








  RESUMO 

 

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 
 DE ADOLESCENTES E JOVENS 

 

 Este trabalho, partindo de uma abordagem construtivista, ecológica e 

desenvolvimental, tem como objectivo estudar a relação que poderá existir 

entre um conjunto de dimensões do contexto psicossocial da família e do 

desenvolvimento vocacional. Pretende-se, concretamente, compreender 

como interferem as variáveis do ambiente familiar (coesão e 

expressividade, conflito, orientação intelectual/cultural e recreativa, 

orientação para o sucesso, ênfase religiosa e organização e controle) no 

desenvolvimento vocacional, operacionalizado em experiências de 

exploração e investimento vocacionais. Identificam-se e analisam-se as 

diferenças da influência do contexto psicossocial da família no 

desenvolvimento vocacional em função das variáveis ligadas ao sexo, ano 

de escolaridade e nível socio-económico.  O presente estudo, de carácter 

transversal, desenvolveu-se em duas Escolas Secundárias do Grande Porto, 

com uma amostra constituída por 426 adolescentes e jovens portugueses 

que frequentavam o 9º e 12º anos de escolaridade. Não se encontraram 

diferenças significativas relativamente ao sexo, mas registaram-se 

diferenças quanto ao ano de escolaridade e ao nível socio-económico. As 

dimensões do contexto familiar, orientação para o sucesso e organização e 

controle, quando em níveis equilibrados, estão positivamente relacionadas 

com a exploração vocacional, mas, em níveis extremados e polarizados, 

associam-se positivamente com a tendência para excluir opções, isto é, 

fazer investimentos sem exploração, e, negativamente, com o a exploração 

e o investimento vocacionais.  



  

ABSTRACT 

 

THE FAMILY INFLUENCES IN ADOLESCENTS AND YOUTH 
CAREER DEVELOPMENT  

 

 This essay, starting from a constructive, ecological and 

developmental perspective, aims to study the possible relationships 

between a set of dimensions of the psychosocial context of family and 

career development. The goal is, specifically, to understand how the 

variables of the family climate (cohesion/expressiveness, conflict, 

intellectual/cultural and active recreation orientation, success orientation, 

religious enphasis and organization/control) interfer in the process of career 

development, worked out in experiences of exploration and commitment 

vocational. The differences of the family psichosocial context in career 

development are identified and analysed in function of the variables related 

to gender, school grade and socio-economic status.  

 This essay, is cross-sectional and was developed in two high schools 

in Metropolitan Oporto. The sample is formed by 426 portuguese 

adolescents and youth ninth and twelfth graders. There were no significant 

differences concerning gender, but there are differences concerning the 

school grade and the socio-economic status. The dimensions of the family 

context, success orientation, and organization/control, when in balanced 

levels, are positively related to the career exploration, but in extreme levels, 

are positively associated with the tendency to foreclose, i.e., to commit 

without exploration, and, negatively, with exploration and with career 

commitment. 

 



RÉSUMÉ 

 

L’INFLUENCE DE LA FAMILLE SUR LE DEVELOPPEMENT 
 VOCATIONNEL DES ADOLESCENTES ET JEUNES 

 

 Ce travail, ayant comme point de départ un abordage constuctiviste, 

écolologique et développemental, a pour but étudier la relation qui pourra 

exister entre un ensemble de dimensions du contexte psycho-social de la 

famille et du développement vocationnel. L’intention est, en réalité, de 

comprendre comment les variables de l’ambiance familiale (cohésion/ 

expressivité, conflit, orientation intellectuelle/culturelle et récréative, 

orientation vers le succés, emphase religieuse, organisation et contrôle) 

influencient le développement vocationnel, obtenu à travers des 

expériences d’exploration et d’investissement vocationnels. On identifie et 

on analyse les différences de l’influence du context psycho-social de la 

famille sur le développement vocationnel en fonction des variables liées au 

sexe, l’année scolaire et niveau socio-économique.  

 Cette étude, de caractère transversale, a été développée dans deux 

Écoles Secondaires (Lycées Classiques et Thechnique) de Porto, à partir 

d’un échantillon constitué par 426 adolescents et jeunes portugais de la 9ème 

et 12ème annés scolaires. On n’a pas trouvé de différences significatives 

relativement au sexe; par contre, on a vérifié des différences en fonction de 

l’année scolaire et des niveaux socio-économiques. Les dimensions du 

contexte familial, orientation vers succès et organisation et contrôle, si à 

des niveaux equilibrés, sont positivement liées à l’exploration vocationnel; 

à des niveaux extrêmes et polarisés, elles s’associent positivement à la 

tendance d’exclure des options, c’est-à-dire, faire des investissements sans 

exploration; et négativement avec l’exploration et l’investissement 

vocationnels. 
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 O desenvolvimento vocacional, constituindo uma dimensão do 

desenvolvimento psicológico global1, refere-se à confrontação do indivíduo 

com as sucessivas tarefas relacionadas com a elaboração, implementação e 

reformulação de projectos de vida multidimensionais, onde estão em jogo a 

educação, a formação, a qualificação profissional e a actividade 

profissional, na articulação com a escolha de um estilo de vida que 

comporta a coordenação dos diferentes papéis da existência: familiar (como 

filho(a), cônjuge, pai ou mãe), cidadão, consumidor, membro de grupos de 

vária ordem, etc.. 

