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Resumo

O desenvolvimento de carreira na adolescência é caracterizado pelo envolvimento na 

exploração, que sustenta a tomada de decisão, o compromisso com um projeto de vida, 

a construção da identidade e a adaptabilidade de carreira. Contudo, as intervenções 

de carreira na adolescência têm sido frequentemente implementadas em momentos 

expectáveis de escolha. Dada a necessidade de promover o desenvolvimento de carreira 

dos(as) jovens, este estudo pretende descrever a intervenção “Clubes Comunitários”, 

analisando o seu impacto em variáveis de carreira e académicas. Esta intervenção 
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inicia-se no 10.º ano escolar e procura promover a exploração de carreira dos(as) 

adolescentes. A intervenção foi conduzida, em versão-piloto, com 37 adolescentes de 

ambos os sexos, de duas escolas de Vila Nova de Famalicão (Midade = 15.38, DP = .64). 

Para avaliar os resultados preliminares da intervenção, obtiveram-se as classificações 

escolares dos(as) alunos(as) e administraram-se a Escala de Adaptabilidade de Carreira 

e a Escala de Envolvimento dos Alunos na Escola, antes e após a intervenção. Os 

resultados do teste t para amostras emparelhadas sugeriram que os(as) adolescentes 

apresentaram um rendimento académico significativamente superior no pós-teste do 

que no pré-teste. Os resultados da MANOVA para medidas repetidas indicaram que 

os(as) alunos(as) registaram ainda níveis de preocupação, curiosidade, confiança e 

envolvimento cognitivo na escola superiores no pós-teste do que no pré-teste. Este 

estudo sugere um impacto positivo dos “Clubes Comunitários” em variáveis de carreira 

e académicas. Estudos futuros poderão continuar a testar a eficácia desta intervenção 

com amostras mais alargadas e num design quasi-experimental.

Palavras-chave: Intervenção de carreira, Desenvolvimento de carreira, Adolescência 

Abstract

Career development in adolescence is mainly described by the engagement in career 

exploration, which sustains career decision-making, commitment with a life project 

and construction of identity and career adaptability. However, career interventions in 

adolescence have been frequently implemented when students approach expected 

career choice moments. Taking the need to promote adolescents’ career development 

into account, this study intends to describe the career intervention “Community 

Clubs”, examining its impact in career and academic variables. This intervention 

begins at 10th-grade and aims at promoting adolescents’ career exploration. This 

intervention was conducted in a pilot fashion with 37 adolescents of both genders 

attending two schools of Vila Nova de Famalicão (Mage = 15.38, SD = .64). To examine 

the preliminary results of the intervention, students’ grades were obtained and the 

Career Adapt-Abilities Scale and the Student Engagement in School Scale were 

administrated before and after the intervention. Results from the paired sample t-test 

suggested that adolescents present a significantly higher academic achievement at 

the post-test than pre-test. Moreover, results from the repeated-measures MANOVA 

indicated that students presented significantly higher levels of career concern, 
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curiosity, confidence and cognitive engagement in school at the post-test than pre-

test. This study points to a positive impact of the “Community Clubs” intervention in 

career and academic variables. Further studies might continue to test the efficacy 

of this career intervention with larger samples and following a quasi-experimental 

research design. 

Keywords: Career intervention, Career development, Adolescence

1. Introdução 

O desenvolvimento de carreira na adolescência tem sido descrito como um período 

de exploração, sustentado pelo desempenho de papéis de vida, como ser estudante, 

participante em atividades de tempos livres ou extracurriculares, e cidadão(a) 

(Super, 1980, 1994). Embora haja diferentes conceções da exploração de carreira, 

perspetivas desenvolvimentistas, desenvolvimentistas-contextualistas e sistémicas 

sugerem que se trata de um processo relacional, internamente ou externamente 

ativado, que ocorre ao longo da vida, integra atitudes, cognições, comportamentos 

e reações emocionais, e sustenta o desenvolvimento e a aprendizagem (Blustein, 

1997; Flum & Blustein, 2000; Taveira & Moreno, 2003; Vondracek, Ford, & Porfeli, 

2014; Zikic & Hall, 2009). De acordo com esta conceção, a exploração de carreira na 

adolescência é pautada pela projeção do self no futuro e pelo ensaio, em imaginação 

ou na realidade, de papéis de vida e em alternativas académicas e/ou profissionais 

(Taveira, 2000). Esse ensaio cruza representações acerca de si com o conhecimento 

sobre as ofertas formativas, o mundo de trabalho e facilitadores/barreiras percebidas, 

tais como o suporte social ou a perceção de assimetrias de género em determinados 

domínios académicos e profissionais (Cheung, 2015; Porfeli & Lee, 2012). Além 

disso, a exploração de carreira oscila entre as formas diversificada e aprofundada, 

ou seja, varia entre uma exploração genérica de alternativas e uma exploração mais 

profunda, guiada por interesses, competências e valores (Jordaan, 1963; Lee, Porfeli, 

& Hirschi, 2016; Porfeli & Skorkikov, 2010). 

