a necessidade de um novo 

instrumento. 

A técnica de Career Style Interview consiste num questionário composto por 10 

questões de resposta aberta, nas quais são averiguadas características relacionadas com 

o indivíduo, os seus interesses e a sua história de vida. O questionário é aplicado em 

forma de entrevista presencial, onde o conselheiro questiona directamente a pessoa. As 

respostas, no seu conjunto, vão culminar numa narrativa construida pelo próprio 

indivíduo, que vai funcionar como um guia para o apoiar a compreender e construir a 

sua história de vida (Savickas, 1989; Taber, Hartung, Briddick, Briddick & Rehfuss, 

2011). Para esta investigação em particular, o próprio sujeito respondeu por extenso e 

apenas foram tidas em consideração três questões: a primeira relacionada com o 

herói/ídolo, a segunda relativa ao livro preferido e, por fim, a sexta questão que aborda 

o lema de vida. De seguida serão desenvolvidas cada uma destas questões mais 

detalhadamente. 

A primeira questão procura averiguar qual foi o herói durante a sua infância, ou 

seja,  quem é que o indivíduo admirava. Desta pergunta pretende-se retirar informações 

relativas aos principais domínios de vida do indivíduo, o que o guia, o que o motiva e o 

modo como consegue resolver problemas e ultrapassar obstáculos. O héroi demonstra-

se como uma entidade que o indivíduo encorpora em si e que possui as características 

desejadas pelo mesmo, é como uma extensão do self (Savickas, 1989). Assim, esta 

torna-se uma fonte essencial, com dados para entender qual o sistema de formas 

identitárias subjectivas do sujeito e o seu modo de interagir com o contexto. Os 

resultados provenientes desta questão estão divididos em quatro categorias: 

personalidade fictícia, personalidade real actual, personalidade real histórica e 

familiares/Amigos. 



 

11 
 

Quanto à questão sobre a preferência de leitura, esta revela-se importante no 

tema a ser investigado pois o indivíduo ao indicar um determinado livro está, de certo 

modo, a demonstrar como se identifica com uma ou mais personagens e com a sua 

história envolvente (Taber et al., 2011). No âmbito desta investigação, esta segunda 

questão está relacionada com a questão do herói e vem complementá-la pois permite-

nos entender mais detalhadamente a auto-caracterização de si (self) e a forma de 

resolução de problemas. O indivíduo ilustra-se na personagem e história que considera 

semelhantes à sua situação de vida (Savickas, 1989). As respostas à questão encontram-

se repartidas em três categorias: romance, ficção e  histórico/biográfico. 

Por fim, relativamente à última questão alusiva ao lema de vida do sujeito, esta 

ilustra como o indivíduo caracteriza a sua história de vida. O lema transmite qual o tema 

central da vida do sujeito e permite compreender, no seguimento das duas questões 

anteriores, como o mesmo gere e lida com a sua vida (Savickas, 1989). Quanto aos seus 

resultados, foram consideradas 2 grandes categorias (“viver o dia” e “viver segundo 

princípios/valores”) enquanto as restantes foram agrupadas numa única categoria 

denominada “outros”. 

O conjunto destas três questões vai resultar numa imagem holística que o sujeito 

tem do seu self, reflectindo as suas formas identitárias subjectivas e, consequentemente, 

o sistema das mesmas. 

Inventário de Adaptabilidade 

O Inventário de Adaptabilidade resultou de um projecto internacional 

desenvolvido por um grupo de psicólogos que integram o Life Design International 

Research Group, baseado no constructo de adaptabilidade na carreira integrado na 

teoria da construção da carreira (Savickas, 1997; Savickas & Porfeli, 2012). Para esta 

investigação em particular foi utilizada a versão portuguesa (Duarte et al., 2012).  



 

12 
 

O inventário é composto por 28 itens, que no seu conjunto, combinam num 

resultado total indicativo da adaptabilidade na carreira. O número de itens está 

igualmente repartido por 4 sub-escalas que medem os recursos de adaptabilidade em 

Preocupação, Controlo, Curiosidade e Confiança. Cada sub-escala é cotada segundo as 

pontuações dos 7 itens respectivos, onde é pedido ao sujeito que responda numa escala 

de 1 (muito pouco) a 5 (muito), culminando num resultado entre o mínimo de 7 e o 

máximo de 35 pontos por dimensão. Do somatório das quatro sub-escalas, resulta o 

nível de adaptabilidade do sujeito, que pode variar entre 28 e 140. 