 Até tempos recentes, tal projecto de vida era encarado como um 

projecto linear, sequencial, unidireccional e previsível de tal forma que a 

reformulação desse projecto era percepcionada, muitas vezes, como algo 

desadaptativo e ameaçador. Até os próprios modelos teóricos do desen-

volvimento vocacional como os desenvolvimentais ou do ciclo vital (Super, 

1953; 1980; Vondraceck, Lerner & Schulenberg, 1986) deixavam transpa-

recer esta linearidade, sequencialidade e previsibilidade.  

 Esta forma de conceber o desenvolvimento vocacional é reflexo de 

uma determinada ideologia social e técnico-científica parsoniana que previa 

                                              
1
 “O desenvolvimento vocacional é uma das dimensões do desenvolvimento humano ao lado do 

desenvolvimento cognitivo, interpessoal, moral e físico-sexual...pelo que deveria, de 
preferência, ser tematizado como um dos sectores da existência onde estas dimensões se 
concretizam, e não como uma dimensão ao lado delas – a educação para o desenvolvimento 
vocacional atravessaria assim a educação psicológica global. Se dermos mais um passo, e não 
restringirmos o desenvolvimento vocacional ao papel de trabalhador, mas o estendermos ao 
itinerário seguido pelo indivíduo na sua realização histórica através de todas as posições que vai 
ocupando nos diferentes papéis em que tal história se concretiza, o desenvolvimento vocacional 
poderá então ser considerado a dimensão de síntese, de integração, de todas as dimensões do 
desenvolvimento e de todos os sectores da existência, e, mais uma vez, a activação do 
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a existência de um lugar certo para cada um na sociedade, distribuindo os 

indivíduos, mediante a descoberta da “vocação” certa, pelos diferentes 

domínios e níveis profissionais através de mecanismos que reproduziam 

diferentes possibilidades de acesso e de sucesso à diversidade de 

oportunidades sociais e que consubstancia uma discrepância entre o 

projecto social explícito e os resultados do projecto social implícito 

(Coimbra, 1996). E ainda, fruto de um contexto socio-económico e político, 

do após guerra, marcado por um forte optimismo alicerçado na expansão e 

crescimento económicos, que gerou um projecto de sociedade baseado na 

expectativa do pleno emprego, onde o ritmo das mudanças era regular e 

lento, tornando-se possível um quadro de maior previsibilidade e controle. 

 Nas últimas duas décadas, tem-se assistido a uma confluência de 

transformações políticas, económicas, sociais, culturais, técnicas e 

científicas que têm produzido perturbação e mudanças radicais no mundo 

do trabalho colocando, do ponto de vista processual e substantivo, novos 

desafios, à forma de conceptualizar o desenvolvimento vocacional.  

 Esta mudança histórica e social marcada pela complexidade, pela 

multidiversidade e imprevisibilidade coloca em discussão os conceitos de 

carreira previsível e ascendente, de um projecto de vida único ou profissão 

certa para toda a vida, apontando para trajectórias vocacionais configuradas 

em comportamentos activos de questionamento e de exploração das 

oportunidades sociais de formação e profissões donde emergem pequenos 

projectos que se reformulam, dando origem a outros num processo 

contínuo de construção pessoal (Coimbra, 1996). Estes factores, entre 

outros, têm provocado profundas transformações, não só no mundo do 

                                                                                                                                     
desenvolvimento vocacional seria inseparável da educação psicológica global” (Campos, 1980, 
pag. 228-229). 
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trabalho mas também nos sistemas de educação/formação2, questionando o 

papel e os objectivos clássicos dos sistemas educativos, circunscritos à 

preparação para o mundo do trabalho. 

 Assim, num primeiro momento, a que o presente capítulo se reporta, 

analisam-se algumas propostas de conceptualização do desenvolvimento 

vocacional nesta perspectiva linear e unidireccional, para, por fim, ensaiar a 

proposta de uma alternativa aberta e pluridimensional, mais viável e 

consentânea com os novos desafios com que actualmente somos 

confrontados, tais como a rápida evolução científica e tecnológica, a 

globalização e a interdependência das economias, as novas formas de 

organização do trabalho e o desemprego dito estrutural. 