A investigação tem também identificado antecedentes e consequentes da 

exploração de carreira na adolescência. Entre os antecedentes, estão fatores 

motivacionais (e.g., agência), o clima escolar, a situação profissional dos pais, a 

qualidade das relações de vinculação e a exploração prévia na infância (Blustein, 

Prezioso, & Schultheiss, 1995; Faria, 2013; Lee et al., 2016; Noack, Kracke, Gniewosz, 
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& Dietrich, 2010; Schmitt-Rodermund & Vondracek, 1999). Quanto aos consequentes, 

a literatura tem destacado a importância da exploração de carreira dos(as) jovens na 

identidade vocacional, na adaptabilidade de carreira e no compromisso e confiança 

na tomada de decisão (Guan et al., 2015; Hirschi, Niles, & Akos, 2011; Schmitt-

Rodermund & Vondracek, 1999; Taveira, 2000). Assim, a exploração de carreira na 

adolescência mostra-se um processo relevante, o qual é antecedido por experiências 

prévias e fatores pessoais/contextuais, tendo ainda impacto em processos de 

carreira futuros. 

Apesar da centralidade da exploração de carreira na adolescência, a literatura tem 

reconhecido que este processo pode gerar ansiedade e insatisfação com a informação 

resultante (Cheung, 2015). Assim, tem-se apelado para a implementação de práticas 

psicológicas de carreira que favoreçam o envolvimento positivo e adaptativo dos(as) 

jovens nesse processo (Taveira & Moreno, 2003; Zikic & Hall, 2009). Destaca-se, 

pois, a necessidade de implementar “esforços que preparem e envolvam clientes em 

atividades exploratórias e ajudem a processar e interpretar eficazmente a informação 

resultante desse processo” (Cheung, 2015, p. 160).

No entanto, as intervenções psicológicas de carreira na adolescência, em Portugal, 

têm assumido um caráter remediativo, sendo maioritariamente implementadas de 

forma pontual e em momentos expectáveis de tomada de decisão, como no final 

do 9.º ou do 12.º ano de escolaridade1 (Leão, 2007). Em contexto escolar, essas 

intervenções têm sido conduzidas individualmente e em grupo, parecendo ainda 

estar distanciadas dos conteúdos curriculares e seguindo programas que variam de 

acordo com o(a) psicólogo(a) e a escola (Königstedt, 2011). 

Não obstante, reconhece-se a necessidade de implementar intervenções 

psicológicas de carreira de forma mais sistemática e contextual. Essas intervenções 

podem (a) incluir workshadowing, atividades autodirigidas ou seminários, (b) fomentar 

a experimentação, a interação com a comunidade e o trabalho com grupos de pares, 

cruzando expectativas, feedback, suporte social, modelação e informação, bem 

como (c) articular aprendizagens de carreira com conteúdos curriculares, refletindo 

sobre a sua instrumentalidade (Königstedt, 2011; Watts, 1996). Tais intervenções 

podem não só contribuir para a preparação contínua dos(as) jovens para o mundo 

de trabalho, mas também para sustentar melhorias no rendimento académico, 

envolvimento na escola, competências sociais, trabalho em equipa, adaptabilidade 

de carreira e certeza na tomada de decisão (Arrington, 2000; Choi, Kim, & Kim, 2015; 

Whiston, Tai, Rahardja, & Eder, 2011). 
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Nesta linha de ideias, destaca-se a necessidade de, além de conduzir práticas 

psicológicas de carreira promocionais, ou seja, antes de momentos expectáveis de 

tomada de decisão, avaliar o seu impacto. Essa avaliação mostra-se imprescindível, 

pois oferece feedback aos(as) clientes e psicólogos(as) acerca do trabalho 

desenvolvido, bem como fornece evidência quanto às boas-práticas psicológicas 

(Nielson, 2015; Pinto, 2010; Regulamento n.º 258/2011, de 20 de Abril de 2011). 

Contudo, a investigação sobre a eficácia das intervenções de carreira na adolescência 

necessita ainda de ser aprofundada (Faria, Araújo, Taveira, & Pinto, 2008).

Com base nestas limitações, este estudo-piloto pretende descrever a intervenção 

de carreira dirigida a adolescentes do 10.º ano escolar, “Clubes Comunitários”, 

avaliando o seu impacto em variáveis de carreira e académicas. Em particular, 

antecipam-se melhorias dos(as) jovens nas variáveis de carreira e académicas, no 

final da intervenção, comparativamente ao seu estado inicial. 