Checklist  

Em último lugar foi desenvolvida uma checklist composta por 30 itens, baseados 

nos cinco domínios do Five Factor Model (FFM): Neuroticismo, Extroversão, Abertura 

à Experiência, Amabilidade e Conscienciosidade (McCrae & John, 1992), visto que a 

sua robusta consistência teórica vai providenciar validade aos resultados obtidos. Os 

itens consistem em 30 adjectivos, retirados da descrição dos pólos positivos de cada 

faceta (excepto o domínio Neuroticismo, onde foi considerado o pólo negativo, pois o 

seu pólo positivo está associado a características negativas logo não socialmente 

desejáveis), sendo cada um relativo a cada uma das 30 facetas dos domínios do FFM 

(Costa & McCrae, 1995). Cada indivíduo é categorizado segundo um adjectivo, com 

base no perfil das suas respostas às três questões do Career Style Interview. 

Com este instrumento pretende-se averiguar a construção da identidade, sendo 

este uma forma simplificada de categorização de formas identitárias subjectivas. Deste 

modo será possível verificar quais as formas identitárias centrais de cada indivíduo. 

Sexo e Idade 

Para esta investigação são consideradas apenas duas variáveis 

sociodemográficas, o sexo e a idade. A idade, seguindo uma distribuição normal com 
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uma média ≈ 29 anos, desvio padrão ≈ 5 e uma amplitude = 18, encontra-se 

categorizada em três subgrupos (21-26 anos, 27-32 anos e 33-39 anos) de forma tornar a 

variável mais facilmente investigada. 

Procedimento 

A aplicação foi realizada individualmente a cada participante, havendo todavia 

casos de dois ou três participantes a realizar em simultâneo. Por conseguinte, o 

procedimento foi realizado em diferentes locais. 

Inicialmente, a aplicação foi introduzida aos participantes através do 

enquadramento do presente estudo no Mestrado Integrado em Psicologia dos Recursos 

Humanos, do Trabalho e das Organizações, bem como o seu objectivo. Todos os 

participantes foram convidados a preencher voluntariamente o questionário Career Style 

Interview e o Inventário de Adaptabilidade. De seguida, procedeu-se a uma breve 

apresentação das instruções necessárias ao preenchimento de cada instrumento, tendo-se 

salientado a importância da participação voluntária, do anonimato e da 

confidencialidade dos dados. Após o preenchimento e entrega dos intrumentos, foi 

agradecida a participação e disponibilidade do candidato. 

 

Análise de Resultados 

Serão agora apresentados os resultados obtidos através do Inventário de 

Adaptabilidade e da checklist relativa às formas identitárias. Para o Inventário de 

Adaptabilidade foi realizada a estatística descritiva das quatro dimensões, com dados 

relativos às medidas de tendência central (média) e de dispersão (desvio-padrão e 

variância), bem como o estudo da consistência interna através do cálculo dos 

coeficientes alfa de Cronbach. Paralelamente, verificou-se a sua relação com o sexo, a 

idade e as questões do Career Style Interview.  
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Quanto à checklist não foi possível proceder à análise dos resultados 

provenientes da sua relação com o sexo, a idade e o Career Style Interview uma vez que 

não foi atingido o critério de obtenção de um qui-quadrado fidedigno, surgindo células 

com frequências esperadas inferiores a 5 (Bryman & Cramer, 2001/2003). Portanto os 

resultados demonstraram-se inconclusivos. Dado isto, apenas foram determinadas as 

frequências observadas das cinco grandes categorias correspondentes aos domínios do 

FFM e a sua relação com o Inventário de Adaptabilidade. 

No âmbito da observação de possíveis relações foram realizados testes de 

significância estatística com o teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis, que inlcui o 

teste do qui-quadrado e médias, para verificar a força da associação entre variáveis. 

Inventário de Adaptabilidade 

Verifica-se que as quatro dimensões apresentam índices de consistência interna 

muito satisfatórios, variando entre .82 e .88, sendo o nível global de consistência interna 

para o IA correspondente a .88 (Quadro 1). Assim de acordo com o patamar mínimo de 

.70, sugerido por Nunnally (1994), considera-se que os coeficientes de precisão obtidos 

são elevados.  