 Convém salientar, antecipadamente, que estas categorias de 

organização e classificação das diferentes abordagens do desenvolvimento 

vocacional não são, nem pretendem ser mutuamente exclusivas; cada nova 

proposta emerge como uma forma de superação dos aspectos limitadores 

das anteriores, mas, respeitando e integrando os seus contributos. Estas 

abordagens vão-se sucedendo no seu processo evolutivo de natureza 

dialéctica – embora não se tenha como objectivo construir a sua história – 

procurando captar as diferentes lógicas ontológicas e epistemológicas, bem 

como as suas implicações práticas, correspondendo a modos diversos de 

conceptualizar a orientação e o desenvolvimento vocacional e contribuir 

para o desenho de estratégias de intervenção psicológica neste domínio.  

                                              
2
 Frente a estes novos cenários historico-sociais, impõe-se reflectir e questionar as finalidades 

dos sistemas de formação/educação, uma vez que estão longe de limitarem os seus objectivos à 
preparação para o trabalho e para o exercício profissional, colocando a urgência de se fazerem 
opções de formação mais alargada com uma consistente formação geral e científica de base e 
uma maior relevância para a preparação do desempenho de outros papéis sociais para além do 
de profissional. Ou seja, os sistemas de formação/educação devem facilitar a preparação 
psicológica e social (desenvolvimento pessoal e social) do jovem para lidar de forma mais 
adequada possível com um novo quadro de oportunidades e de constrangimentos sociais 
(Coimbra, 1996).  

10 
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 1. A PERSPECTIVA NATURALISTA DO DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

  

 Antes de se apresentar a perspectiva naturalista do desenvolvimento 

vocacional, parece útil compreender a lógica social subjacente à forma 

como os indivíduos, até ao início deste século, acediam ao mundo do 

trabalho, para perceber os contributos que esta abordagem propõe para 

ultrapassar o determinismo social das escolhas vocacionais. 

 Até finais do século XIX, os factores determinantes do projecto de 

vida dos indivíduos eram, quase exclusivamente, de natureza social, ou 

seja, o projecto de vida do sujeito estava circunscrito aos grupos sociais de 

pertença; assim, o filho de um artesão tenderia a ser artesão e o filho de um 

comerciante teria fortes possibilidades de suceder ao seu progenitor nessa 

actividade profissional. Deste modo, alguns elementos de informação sobre 

a profissão dos pais, o sexo do filho e a localização do domicílio forneciam, 

por si só, um prognóstico bastante forte das oportunidades sociais destes 

adolescentes e jovens, que poderiam aprender aquilo que precisavam de 

saber acerca de si próprios e do seu futuro a partir da repetição de padrões 

dos grupos sociais de pertença. Só os mais afoitos, imaginativos e 

obstinados teriam a ousadia de procurar rumos alternativos para as suas 

vidas (Law, 1991). De resto, no plano cultural, o problema não se colocava 

em termos de uma escolha pessoal.  

 Numa organização social orientada por estes padrões, a ideia de 

procurar a ajuda de um profissional especializado, – que não existia –, em 

momentos de transição de vida e de moratória profissional era uma 

necessidade que se não colocava, pois seria um desafio à ordem “natural” 

11 
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das coisas; era uma lógica comandada pelo determinismo social, em que o 

projecto vocacional do indivíduo era delegado no grupo social de pertença, 

concretamente nas redes de relações sociais. 

  

 No início do século XX, assiste-se à industrialização massiva do 

hemisfério norte (Europa e EUA), com incidências óbvias a nível socio-

económico, cultural e demográfico:  

a) dão-se as migrações em massa, do campo para a cidade, e, por 

consequência, a crescente urbanização dos países que se vão 

industrializando. As relações familiares são cada vez menos alargadas e 

mais nuclearizadas. As pessoas têm mais mobilidade, ficando cada vez 

menos enraizadas na comunidade, podendo atravessar as fronteiras das 

várias comunidades no percurso para o trabalho diário;  

b) a mão de obra rural, profissionalmente indiferenciada, acede ao trabalho 

industrial, evidenciando a relativa escassez de profissionais qualificados 

e colocando novos problemas a uma industrialização com um carácter 

irreversivelmente tecnológico;  

c) assiste-se à adopção de novas formas de divisão técnica e social do 

trabalho, que se vão sofisticando progressivamente até serem 

conceptualizadas por taylorismo, como a organização científica do 

trabalho: “o homem certo para o lugar certo”;  

d) assiste-se ao nascimento da “Psicologia científica”, adquirindo, num 

contexto de Primeira Guerra Mundial, um estatuto socialmente relevante 

pela emergência da testologia e da psicotecnia, com o objectivo de 

seleccionar a pessoa certa para o lugar certo, quer para os quadros do 

exército quer para a indústria, pelo recurso a uma legitimação científica. 