2 Método 

2.1 Participantes

A intervenção de carreira foi apresentada a turmas do 10.º ano escolar, em duas 

escolas, uma privada (designada por Escola 1) e uma cooperativa (designada por 

Escola 2), de Vila Nova de Famalicão, sendo implementada com os(as) alunos(as) 

que se mostraram voluntariamente interessados(as) em participar. Assim, este 

trabalho foi conduzido, em versão piloto, com 37 jovens, 27 (73%) raparigas e 10 

(27%) rapazes, com idades entre os 15 e 17 anos (Midade = 15.38, DP = .64). Estes 

jovens encontravam-se a frequentar cursos científico-humanísticos de Ciências e 

Tecnologias e de Línguas e Humanidades, 16 (43.2%) na Escola 1 e 21 (56.8%) na 

Escola 2.   
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2.2 Medidas

2.2.1 Escala de Adaptabilidade de Carreira (CAAS; Savickas & 
Porfeli, 2012; adaptado por Duarte et al., 2012)

A CAAS é uma medida de autorrelato da adaptabilidade de carreira, construída a 

partir da colaboração entre investigadores(as) neste domínio de conhecimento, de 

13 países, entre os quais Portugal. Estudos prévios sugeriram a invariância fatorial 

internacional do modelo de medida e estimativas de consistência interna favoráveis 

nos vários países (Savickas & Porfeli, 2012). A versão Portuguesa da CAAS (Duarte 

et al., 2012) inclui 28 itens respondidos numa escala Likert de cinco pontos, entre 

1 “Muito pouco” a 5 “Muito”. Os itens distribuem-se por quatro subescalas relativas 

às principais competências ou recursos psicossociais de adaptabilidade, com sete 

itens cada, nomeadamente a Preocupação (e.g., “Considero que sou capaz de 

preparar-me para o futuro”,  = .76), o Controlo (e.g., “Considero que sou capaz de 

tomar decisões por mim próprio/a”,  = .69), a Curiosidade (e.g., “Considero que sou 

capaz de explorar aquilo que me rodeia”,  = .78) e a Confiança (e.g., “Considero 

que sou capaz de desenvolver novas competências”,  = .79). Estudos confirmatórios 

da versão Portuguesa auferem a possibilidade de considerar scores para cada 

subescala e escala total, sendo que scores mais elevados traduzem maiores níveis 

de preocupação, controlo, curiosidade, confiança, ou adaptabilidade em geral. 

2.2.2 Escala de Envolvimento dos Alunos na Escola: Uma Escala 
Quadridimensional (EAE; Veiga, 2013)

A EAE é uma medida de autorrelato do envolvimento dos(as) alunos(as) na escola. 

Este instrumento inclui 20 itens, respondidos numa escala Likert de seis pontos, 

entre 1 “Total desacordo” a 6 “Total acordo”. Os itens distribuem-se por quatro 

subescalas, com cinco itens cada, inerentes às principais dimensões de envolvimento 

na escola, em particular a dimensão Cognitiva (e.g., “Procuro relacionar o que 

aprendo numa disciplina com o que aprendo noutras”,  = .77), Afetiva (e.g., “A minha 

escola é um lugar onde faço amigos com facilidade”, = .82), Comportamental (e.g., 

“Falto à escola sem uma razão válida”, = .71) e Agenciativa (e.g., “Durante as aulas 

intervenho para exprimir as minhas opiniões”, = .86). Alguns itens apresentam uma 

formulação invertida, pelo que devem ser recodificados para prosseguir na análise de 
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dados. Estudos prévios sustentam a possibilidade de considerar resultados em cada 

subescala e escala total. Scores mais elevados traduzem um maior envolvimento 

cognitivo, afetivo, comportamental e agenciativo, ou envolvimento geral dos(as) 

alunos(as) na escola. 

2.3 Intervenção de carreira “Clubes Comunitários”

A intervenção de carreira “Clubes Comunitários” insere-se no projeto concelhio 

de intervenção vocacional Eu Pertenço ao Meu Futuro, da Câmara Municipal de 

Vila Nova de Famalicão. Este projeto conta com o trabalho em rede de profissionais 

do município, psicólogos(as) escolares, consultoria científica da primeira autora e 

colaboração de investigadores(as) e estudantes da respetiva equipa de investigação. 

Os “Clubes Comunitários” têm ainda intercâmbio com o projeto norte-americano de 

investigação-ação +HDOWK�3URIHVVLRQV�$IÀQLW\�&RPPXQLW\�(HPAC; Weisblat & Porfeli, 

2013).