Segundo o Quadro 1, a análise descritiva demonstra uma homogeneidade ao 

nível das médias, variando entre 27.02 e 28.84, e dos desvio-padrões, variando entre 

3.35 e 4.27. Já ao nível da variância destacam-se as dimensões Confiança (var=18.25) e 

Controlo (var=17.89), seguidas pela Curiosidade (var=13.31) e Preocupação 

(var=11.20). Isto revela uma maior dispersão de resultados nas dimensões Confiança e 

Controlo. 
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Quadro 1 

Medidas de tendência central, de dispersão e coeficientes de consistência interna do 

Inventário de Adaptabilidade 

Dimensões M DP Var α 

Preocupação 27,15 3,35 11,20 ,88 

Controlo 28,67 4,23 17,90 ,82 

Curiosidade 27,02 3,65 13,31 ,85 

Confiança 28,84 4,27 18,25 ,84 

 

Relativamente à sua relação com o sexo foram denotadas alguma tendências 

diferenciadoras (Quadro 2). Ao nível do Controlo existe uma tendência, apesar de 

estatisticamente não significativa (.104; p<0.05), para o sexo feminino apresentar maior 

Controlo na adaptabilidade na carreira (M=30.75), comparando com o sexo masculino 

(M=23.55). Curiosamente, também nesta dimensão, o sexo masculino demonstra a 

média mais reduzida e o sexo feminino, por sua vez, apresenta a média mais elevada de 

toda a amostra. Contrariamente a Curiosidade apresenta uma tendência de 

homogeneidade entre ambos os sexos, com médias muito próximas (Feminino: 

M=28.60; Masculino: M=27.02). Num panorama de adaptabilidade em geral, o sexo 

feminino apresenta resultados mais elevados sugerindo uma maior adaptabilidade na 

carreira. 

Quadro 2 

Teste de Kruskal-Wallis entre dimensões de adaptabilidade e sexo 

Dimensões 

Sexo 

Total Sexo (N=55) 
Feminino (N=34) Masculino (N=21) 

M M χ² Sig* 

Preocupação 29,54 25,50 ,83 ,361 

Controlo 30,75 23,55 2,65 ,104 

Curiosidade 28,60 27,02 ,13 ,721 

Confiança 29,84 25,02 1,19 ,276 
 

* p<0,05 
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Quanto à idade (Quadro 3), a um nível estatisticamente significativo (.002; 

p<0.05), a dimensão Curiosidade apresenta variação consoante a idade. Os indivíduos 

no grupo de idades entre os 33 e os 39 anos demonstram maior Curiosidade (M=39.73), 

enquanto o grupo de idades entre os 27 e os 32 anos demonstram pouca Curiosidade 

(M=21.26). Estes resultados representam a média mais elevada e mais reduzida na 

amostra, respectivamente. Seguindo a mesma tendência, mas estatisticamente não 

significativa (.115; p<0.05), está a dimensão Preocupação ilustrando resultados mais 

elevados para o grupo de idades entre os 33 e os 39 anos (M=35.73), comparando com o 

grupo entre os 27 e os 32 anos com resultados mais baixos (M=24.56). O grupo entre os 

21 e os 26 anos e o grupo entre os 33 e os 39 apresentam as médias respectivas mais 

elevadas na mesma dimensão, a Curiosidade. Em suma, o grupo de idades entre os 33 e 

os 39 demonstra uma tendência para resultados mais elevados, traduzindo-se em maior 

adaptabilidade na carreira. 

Quadro 3 

Teste de Kruskal-Wallis entre dimensões de adaptabilidade e idade 

Dimensões 

Grupos etários 
Total Grupos etários 

(N=55) 21-26 anos  

(N=15) 

27-32 anos 

(N=27) 

31-39 anos 

(N=13) 

M M M χ² Sig* 

Preocupação 27,50 24,56 35,73 4,33 ,115 

Controlo 28,87 25 33,23 2,40 ,301 

Curiosidade 29,97 21,26 39,73 12,15 ,002 

Confiança 26,53 26,35 33,12 1,76 ,415 

* p<0,05           

 

Quanto aos ídolos admirados (Quadro 4), verifica-se uma tendência (.091; 

p<0.05) ao nível da dimensão Controlo para os indivíduos que admiram uma 

personalidade real histórica demonstrarem resultados mais elevados (M=30.09) e, 

contrariamente, os indivíduos com admiração por personalidades reais actuais 

apresentam resultados mais reduzidos (M=16.67). Estes resultados ilustram, igualmente, 
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a média mais elevada e mais baixa, respectivamente, de toda a amostra. 