12 
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 Estas mudanças socio-económicas e culturais, entre outras, 

começam, pela primeira vez, a criar condições que põem em causa a 

determinação social de um projecto de vida; ou seja, o trabalho, como 

património de uma tradição comunitária e familiar, torna-se cada vez mais 

irrelevante centrando-se na descoberta das capacidades do indivíduo. 

Riesman (1961) sugere uma evolução do desenvolvimento vocacional de 

uma direcção em função da tradição para uma orientação a partir de cada 

um, centrada no intrapessoal.  

 As primeiras teorias do desenvolvimento vocacional tematizadas a 

partir de Frank Parsons (1909) fundavam-se na perspectiva de traço-factor, 

consubstanciada pela psicologia diferencial e da personalidade clássicas. 

Parsons constrói a sua teoria do desenvolvimento vocacional como um 

grande empreendimento científico através da apresentação de métodos de 

objectivação dos indivíduos pela categorização dos seus interesses, valores 

e capacidades e pela descrição sistemática dos traços necessários em 

determinadas profissões (ocupações) e o consequente ajustamento/ 

/emparelhamento de ambos (Savickas, 1995).  

 Numa sociedade em que se encarava a ciência e a tecnologia como 

meios de expansão das oportunidades da vida, parecia apropriado aplicar a 

psicometria “científica” à orientação vocacional, como reflexo do 

positivismo reinante e da valorização da ciência como principal suporte do 

progresso social num contexto de um projecto global de modernidade.  

 Este ponto de vista centrado no sujeito, sublinha que cada pessoa já 

nasce predestinada par uma “vocação” a realizar no mundo. Esta “vocação” 

encontra-se oculta em cada um e impõe-se descobri-la mediante o “exame 
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psicológico”3, que tem, como principal objectivo, a “descoberta” do 

caminho mais adequado para os indivíduos obterem satisfação e sucesso na 

sua formação e, consequentemente, na sua futura profissão (Campos, 

1977).  

 Esta concepção privilegia intervenções concretizadas no “exame 

psicológico” e na sessão de informação. A função do “exame psicológico”, 

pelo recurso aos denominados testes vocacionais (aptidões, interesses, 

valores e de personalidade), ou mais correntemente, aos psicotécnicos, tem 

como objectivo desocultar a “vocação” certa, ajudando o indivíduo a 

conhecer-se. A sessão de informação visa apoiar o sujeito a conhecer o 

sistema de oportunidades sociais em que se insere. É da conjugação entre 

estes dois conhecimentos que o orientando, na mais optimistas das 

hipóteses, realizará a sua “vocação” no mundo profissional. Neste processo, 

o sujeito tem um papel meramente passivo, sendo o psicólogo a autoridade 

legitimadora da sua “radiografia”.  

 Esta perspectiva naturalista e individual do “desenvolvimento 

vocacional”4 articula o inatismo das características individuais com uma 

concepção mais ou menos mágica da descoberta da vocação certa – é o 

determinismo biológico do desenvolvimento vocacional que atribui as 

diferenças à natureza e não à história dos indivíduos, ou seja, à qualidade 

das experiências de vida a que o indivíduo está exposto e que influencia as 

suas escolhas (Coimbra, 1996).  

 Esta perspectiva tem, no entanto, a vantagem, entre outras, de propor 

que a escolha de um curso ou de uma profissão se realize a partir das 

                                              
3
 Nesta perspectiva não faz sentido a intervenção – na forma como concebemos esta noção –

,porque não procura a transformação do indivíduo, mas a descoberta e cristalização das 
capacidades, aptidões e valores inatas ao sujeito. 
4
 Para se ser rigoroso, vale a pena notar que não se está perante uma abordagem 

desenvolvimental do funcionamento psicológico vocacional. 
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características pessoais do sujeito, em vez de partir das características dos 

grupos sociais de pertença, rompendo com a lógica do determinismo social. 

 A limitação desta abordagem naturalista reside na conceptualização 

do desenvolvimento vocacional segundo pressupostos assimiláveis ao 

determinismo biológico; parte de uma perspectiva naturalista e move-se, do 

ponto de vista do cliente, no quadro de uma visão quase mítica da 

descoberta da vocação certa, que se torna necessário desocultar, fazendo 

apelo à mera cristalização das características/traços do sujeito, desinteres-

sando-se de objectivos de transformação e desenvolvimento; propõe uma 

visão unilateral e intrapessoal do desenvolvimento vocacional que 

negligencia ou, pelo menos, minimiza o impacto que os contextos de vida, 

como a família, os pares, a escola, a comunidade de pertença e as estruturas 

macrossociais têm sobre os indivíduos, como desencadeadores do processo 

de transformação e desenvolvimento psicológico. Em última análise, as 

práticas de orientação que decorrem desta perspectiva naturalista colocam-

se, intencionalmente ou não, ao serviço do ajustamento do indivíduo ao 

projecto social, uma vez que nem o questionam (Campos, 1980).  
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 2. A PERSPECTIVA HUMANISTA  