Os “Clubes Comunitários” baseiam-se em perspetivas desenvolvimentistas-

contextualistas e sistémicas de carreira (Vondracek et al., 2014). A intervenção tem 

como objetivo geral promover a exploração de carreira dos(as) jovens, através de 

atividades de experimentação e interação com a comunidade, relacionadas com as 

suas áreas de interesse. Podem também considerar-se objetivos específicos como 

favorecer (a) o contacto com a comunidade, (b) a consciência de carreira (conhecimento 

acerca de cursos, profissões e locais de trabalho), (c) a instrumentalidade de 

conteúdos curriculares e (d) competências interpessoais. 

Os “Clubes Comunitários” assumem a modalidade de intervenção em grupo, 

sob formato de clubes, e decorrem sob coordenação de psicólogos(as) escolares, 

colaboração com docentes, comissários do empreendedorismo, profissionais do 

município, da comunidade e da instituição de ensino superior que fornece consultoria 

científica. Os “Clubes Comunitários” seguem quatro fases: (i) participação num 

encontro formal com todos os intervenientes, para enquadramento da intervenção; (ii) 

identificação e estudo, por parte dos(as) alunos(as), de problemas ou necessidades 

comunitários; (iii) planeamento, condução e avaliação, por parte dos(as) jovens, de 

um plano de ação para sensibilizar a comunidade para o problema identificado e 

contribuir para a sua superação; e (iv) divulgação do trabalho desenvolvido num 

encontro formal semelhante a congresso científico.
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2.4 Procedimentos

A intervenção “Clubes Comunitários” foi introduzida junto dos profissionais 

inseridos no projeto concelhio de intervenção vocacional. Duas psicólogas escolares 

disponibilizaram-se voluntariamente para conduzir a intervenção, em versão piloto, 

no ano letivo 2014/15, nas instituições em que exercem funções. Dois professores 

voluntários colaboraram na estratégia. Obtiveram-se consentimentos das direções 

das escolas e dos(as) encarregados(as) de educação para levar a cabo a intervenção 

psicológica de carreira e avaliar os seus resultados. Após os(as) alunos(as) 

voluntariamente se inscrevem, efetuou-se o pré-teste e iniciou-se a intervenção. No 

final, realizou-se o pós-teste. No pré- e pós-teste, as psicólogas escolares recolheram 

as classificações escolares dos(as) alunos(as) em cada disciplina e período letivo. 

Consideraram-se as classificações médias como indicadores de rendimento 

académico, sendo que as classificações no ensino secundário português são 

apresentadas numa escala de 0 a 20 valores. Os(as) jovens preencheram também 

um enunciado para recolher informação sociodemográfica, como o seu sexo e a idade. 

Note-se que, devido a constrangimentos práticos, a avaliação da adaptabilidade de 

carreira na Escola 2 foi unicamente efetuada no pós-teste, pelo que apenas se pode 

considerar o impacto da intervenção nas variáveis académicas, nessa instituição. 

Os dados foram guardados em envelopes selados, sendo apenas abertos no final, 

para reunir o pré- e pós-teste de cada jovem e proceder à informatização e análise de 

dados. Garantiu-se a confidencialidade dos dados, ao longo deste projeto.  

2.4 Análises

Os dados foram analisados com recurso ao Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS), versão 22.0 para Windows. Identificaram-se 3% de missing 

values nos dois momentos de avaliação, utilizando-se o método de estimativa de 

substituição pela média para o seu tratamento. Realizaram-se análises de variância 

multivariada (MANOVA) para medidas repetidas, de modo a testar diferenças entre o 

pré- e o pós-teste nas competências de adaptabilidade de carreira e nas dimensões 

de envolvimento na escola. Como os dados de envolvimento cognitivo no pré-teste, 

envolvimento afetivo e confiança no pós-teste, apresentaram não-normalidade 
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da distribuição, contrastaram-se os resultados univariados paramétricos com os 

derivados do teste estatístico equivalente não-paramétrico (i.e., Teste de Wilcoxon), 

reportando os resultados paramétricos quando ambos convergiam no sentido da 

rejeição/retenção da hipótese nula (Martins, 2011). Conduziu-se ainda um teste t 

para amostras emparelhadas, com o intuito de testar diferenças entre o pré- e o 

pós-teste nas classificações escolares médias dos(as) alunos(as). Tendo verificado 

a não-normalidade da distribuição do rendimento académico nos dois momentos, 

recorreu-se à mesma estratégia de contraste com resultados não-paramétricos. 