Transversalmente, os indivíduos que admiram uma personalidade fictícia demonstram 

resultados reduzidos. Num panorama global, não existe uma tendência diferenciadora 

significativa entre os grupos de sujeitos no que respeita às restantes dimensões da 

adaptabilidade. 

Quando verificada a sua relação com os livros preferidos dos sujeitos (Quadro 

4), observaram-se algumas tendências de resposta. Ao nível do Controlo (.096; p<0.05), 

o grupo de indivíduos com preferência pelo tema histórico/biográfico tendem a 

apresentar maior Controlo na carreira (M=29.90), comparando com o grupo com 

preferência para a ficção que demonstra um menor Controlo (M=19.10). Paralelamente, 

estes resultados representam a média mais baixa e mais elevada da amostra, 

respectivamente. Relativamente à Curiosidade denota-se uma aproximação de 

resultados entre os grupos, com médias variando entre 25.15 (histórico/biográfico) e 

26.77 (romance). Em geral, verifica-se um predomínio de resultados mais elevados no 

grupo com livros de tema histórico/biográfico, representando uma maior adaptabilidade. 

Por fim, quanto à sua relação com os lemas de vida (Quadro 4), observam-se 

certas tendências de resposta na adaptabilidade. Por um lado, ao nível da Preocupação, 

existe uma forte tendência (.092; p<0.05) para os indivíduos com o lema “viver o dia” 

mostrarem resultados mais elevados (M=31.18), tendo como opositores os indivíduos 

com o lema “viver por princípios/valores” com resultados mais reduzidos (M=20.07). 

Por outro lado, quanto à Confiança, os resultados dos três grupos estão muito próximos, 

traduzindo-se numa semelhança de níveis de Confiança entre os mesmos. 
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Quadro 4 

Teste de Kruskal-Wallis entre dimensões de adaptabilidade e questões do Career Style Interview 

 

  

Dimensões 

Heróis 

Total Heróis 

(N=45) 

Livros 

Total Livros 

(N=51) 

Lemas 

Total 

Lemas 

(N=51) 

Personalidade 

fictícia (N=9) 

Personalidade 

real actual 

(N=12) 

Personalidade 

real histórica 

(N=11) 

Familiares/

Amigos 

(N=13) 

Romance 

(N=26) 

Ficção 

(N=15) 

Histórico/

Biográfico 

(N=10) 

"Viver 

o dia" 

(N=19) 

"Viver 

por 

princípios

/valores 

(N=15) 

Outros 

(N=17) 

M M M M χ² Sig* M M M χ² Sig* M M M χ² Sig* 

Preocupação 20,50 19,13 27 24,92 2,69 ,441 24,73 25,57 29,95 ,92 ,632 31,18 20,07 25,44 4,76 ,092 

Controlo 20,78 16,67 30,09 24,38 6,46 ,091 28,48 19,10 29,90 4,69 ,096 28,34 20,43 28,29 3,01 ,222 

Curiosidade 18,61 22,25 24,18 25,73 1,72 ,632 26,77 25,23 25,15 ,15 ,930 27,13 22,90 27,47 ,94 ,624 

Confiança 20,89 22,38 21,05 26,69 1,56 ,670 27,81 20,57 29,45 2,97 ,227 26,92 26,37 24,65 ,23 ,893 

* p<0,05 
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Adaptabilidade e Identidade  

Os resultados dos testes de qui-quadrado demonstraram não existir diferenças 

significativas entre as dimensões da adaptabilidade e as categorias das formas 

identitárias, mas foi possível observar tendências marcadas de resposta, especialmente 

na dimensão de Controlo (Quadro 5). Ao demonstrar um resultado de qui-quadrado 

elevado (χ²=9.12), a distribuição de resultados apresenta-se mais alargada, logo, com 

maior significância estatística. No entanto, não obteve um resultado significativo (.058; 

p<0.05). Não obstante, ainda ilustra uma inclinação bastante forte relativamente a 

diferenças ao nível da dimensão. O grupo da Amabilidade tende a apresentar resultados 

mais elevados (M=37.50) enquanto o grupo da Abertura à Experiência surge com uma 

tipologia de resultados mais baixos de Controlo (M=21.04). Nas dimensões Curiosidade 

e Preocupação verifica-se, também, uma tendência apesar de menos forte (.139 e .141, 

respectivamente; p<0.05).  