 

 Nos finais dos anos 50, emerge uma nova forma de conceptualizar o 

desenvolvimento vocacional, demarcando-se de uma perspectiva psico-

métrica e “radiográfica” que tinha subjacente a psicologia diferencial 

clássica, pela afirmação da psicologia humanista “não directiva” de Carl 

Rogers (1951), que visava facilitar a realização do indivíduo, acentuando a 

possibilidade de construção e de crescimento da pessoa. Segundo o ponto 

de vista humanista, o desenvolvimento vocacional não se revê no 

mensurável, no verificável objectivamente, mas é mais do domínio do 

espontâneo, do experiencial, do emocional e dos desejos; é mais uma 

matéria para biografias do que para a psicometria: “esperanças e temores, 

sonhos e ansiedades, vinculações e constrangimentos impregnam todas as 

nossas expectativas em relação ao tipo de pessoas que possivelmente 

seremos no futuro” (Law, 1991, p. 153).  

 Nesta perspectiva rejeita-se o “exame psicológico” de aptidões, 

interesses e valores, bem como a informação escolar e profissional e 

privilegia-se, como forma preferencial de ajuda na resolução do problema 

da escolha, o contacto pessoal e a capacidade de ouvir atentamente o cliente 

através da modalidade do aconselhamento psicológico individual ou em 

pequenos grupos valorizando-se preferencialmente, como actividades, o 

experienciado ou o vivido.  

 O objectivo da intervenção é mais alargado, não se restringe ao 

problema vocacional, sendo este apenas uma das dimensões do desenvol-
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vimento psicológico global. Assume-se, nitidamente, a inespecificidade das 

problemáticas vocacionais, fazendo parte de um contexto mais amplo da 

experiência humana. Como fez questão em explicitar Carl Rogers (1951), 

sublinhando que as pessoas são um todo, não existe um cliente que possa 

abstractamente considerar-se a pessoa vocacional em si. 

 O principal contributo da perspectiva humanista é considerar as 

questões vocacionais como uma dimensão integradora do desenvolvimento 

psicológico global e de devolver ao sujeito psicológico o protagonismo da 

construção do seu itinerário pessoal (auto-orientação), ultrapassando as 

visões inatistas da descoberta e do determinismo do grupo social de 

pertença. Está subjacente o pressuposto do optimismo humanista da auto-

actualização das potencialidades do sujeito para adquirir uma nova forma 

(Rogers, 1951).  

 Como limitação, saliente-se que o humanismo rogeriano introduz um 

processo de clivagem entre o intrapessoal e o extrapessoal (Campos, 1992), 

ou seja, valoriza unilateralmente a influência das dimensões psicológicas 

sobre as dimensões sociais no desenvolvimento vocacional; ou seja, a 

crença ilimitada, optimista e quase ingénua no sujeito e nas suas poten-

cialidades de crescimento, descurando o peso e constrangimentos da estru-

tura das oportunidades sociais.  
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 3. A PERSPECTIVA DO DETERMINISMO SOCIOLÓGICO 

 

 Na década de 70, após uma atenção predominantemente focalizada 

nas realidades subjectivas como facilitadoras do desenvolvimento voca-

cional, volta-se, de forma rotativista, a dar importância ao extra-pessoal, ou 

seja, ao peso das oportunidades sociais sobre o itinerário vocacional dos 

indivíduos, devido às transformações sociais, económicas e políticas 

verificadas no Ocidente, nomeadamente a recessão económica, que cria 

uma situação competitiva no mercado do emprego. Surgem, então, 

inúmeros estudos de carácter sociológico, a ser referenciados no capítulo 

sobre a revisão da investigação, que pretendem demonstrar que os projectos 

pessoais são função da posição social ocupada e dos grupos sociais de 

pertença.  

 Nesta perspectiva, todo o poder atribuído ao sujeito individual, no 

modelo humanista, não passará de uma ilusão, porque os jovens não 

escolhem, agarram o que está disponível para o seu nível de qualificação 

escolar e profissional (Law, 1991).  

 Tendo em conta a recessão do mercado de trabalho e o carácter 

competitivo do mesmo, ajudar o indivíduo nas tarefas vocacionais, mais 

que construir um itinerário vocacional, implica antes proporcionar treino de 

competências adequadas para conquistar e manter um emprego e 

proporcionar competências de empregabilidade – competências sociais de 

vida. Neste contexto, surgem os programas de procura de emprego, 

métodos de estudo, treino assertivo, competências de criação da própria 
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empresa, etc.. A perspectiva psicológica que está subjacente a esta 

conceptualização do desenvolvimento vocacional é a aprendizagem social 

(Krumboltz, 1994). 