3. Resultados 

Os resultados da MANOVA para medidas repetidas referente à adaptabilidade de 

carreira, tendo em conta a Escola 1 na qual se obtiveram esses dados no pré- e pós-

teste, sugeriram um efeito multivariado estatisticamente significativo dos momentos 

antes e após a intervenção na adaptabilidade de carreira, Wilks’ Lambda = .32, F (4, 

12) = 6.47, p = .005. Testes univariados apontaram para diferenças entre o pré- e o 

pós-teste nas subescalas preocupação, F (1, 15) = 21.62, p < .001, curiosidade, F (1, 

15) = 9.07, p = .009, e confiança, F (1, 15) = 10.75, p = .005. Os(as) adolescentes 

apresentaram níveis de preocupação, curiosidade e confiança significativamente 

mais elevados no pós-teste do que no pré-teste. 

Por outro lado, os resultados da MANOVA para medidas repetidas quanto ao 

envolvimento dos(as) alunos(as) nas escolas indicaram a ausência de um efeito 

multivariado dos momentos antes e após a intervenção nesse processo, Wilks’ 

Lambda = .84, F (4, 33) = 1.56, p = .21. Ainda assim, testes univariados sugeriram 

diferenças estatisticamente significativas entre o pré- e pós-teste no envolvimento 

cognitivo na escola, F (1, 36) = 4.95, p = .03. O envolvimento cognitivo mostrou-se 

significativamente mais elevado no pós-teste do que pré-teste.

Os resultados do teste t para amostras emparelhadas sugeriram diferenças 

estatisticamente significativas entre o pré- e pós-teste nas classificações escolares 

médias dos(as) jovens, t (36) = -8.55, p < .001. Com efeito, o rendimento académico 

mostrou-se significativamente superior no final da intervenção, comparativamente 

ao momento inicial (ver Tabela 1).  
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Tabela 1. Médias e desvios-padrão de variáveis de carreira e académicas, no pré e 

pós-teste

 Pré-teste
Média (DP)

Pós-teste
Média (DP)

Preocupação
Escola 1 4.02 (.43) 4.43 (.50)
Escola 2 -------------- 4.06 (.42)
Total 4.02 (.43) 4.22 (.48)
Controlo
Escola 1 4.36 (.36) 4.34 (.41)
Escola 2 -------------- 4.09 (.52)
Total 4.36 (.36) 4.20 (.49)
Curiosidade
Escola 1 4.06 (.52) 4.39 (.47)
Escola 2 -------------- 3.97 (.50)
Total 4.06 (.52) 4.15 (.52)
Confiança
Escola 1 4.28 (.49) 4.50 (.51)
Escola 2 -------------- 4.16 (.53)
Total 4.28 (.49) 4.31 (.54)
Envolvimento cognitivo na escola
Escola 1 3.74 (.38) 3.92 (.56)
Escola 2 3.26 (.54) 3.50 (.56)
Total 3.46 (.53) 3.68 (.59)
Envolvimento afetivo na escola
Escola 1 2.56 (.48) 2.74 (.48)
Escola 2 2.45 (.45) 2.48 (.42)
Total 2.50 (.46) 2.59 (.46)
Envolvimento comportamental na escola
Escola 1 4.78 (.58) 4.74 (.49)
Escola 2 4.28 (.38) 4.48 (.61)
Total 4.49 (.53) 4.59 (.57)
Envolvimento agenciativo na escola
Escola 1 3.98 (.47) 3.89 (.48)
Escola 2 3.60 (.66) 3.66 (.49)
Total 3.76 (.61) 3.76 (.50)
Rendimento académico
Escola 1 14.74 (2.21) 15.50 (2.21)
Escola 2 12.86 (1.90) 13.34 (1.90)
Total 13.67 (2.22) 14.27 (2.29)
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4. Discussão 

Este trabalho teve como objetivo introduzir a intervenção de carreira “Clubes 

Comunitários”, apresentando um estudo-piloto acerca do seu impacto. Os resultados 

sustentaram a hipótese de investigação definida, uma vez que se obteve evidência 

de um efeito positivo desta intervenção em variáveis de carreira e académicas, 

comparando os estados inicial e final dos(as) adolescentes. 

Em particular, os resultados inerentes à adaptabilidade de carreira, na Escola 1, 

sugeriram que a intervenção “Clubes Comunitários” parece alcançar o seu objetivo 

geral de fomentar a exploração de carreira dos(as) jovens. De facto, os níveis de 

curiosidade, um indicador da exploração (Porfeli & Lee, 2012; Taveira, 2000), 

aumentaram entre o pré- e o pós-teste, sustentado empiricamente esta intervenção. 

Ainda assim, a continuidade deste trabalho poderá considerar uma avaliação mais 

detalhada da exploração de carreira dos(as) jovens, tendo em conta o impacto dos 

“Clubes Comunitários” em atitudes, comportamentos e reações exploratórias e/ou 

nas formas diversificada e aprofundada desse processo (Porfeli & Skorikov, 2010; 

Taveira, 2003; Taveira & Moreno, 2003). Paralelamente, neste trabalho, os(as) 

adolescentes apresentaram também incrementos na sua preocupação com o futuro 

e na confiança para lidar com os respetivos desafios e contínuas aprendizagens 

(Savickas & Porfeli, 2012). Estes resultados parecem ir ao encontro de literatura que 

destaca a pertinência das intervenções psicológicas de carreira na facilitação da 

adaptabilidade de carreira e da resolução de problemas dos(as) clientes (Choi et al., 

2015; Whiston et al., 2011). 