Para ambas as dimensões, o grupo do Neuroticismo obteve os resultados mais elevados 

(Curiosidade: M=36.62; Preocupação: M=36.38). O grupo da Conscienciosidade tendeu 

a registar resultados mais baixos (M=22) na Curiosidade, enquanto o grupo da 

Extroversão registou os resultados mais baixos (M=19.22) na Preocupação. Este último 

resultado consistiu na média mais reduzida de toda a amostra, sendo oposta ao resultado 

mais elevado observado pelo grupo da Amabilidade na dimensão de Controlo 

(M=37.50). Em suma, é possível verificar que o grupo do Neuroticismo demonstra 

resultados mais elevados em quatro das cinco dimensões, com excepção da dimensão de 

Controlo, culminando em níveis de adaptabilidade mais elevados. Opostamente, o grupo 

da Abertura à Experiência regista uma tendência na obtenção de resultados reduzidos, 

traduzindo-se um grau de adaptabilidade baixo. 
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Quadro 5 

Teste de Kruskal-Wallis entre dimensões de adaptabilidade e formas identitárias 

Dimensões 

Formas identitárias 

Total Formas 

Identitárias (N=55) Neuroticismo 

(N=13) 

Extroversão 

(N=9) 

Abertura à 

Experiência 

(N=13) 

Amabilidade 

(N=7) 

Conscienciosidade 

(N=13) 

M M M M M χ² Sig* 

Preocupação 36,38 19,22 24,77 27,79 29,04 6,90 ,141 

Controlo 35,65 23 21,04 37,50 25,65 9,12 ,058 

Curiosidade 36,62 31 23,69 27,69 22 6,95 ,139 

Confiança 34,96 25,89 22,96 28,93 27,04 4,02 ,403 

* p<0,05               

Discussão 

O presente estudo veio abrir novos caminhos para a investigação no 

desenvolvimento da carreira e no aconselhamento. O estudo da adaptabilidade na 

carreira tem sido pouco desenvolvido em Portugal. Existem investigações no âmbito da 

sua relação com as preocupações de carreira (Fernandes, 2010; Leite, 2010; Martins, 

2010), com a empregabilidade (Boto, 2011; Fraga, 2013) e ainda com o turnover 

(Fontainhas, 2008). Todavia, a sua relação com a construção da identidade ainda não 

havia sido verificada.  

Uma vez desenvolvido o enquadramento teórico e após a análise dos resultados 

constatou-se que o sexo feminino demonstrou uma maior adaptabilidade na carreira, 

especialmente ao nível do controlo. Além de isto se dever ao maior número de mulheres 

na amostra, este resultado pode ser justificado pela forma como a mulher encara o 

desenvolvimento da carreira. A mulher trabalhadora actual, apesar da emancipação 

feminina, ainda demonstra sofrer do impacto da complementaridade de papéis entre 

família e trabalho, principalmente com filhos (Fitzgerald & Crites, 1980). Ao nível do 

desenvolvimento da carreira, a mulher encontra maiores dificuldades no confronto do 

papel de mãe/esposa e de trabalhadora (Abele & Spurk, 2011). Face a estas 
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dificuldades, a mulher seria obrigada a uma maior organização e resiliência de modo a 

desenvolver a sua carreira ao longo da vida. Sendo que o controlo está relacionado com 

a auto-disciplina e organização no momento de mudança, as diferenças entre sexos, ao 

nível da dimensão em questão, torna-se plausível e explicável. 

A análise relativa à idade registou uma tipologia de resultados muito curiosa. Os 

sujeitos mais velhos (no grupo de idades entre os 32 e os 39 anos) demonstraram maior 

preocupação e curiosidade na adaptabilidade. Apesar dos sujeitos do grupos entre os 21 

e os 26 terem apresentado níveis esperados elevados de curiosidade, o grupo dos 

sujeitos mais velhos conseguiu superar. De facto o intervalo de idades entre os 32 e os 

39 anos situa-se, de forma flexível, na fase de estabelecimento, marcada por uma 

subfase de consolidação do sujeito e seu self com a função desempenhada e a 

organização (Super, 1980). A consolidação requer uma revisão do self em resposta às 

exigências do contexto. Este ajuste vai implicar uma exploração de formas de se 

adequar (curiosidade), bem como reflectir sobre as experiências na função 

(preocupação), trazendo novamente ao self  coerência e propósito (Savickas, 2005). 