 Este ponto de vista tem a vantagem de recuperar a importância que 

os contextos de vida têm sobre o desenvolvimento vocacional, salientando, 

sobretudo, os constrangimentos que a estrutura de oportunidades sociais 

impõe aos sujeitos nas suas escolhas profissionais.  Como limitação, 

as pers-pectivas sociológicas reduzem o problema da escolha 

unilateralmente à determinação social, não ultrapassando o reducionismo 

da perspectiva humanista; ou seja, enquanto que umas (as de tradição 

sociológica) valorizam unilateralmente a omnipotência do “tudo social”, 

outras (as de tradição psicológica) sublinham o “tudo pessoal”. 

Negligenciam, que entre o “pessoal livre” e o social constrangedor, há uma 

área da experiência humana com impacto decisivo no desenvolvimento 

vocacional que é a relação que o sujeito estabelece com o mundo físico e 

social, sob formas de encontros, experiências e sentidos que introduz no 

sistema pessoal variação e reconstrução (Campos, 1992; Law, 1991). São 

as teorias ecológicas e a da interacção comunitária que irão tentar resolver 

esta questão polarizada do intrapessoal e do extrapessoal pela introdução do 

interpessoal.  
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 4. A PERSPECTIVA DA INTERACÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 A perspectiva da interacção comunitária, embora não seja de tradição 

psicológica, uma vez que a sua formulação tem a sua origem na sociologia 

do interaccionismo simbólico (Roberts, 1980), proporciona uma grelha útil 

de compreensão do desenvolvimento vocacional. Esta teoria, que na sua 

formulação introduz variáveis contextuais e ecológicas, afirma que o 

indivíduo é parte integrante de uma comunidade constituída por redes de 

relações provenientes dos vários contextos de vida onde se insere (família, 

escola, vizinhança, local de trabalho...). As interacções existentes nos 

contextos próximos, – o interpessoal –, que medeia entre o intrapessoal e o 

extrapessoal, podem ser permanentes ou temporárias, mais distantes ou 

mais íntimas, possibilitar oportunidades ou inviabilizá-las, ter uma função, 

mediante a socialização, de reprodução/repetição do grupo social de 

pertença ou de inovação social (Campos, 1992). 

 Parte-se do pressuposto de que o sujeito psicológico se constrói e se 

estrutura a partir dos encontros e trocas que estabelece nas interacções 

comunitárias. São estas trocas informais que constituem fontes importantes 

de exploração de si próprio e do mundo e que influenciam o 

desenvolvimento vocacional; são o elo de interligação – a experiência 

humana – entre o self e a estrutura de oportunidades sociais que faz com 

que o sujeito construa a sua identidade vocacional, não sendo viável a 

exploração de si próprio sem esta interacção comunitária.  
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 No entanto, esta interacção interpessoal, que ocorre na comunidade, 

pode ser reprodutora da cultura dos ghettos5 a que o indivíduo pertence: 

idade, género, residência, grupo socio-económico, ou pode ser inovadora. 

Para que a interacção comunitária possa constituir oportunidades para a 

construção pessoal é necessário que proporcione aos sujeitos interacções 

fora dos seus ghettos de pertença para criar condições para a variação e 

contrariar a repetição, alargando a reconstrução de si próprio e dos futuros 

possíveis (Campos, 1992; Law, 1991; 1994).  

 São estes encontros, marcados pela variabilidade, que possibilitam ao 

sujeito a emergência de modelos que podem representar, para si próprio, 

futuros possíveis, o benefício do apoio e encorajamento para acções 

específicas e a construção de expectativas alternativas sobre o mundo das 

formações e das profissões. 

 Esta perspectiva tem a virtualidade de resolver, de forma mais 

adequada, as clivagens entre as abordagens psicológicas clássicas, que 

valorizam o intrapessoal, e as sociológicas, que acentuam o extrapessoal, 

pela mediação do interpessoal, a interacção comunitária. O 

desenvolvimento vocacional ocorre na interacção dialéctica entre o sujeito 

e o mundo. A intervenção é ecológica, não se restringindo aos sistemas 

pessoais mas visando os contextos de vida mais alargados (sistemas 

transpessoais), onde o sujeito em desenvolvimento se insere directa ou 

indirectamente. 