Nas duas instituições, esta intervenção pareceu ter um impacto significativo 

no envolvimento cognitivo dos(as) jovens na escola. Com efeito, esta parece ser a 

dimensão de envolvimento na escola mais afetada pelos “Clubes Comunitários”, 

tendo que ver com a autonomia nos processos de estudo/aprendizagem e com 

a qualidade dos processos cognitivos inerentes. Assim, a experimentação e a 

interação com a comunidade favorecida pelos “Clubes Comunitários” poderão ter 

contribuído para a reflexão dos(as) alunos(as) acerca da instrumentalidade dos 

conteúdos curriculares, influenciando a sua autonomia no estudo e aprendizagem 

(Arrington, 2000; Königstedt, 2011; Watts, 1996). Esforços futuros de investigação-

ação poderão testar esta possibilidade e clarificar os resultados encontrados. Tal 

poderá ser feito, por exemplo, através da implementação dos “Clubes Comunitários” 
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junto de outros(as) jovens e da avaliação de variáveis académicas adicionais (e.g., 

autorregulação da aprendizagem, processos e estratégias de estudo) que possam 

sofrer efeitos colaterais desta intervenção e contribuir para a evidência apresentada 

neste trabalho.    

Quanto ao rendimento académico, registaram-se melhorias entre o pré- e o pós-

teste. Assim, além do impacto no envolvimento cognitivo na escola, os “Clubes 

Comunitários” parecem ter igualmente um efeito positivo nos resultados académicos. 

Esta evidência converge com literatura que sugere que as intervenções de carreira 

contribuem positivamente para o sucesso escolar dos(as) alunos(as) (Choi et al., 

2015; Whiston et al., 2011). Esforços teóricos e empíricos futuros poderão abordar 

a possível articulação entre os processos de carreira e académicos, assim como 

aprofundar as suas interações em intervenções psicológicas de carreira, como os 

“Clubes Comunitários”. 

Apesar dos resultados otimistas que este estudo-piloto oferece, é possível identificar 

três limitações. Em primeiro lugar, a reduzida dimensão da amostra leva a que haja 

cuidado na generalização das conclusões. É, pois, importante dar continuidade a 

este estudo, através da implementação dos “Clubes Comunitários” junto de mais 

adolescentes destas e outras escolas do município de Vila Nova de Famalicão que 

possam estar interessados(as), de modo a testar o impacto da intervenção numa 

amostra mais alargada e representativa dos(as) adolescentes do concelho. Em 

segundo lugar, este estudo apenas incluiu jovens que participaram na intervenção. 

No entanto, trabalhos posteriores poderão aprofundar o conhecimento acerca da 

eficácia dos “Clubes Comunitários”, seguindo um design quasi-experimental, com 

grupos de controlo e experimental, acompanhados em diferentes momentos. Em 

terceiro lugar, o impacto da intervenção na adaptabilidade de carreira apenas foi 

testado na Escola 1. Assim, parece ser relevante desenhar um protocolo de avaliação 

de eficácia desta intervenção, através da identificação de variáveis dependentes 

centrais e acordadas entre psicólogos(as) escolares e a consultora científica. Podem 

também integrar-se instruções estandardizadas e rentabilizar-se a colaboração entre 

investigadores(as) e psicólogos(as) na monitorização da intervenção, bem como na 

recolha e análise de dados.

Ainda assim, este estudo-piloto ilustra a possibilidade de implementar intervenções 

psicológicas de carreira antes de momentos expectáveis de tomada de decisão e 

de avaliar o seu impacto (Faria et al., 2008; Leão, 2006). Além disso, os “Clubes 
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Comunitários” parecem apresentar potencial para promover a exploração de carreira 

dos(as) adolescentes, o trabalho em equipa e a interação com a comunidade, 

respeitando perspetivas desenvolvimentistas, desenvolvimentistas-contextualistas e 

sistémicas do desenvolvimento e exploração de carreira (Super, 1980, 1994; Taveira 

& Moreno, 2003; Vondracek et al., 2014). Este trabalho pode, pois, suscitar esforços 

contínuos de investigação-ação, que informem acerca das condições, dos materiais 

e dos conhecimentos necessários à eficácia dos “Clubes Comunitários”. Pode, pois, 

contribuir para a identificação de boas práticas (Königstedt, 2011; Nielson, 2015; 

Pinto, 2010; Regulamento n.º 258/2011, de 20 de Abril de 2011) e, simultaneamente, 

para a qualidade e sustentabilidade da investigação e prática psicológica de carreira 

na adolescência.