Por sua vez, as duas primeiras questões do Career Style Interview apontam para 

resultados semelhantes. Os indivíduos que apresentam uma personalidade real histórica 

como herói revelam maior controlo tal como os indivíduos com preferência por leitura 

histórica/biográfica. Este agrupamento sugere uma relevância do passado para o 

desenvolvimento da carreira. As experiências e acontecimentos passados parecem ser 

determinantes, especialmente ao nível do controlo na adaptabilidade. Oposto a este 

agrupamento, situa-se o grupo de indivíduos admirador de uma personalidade fictícia 

com níveis de adaptabilidade mais reduzidos sugerindo uma possível imaturidade e 

afastamento da realidade, não permitindo uma capacidade de mudança eficiente. Por 

fim, os níveis de Curiosidade demonstram pouca variação quanto à preferência de 
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leitura, indicando possivelmente que o tipo de história e enredo não são decisivos na 

capacidade de exploração de diferentes contextos e self’s no desenvolvimento da 

carreira. Seria interessante para qualquer um destes resultados, especialmente a 

importância do passado, verificar as justificações desta tipologia de resposta pois 

permitiria verificar mais detalhadamente as possíveis relações. 

Relativamente aos lemas de vida, os indíviduos com o lema “viver o dia” 

apresentam uma capacidade proeminente de considerar as suas experiências e 

incorporá-las na tomada de decisão relacionada com a carreira, portanto, uma elevada 

preocupação. Seria expectado que ao optar por este lema o indivíduo demonstrasse 

níveis de preocupação baixos ou satisfatórios pois o lema sugere a vivência do momento 

sem grande ponderação pelo passado e pelo futuro. Contudo o resultado parece suscitar 

a ideia de que este polarismo poderá não ser tão extremista e que indivíduos com este 

lema de vida poderão ter em consideração factos passados e consequências futuras. Já a 

confiança manifesta uma relação mais fraca com os lemas de vida pois os seus níveis 

são muito semelhantes. Parece sugerir que os recursos de auto-eficácia na tomada de 

decisão profissional não se modificam com o lema de vida que o indivíduo adopta. 

Quanto à construção das formas identitárias, os resultados proporcionam uma 

relevância promissora na sua relação com as dimensões da adaptabilidade. Tanto o 

Controlo, como a Curiosidade e a Preocupação apresentam uma distribuição de 

resultados que aponta para a possibilidade de associações entre adaptabilidade e 

identidade, especialmente a dimensão Controlo. As formas identitárias parecem, assim,  

contribuir grandemente para a variação do Controlo na adaptabilidade. 

O grupo do Neuroticismo emergiu com os maiores níveis de adaptabilidade 

podendo dever-se ao facto de se ter considerado o pólo negativo do domínio, que 

implicava traços positivos, logo estabilidade emocional. Esta torna-se uma condição 
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necessária para uma capacidade de adaptação adequada e eficiente (Teixeira, Bardagi, 

Lassance, Magalhães & Duarte, 2012). Por sua vez, o grupo da Abertura à Experiência 

apresentou resultados reduzidos perante as quatro dimensões, sugerindo uma relação 

mais afastada com a adaptabilidade. 

Seria de esperar uma relação entre Conscienciosidade e a dimensão Controlo 

visto que ambas se centram na auto-disciplina e ordem na tomada de decisão (McCrae 

& John, 1992; Savickas, 2013), no entanto apresentam resultados medianos, obtendo 

maior Preocupação. No mesmo sentido, seria esperada uma associação forte entre a 

Abertura à Experiência e a dimensão Curiosidade pois ambas se encontram relacionadas 

com a exploração e vontade de descobrir o novo (McCrae & John, 1992; Savickas, 

2013) todavia apenas foram atingidos resultados médios/baixos.  

Estas duas últimas observações foram verificadas no estudo da relação do 

Inventário de Adaptabilidade com os domínios do FFM realizado por Teixeira et al. 

(2012). Apesar da presente investigação se ter baseado na teoria do FFM de 

personalidade, a diferenciação de resultados aponta para um contraste dos dois 

constructos. Sugere que o estudo da formas identitárias juntamente com a 

adaptabilidade poderá apontar para novos caminhos e horizontes tanto no campo de 

investigação, como ao nível do aconselhamento da carreira. 