 

 

                                              
5
 Ghetto é um termo introduzido por Bill Law (1991) na teoria da interacção comunitária, 

referindo-se ao grupo de pertença: idade, género, residência, grupo socio-económico, raça, 
religião, nomeadamente quando este se fecha sobre si próprio, reduzindo as redes de relações 
comunitárias, estreitando e empobrecendo as concepções de si próprio e dos futuros possíveis 
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 5. AS PERSPECTIVAS CONTEXTUALISTAS E DESENVOLVIMENTAIS DO 
CICLO VITAL 

  

 Super (1953), no meio do século, introduziu uma viragem na 

conceptualização do desenvolvimento vocacional, demarcando-se de uma 

perspectiva do determinismo biológico do ajustamento/emparelhamento 

das características traço das pessoas a traços de profissões – centradas na 

diferenciação das características intraindividuais – e propõe uma 

perspectiva mais alargada, do life-span, que conceptualiza o 

desenvolvimento voca-cional na forma como as pessoas desenvolvem os 

seus projectos de vida de formação e profissão ao longo do ciclo vital.  

 É a perspectiva da carreira ao longo da vida, consubstanciada no 

modelo desenvolvimental do arco-íris da carreira (Super, 1980; 1990). 

Segundo esta teoria, o desenvolvimento vocacional é um processo contínuo 

que ocorre da infância à adolescência, à idade adulta e à velhice, porque os 

gostos, as aptidões profissionais e as condições de vida das pessoas mudam 

e evoluem com o tempo, a maturação e a experiência. As escolhas 

vocacionais são o resultado de um conjunto de decisões emergentes da 

interacção entre a pessoa e a sociedade em que ela se integra. O processo, 

sendo geralmente ordenado e previsível, desenrola-se numa série de etapas 

próprias à carreira, caracterizando-se cada uma destas etapas por certas 

                                                                                                                                     
para cada um dos indivíduos que constituem esse grupo. O ghetto, quando não se abre às 
interacções comunitárias exteriores, tende à reprodução e à repetição social. 
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acções provocadas pelas tarefas impostas pela cultura. A resolução das 

tarefas de uma etapa é necessária para aceder à seguinte.  

 Neste contexto, o processo deve entender-se como uma sequência de 

acontecimentos que conduzem a estádios, a saber:  

a) o crescimento diz respeito às tarefas iniciais de preparação para a vida 

pela educação e formação, circunscrevendo-se ao período até à 

adolescência;  

b) a exploração, centrada preferencialmente na procura de informação 

sobre profissões e cursos – a partir da adolescência;  

c) o estabelecimento relaciona-se com a entrada no mundo do trabalho – 

juventude;  

d) a manutenção é a fase do apogeu do emprego da carreira;  

e) o declínio ou reforma (Savickas & Super, 1996; Super, 1980; 1990).  

 Segundo Super (1973), o sentido do processo de desenvolvimento 

vocacional é a maturidade vocacional6, dimensão essencial para a escolha e 

adaptação vocacionais.  

 A viragem de perspectiva introduzida por Super, de uma focagem na 

ocupação para uma centração na carreira, operou um forte movimento que 

produziu um manancial de literatura sobre o desenvolvimento vocacional. 

Foram produzidos numerosos instrumentos de avaliação da maturidade 

vocacional e métodos inovadores para a consulta psicológica, numa 

perspectiva desenvolvimental, ainda que as visões do emparelhamento 

                                              
6
 A maturidade vocacional é a capacidade do sujeito de ir resolvendo satisfatoriamente as várias 

tarefas vocacionais que dizem respeito a cada estádio de desenvolvimento vocacional e como 
condição para passar ao estádio seguinte, comportando a capacidade de planeamento, realização 
e integração de actividades de exploração vocacional (Super, 1973). 
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continuassem a coexistir. As perspectivas do ciclo vital vieram alargar o 

domínio do desenvolvimento vocacional aos adultos e às crianças. 

 Na continuidade dos contributos de Super para a investigação sobre o 

desenvolvimento vocacional, durante os anos 80, vários investigadores se 

debruçaram, de forma sistematizada, sobre a influência bidireccional e 

recíproca entre contextos de vida ou ambientes físicos e sociais e as 

escolhas vocacionais dos indivíduos ao longo do desenvolvimento. Esta 

perspectiva foi denominada por contextualista e desenvolvimental 

(Vondraceck, 1990; Vondraceck & Fouad, 1994; Vondraceck et al., 1986). 

Esta abordagem incorpora a noção de que os contextos de vida não só 

produzem alterações no desenvolvimento individual, mas o próprio 

contexto é influenciado e parcialmente modelado pelas características dos 

indivíduos.   