Notas:  

1 O ensino obrigatório em Portugal inclui quatro ciclos de estudo. O 1.º ciclo decorre entre o 1.º e o 4.º 
ano de escolaridade, sendo frequentado por crianças com idades aproximadamente entre os seis e os 
10 anos. O 2.º ciclo inclui o 5.º e 6.º ano, com crianças entre os 10 e os 12 anos de idade. O 3.º ciclo 
integra o 7.º, 8.º e 9.º ano de escolaridade, sendo frequentado por jovens entre os 12 e os 15 anos. 
No final deste ciclo de estudos, os(as) alunos(as) podem escolher uma determinada via académica, 
legalmente prevista, para ingressar no ensino secundário. O ensino secundário inclui o 10.º, 11.º e 
12.º ano de escolaridade, com jovens entre os 15 e os 18 anos de idade. 

Referências

Arrington, K. (2000). Middle Grades Career Planning Programs. Journal of Career 
Development, 27, 103-109. doi/10.1177/089484530002700204 

Blustein, D. L. (1997). A context-rich perspective of career exploration across the life roles. The 
Career Development Quarterly, 45, 260-274. doi: 10.1002/j.2161-0045.1997.tb00470.x 

Blustein, D. L., Prezioso, M. S., & Schultheiss, D. (1995). Attachment theory and career 
development: Current status and future directions. The Counseling Psychologist, 23, 416-
432. doi: 10.1177/0011000095233002

Cheung, R. (2015). Fostering career exploration. In P. J. Hartung, M. L. Savickas, & W. B. 
Walsh (Eds.), APA Handbook of Career Intervention, Vol. 2 (pp. 157-169). Washington, 
D.C.: American Psychological Association.

Choi, Y., Kim, J., & Kim, S. (2015). Career development and school success in adolescence: 
The role of career interventions. The Career Development Quarterly, 63, 171-186. doi: 
10.1002/cdq.12012

Maria do Céu Taveira, Íris M. Oliveira, Cristina Cruz,  
Helena Fonseca e Cláudia Costa



Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas Internacionais da Psicologia e Educação / 
Students’ Engagement in School: International Perspectives of Psychology and Education 513

Duarte, M.E., Soares, M.C., Fraga, S., Rafael, M., Lima, M.R., Paredes, I., Agostinho, R., & 
Djaló, A. (2012). Career Adapt-Abilities Scale - Portugal Form: Psychometric Properties 
and Relationships to Employment Status. Journal of Vocational Behavior, 80, 725-729. 
doi:10.1016/j.vb.2012.01.019.

Faria, L. C. (2013). Influência da condição de emprego/desemprego dos pais na exploração 
e indecisão vocacional dos adolescentes. 3VLFRORJLD��5HÁH[mR�H�&UtWLFD, 26, 772-779. doi: 
10.1590/S0102-79722013000400018 

Faria, L., Araújo, A., Taveira, M. C., & Pinto, J. (2008). Consulta psicológica vocacional em 
grupo: Estudos de caso com alunos de 9.º ano de escolaridade. Psicologia, Educação e 
Cultura, 12(1), 45-60.

Flum, H., & Blustein, D. L. (2000). Reinvigorating the study of vocational exploration: A 
framework for research. Journal of Vocational Behavior, 56, 380-404. doi:10.1006/
jvbe.2000.1721 

Guan, Y., Wang, F., Liu, H., Jua, X., Fang, Z., Li, Y., Hua, H., & Li, C. (2015). Career-specific 
parental behaviors, career exploration and career adaptability: A three-wave investigation 
among Chinese undergraduates. Journal of Vocational Behavior, 86, 95-103. doi: 
10.1016/j.jvb.2014.10.007 

Hirschi, A., Niles, S. G., & Akos, P. (2011). Engagement in adolescente career preparation: 
Social support, personality and the development of choice decidedness and congruence. 
Journal of Adolescence, 34, 173-182. doi: 10.1016/j.adolescence.20 09.12.0 09 

Jordaan, J. P. (1963). Exploratory behavior: the formation of self and occupational concepts. 
In: D. E. Super, R. Starishevsky, R. Maltin, & J. P. Jordaan (Eds.), Career Development: Self-
concept Theory (pp. 42-78). New York: College Entrance Board. 

Königstedt, M. (2011). Intervenção vocacional em contexto escolar: Avaliação de um 
programa longo em classe com adolescentes. Dissertação de Doutoramento não 
publicada. Braga, Portugal: Universidade do Minho. 