A Confiança, na sua relação com as restantes variáveis, foi a dimensão que 

menos se demonstrou afectada pelas mesmas, nunca obtendo relações significativas. 

Parece sugerir que a questão da eficácia e auto-estima na tomada de decisão na carreira 

não é influenciada por aspectos da construção do self e das formas identitárias.   

Limitações e Investigações Futuras 

A presente investigação reserva em si algumas limitações. Pode-se evocar a 

dimensão da amostra, a desigualdade entre sexos e a diversidade reduzida de grupos 
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etários abrangidos. Em futuras investigações, seria interessante comparar, não apenas o 

sexo e os subgrupos etários, mas também incidir em indivíduos empregados e 

desempregados. Igualmente importante, seria procurar constituir uma amostra mais 

representativa, procurando obter um número mais elevado de participantes e também 

abranger outras faixas etárias.  

Dado os resultados inconclusivos do estudo das formas identitárias, seria 

relevante aprofundar o seu impacto na construção da carreira. Recorrendo à checklist 

utilizada, seria interessante uma consideração dos próprios adjectivos em vez dos 

grupos de adjectivos, possibilitando, desse modo, identificar de uma forma mais 

detalhada como a construção das formas identitárias podem influenciar a gestão e o 

aconselhamento da carreira. 

Tendo em conta que se trata de um estudo exploratório, futuras investigações 

poderão progredir tanto na área da adaptabilidade bem como da construção das formas 

identitárias. A aplicação da noção de construção da carreira, com a adaptabilidade no 

seu núcleo, tem registado um progresso em Portugal no entanto é pouco referida.  Esta 

investigação emerga como um impulso para uma proliferação da corrente construtivista 

e seu posterior desenvolvimento. 

Conclusões 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstraram a existência de uma 

relação entre a adaptabilidade e as formas identitárias, aumentando o interesse no 

aprofundamento da investigação neste campo. Especialmente as dimensões Controlo, 

Curiosidade e Preocupação evidenciaram um potencial para a constatação de uma 

associação forte e significativa com as diferentes formas identitárias. Igualmente, foi 

possível verificar uma certa influência das formas identitárias, com o grupo do 
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Neuroticismo a registar níveis elevados de adaptabilidade, apontando para uma 

importância da estabilidade emocional na construção e gestão da carreira.  

Quanto ao aconselhamento da carreira, propõe-se que a adaptabilidade seja 

analisada ao nível das suas dimensões, ou seja, uma consideração detalhada da 

Preocupação, Controlo, Curiosidade e Confiança. Dada a sua variação consoante as 

formas identitárias, este grau de detalhe vai propiciar uma análise mais precisa das 

dimensões e do significado dos seus níveis. 

Do mesmo modo, as formas identitárias demonstraram influenciar a construção 

da carreira quanto à adaptabilidade. Ao nível do aconselhamento, a construção da 

identidade pode apresentar informações relevantes quanto ao self e ao sistema de formas 

identitárias subjectivas para a construção da carreira. A identidade poderá funcionar 

como um guia que proporciona um rumo tanto para o indivíduo como para o 

conselheiro. Uma integração da construção da identidade na carreira vai permitir uma 

análise mais detalhada da rede de self’s e dos papéis de vida e a sua implicação, 

apoiando, por um lado, o indivíduo na construção da sua carreira e, por outro lado, o 

conselheiro no apoio de consciencializar o indíviduo de si próprio, dos seus recursos e 

do seu envolvente. 

Encontrando-se a adaptabilidade e as formas identitárias numa perspectiva 

construtivista, apresentam, na sua relação, uma evolução ao nível do desenvolvimento e 

gestão de carreiras. Ambos têm assumido uma relevância cada vez maior para a 

Psicologia, e as profundas mudanças no mundo do trabalho e a consequente alteração do 

conceito de carreira levam a que seja cada vez mais importante um planeamento e 

gestão de carreira incidentes em todo o ciclo de vida do indivíduo e na sua construção. 

É, então, fundamental que as intervenções devam considerar, de modo integrador, a 

adaptabilidade e as formas identitárias como construtos nucleares, oferecendo um sólido 
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enquadramento conceptual e conduzindo a intervenções de carreira e à investigação da 

eficácia dessas mesmas intervenções. 
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