Leão, P. (2006). A promoção do desenvolvimento vocacional em contexto escolar: O(s) 
tempo(s) e o(s) modo(s). Revista Portuguesa de Investigação Educacional, 5, 63-78.

Lee, B., Porfeli, E. J., & Hirschi, A. (2016). Between- and within-person level motivational 
precursors associated with career exploration. Journal of Vocational Behavior, 92, 125-
134. doi: 10.1016/j.jvb.2015.11.009

Martins, C. (2011). Manual de análise de dados quantitativos com recurso ao IBM SPSS: 
Saber decidir, fazer, interpretar e redigir. Braga: Psiquilíbrios Edições. 

Nielson, T. (2015). Practice-based research: Meeting the demands of program evaluation 
through the signle-case design. Journal of Mental Health Counseling, 37(4), 364-376. doi:



514

Noack, P., Kracke, B., Gniewosz, B., & Dietrich, J. (2010). Parental and school effects on 
students’ occupational exploration: A longitudinal and multilevel analysis. Journal of 
Vocational Behavior, 77, 50-57. doi: 10.1016/j.jvb.2010.02.006 

Pinto, J. C. (2010). Gestão pessoal da carreira: Estudo de um modelo de intervenção 
psicológica com bolseiros de investigação. Dissertação de Doutoramento não publicada. 
Braga, Portugal: Universidade do Minho. 

Porfeli, E. J., & Lee, B. (2012). Career development during childhood and adolescence. In K. 
Hynes, & B.J. Hirsch (Eds.), Career programming: Linking youth to the world of work (pp. 
11-22). San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

Porfeli, E. J., & Skorikov, V. B. (2010). Specific and diverse career exploration during late 
adolescence. Journal of Career Assessment, 18, 46-58. doi: 10.1177/1069072709340528 

Regulamento n.º 258/2011, de 20 de Abril de 2011. Código deontológico da ordem dos 
psicólogos.

Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career adapt-abilities scale: Construction, reliability, 
and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80, 
661-673. doi: 10.1016/j.jvb.2012.01.011 

Schmitt-Rodermund, E., & Vondracek, F. W. (1999). Breadth of interests, exploration, and 
identity development in adolescence. Journal of Vocational Behavior, 55, 298-317. doi: 
10.1006/jvbe.1999.1683 

Super, D. E. (1980). A life-span, life-space approach to career development. Journal of 
Vocational Behavior,16, 282-298. doi: 10.1016/0001-8791(80)90056-1 

Super, D. (1994). A life span, life space perspective on convergence. In M. L. Savickas, & R. 
W. Lent (Eds.), Convergence in career development theories: Implications for science and 
practice (pp. 63-74). Palo Alto, CA: CPP Books. 

Taveira, M. C. (2000). Exploração e desenvolvimento vocacional de jovens: Estudo sobre as 
relações entre a exploração, a identidade e a indecisão vocacional. Centro de Estudos em 
Educação e Psicologia, Universidade do Minho. 

Taveira, M. C., & Moreno, M. L. (2003). Guidance theory and practice: The status of 
career exploration. British Journal of Guidance and Counselling, 31, 189-207. doi: 
10.1080/0306988031000102360 

Veiga, F. H. (2013). Envolvimento dos alunos na escolar: Elaboração de uma nova escala 
de avaliação. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 
441-449.  

Vondracek, F. W., Ford, D. H., & Porfeli, E. J. (2014). A living systems theory of vocational 
behavior and development. Boston, MA: Sense Publishers. 

Maria do Céu Taveira, Íris M. Oliveira, Cristina Cruz,  
Helena Fonseca e Cláudia Costa



Envolvimento dos Alunos na Escola: Perspetivas Internacionais da Psicologia e Educação / 
Students’ Engagement in School: International Perspectives of Psychology and Education 515

Watts, A. G. (1996). Experience-based learning about work. In T. Watts, B. Law, J. Killeen, J. 
Kidd, & R. Hawthorn (Eds.), Rethinking careers, education and guidance: Theory, policy 
and practice (pp. 149-157). London: Routledge. 

Weisblat, G. Z. & Porfeli, E. J. (2013, Maio). Innovations in recruitment and pre-med training: 
The health professions affinity community pipeline model. Association of American 
Medical Colleges

 
9th Annual Physician Workforce Research Conference, Alexandria, VA. 

Whiston, S. C., Tai, W. L., Rahardja, D., & Eder, K. (2011). School counseling outcome: A 
meta-analytic examination of interventions. Journal of Counseling & Development, 89, 
37-55. doi: 10.1002/j.1556-6678.2011.tb00059.x

Zikic, J., & Hall, D. T. (2011). Toward a more complex view of career exploration. The Career 
Development Quarterly, 58 (2), 181-191. doi: 10.1002/j.2161-0045.2009.tb00055.