 Deste modo, o desenvolvimento é conceptualizado em termos de 

reciprocidade relacional entre organismo e contexto ou por dinâmicas 

relacionais interactivas. O desenvolvimento vocacional é um processo 

através do qual se constrói, mantém e/ou muda e se vive o papel 

profissional e o que prepara para ele. Este processo não se circunscreve a 

um determinado momento, ou seja, não se inicia na adolescência e termina 

com a entrada no mundo do trabalho, mas ocorre ao longo do ciclo vital 

(Schulenberg, Vondraceck & Crouter, 1984). Não se processa ao acaso 

porque o indivíduo integra de forma estruturada no seu sistema pessoal os 

diversos desafios do contexto de desenvolvimento e contribui para a 

transformação do próprio contexto. Ou seja, não é um recipiente passivo 

das forças contextuais que o envolvem. O impacto dos vários factores 

contextuais no sujeito é concebido como resultado de dinâmicas relacionais 

entre o desenvolvimento individual e o contexto em mudança 

(Bronfenbrenner, 1979; Vondraceck et al., 1986).  
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 Este modelo enfatiza a interdependência entre o sujeito e o mundo, 

não fazendo qualquer sentido explicar o desenvolvimento humano de forma 

descontextualizada. Sublinha, ainda, como já antes foi referido, que o 

desenvolvimento vocacional é uma das dimensões integradoras do 

desenvolvimento humano que se processa ao longo do ciclo vital, 

envolvendo relações do sujeito consigo próprio, entre as pessoas e entre 

pessoas e seus contextos socio-culturais.  

 O conceito de interpenetração (embeddedness) entre sujeito e mundo 

(contextos), sendo fundamental na perspectiva contextual 

desenvolvimental, pode oferecer uma promissora linha de investigação e 

intervenção no desenvolvimento vocacional porque alarga o âmbito da 

compreensão e da transformação da problemática para além do sistema 

individual, visando os contextos de vida. Remete-nos, ainda, para os vários 

níveis de análise da vida humana: biológica, psicológica, diádica, 

organizacional, social, cultural, ecológica e histórica. É a integração destes 

vários níveis de análise que vai contribuir para o funcionamento da pessoa 

como totalidade. Estes níveis não são independentes, mas cada nível, 

reciprocamente, interage com os outros numa dinâmica interactiva ao longo 

do desenvolvimento; ou seja, mudanças num nível incidem e provocam 

mudanças nos outros níveis (Vondraceck & Fouad, 1994). Daí não fazer 

sentido introduzir clivagens entre o desenvolvimento vocacional e as várias 

dimensões do desenvolvimento humano, bem como circunscrevê-lo, de 

forma reducionista a um momento específico do ciclo vital, a não ser por 

imperativos e conveniências momentâneos, de natureza metodológica, para 

fins de investigação. 

  

 Esta perspectiva contextualista do ciclo vital teve a vantagem de 

conceptualizar a problemática vocacional ao longo do desenvolvimento e 
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de tentar valorizar os contextos de vida como variáveis importantes no 

desenvolvimento vocacional. No entanto, continua a ter um ponto de vista 

da carreira linear, ao propor uma sequência de estádios que se sucedem 

temporalmente; ou seja, não se libertam totalmente de uma epistemologia 

positivista, pouco vantajosa para explicar a complexidade das sociedades 

actuais, onde cada vez mais se põe em questão a concepção de carreira 

como um percurso ascendente (Savickas, 1995), linear e previsível, nem 

contribui para a compreensão da lógica do funcionamento psicológico-

vocacional dos indivíduos nem para captar os mecanismos que presidem à 

organização e evolução das oportunidades sociais vocacionais. 
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 6. A PERSPECTIVA CONSTRUTIVISTA – ECOLÓGICO  – DESENVOLVIMENTAL 

  

 Apesar dos contributos que as várias perspectivas apresentadas 

proporcionaram à investigação para a compreensão e transformação da 

realidade vocacional, o construtivismo pode surgir como uma proposta 

integradora, capaz de avançar respostas viáveis e plausíveis deixadas em 

aberto pelo projecto global da modernidade.  

 Com efeito, na última década, tem-se falado em todos os campos da 

cultura, na crise dos valores culturais e científicos do pensamento moderno, 

predominantes desde o século XVIII, mas cuja origem remonta ao 

Renascimento e seus desenvolvimento posteriores, a saber: 

a) o legado cartesiano que diferenciava “clara e distintamente” a “res 

cogitans e a “res extensa”, introduzindo entre eles uma dicotomia e uma 

predominância da racionalidade sobre a emoção;  

b) o positivismo, que contribuiu para forjar o dispositivo ideológico para 

legitimar certa concepção da racionalidade científica como retórica da 

verdade. Esta crise, que já se começou a fazer sentir no século passado 

com a obra de Nietzsche e a meio do nosso século com o 

desenvolvimento do pensamento fenomenológico (Husserl, 1960), 

atingiu o seu ponto de ruptura neste final de século.  

 A característica fundamental do pensamento moderno era a crença no 

progresso científico indefinido, linear e ascendente. O progresso era 

sinónimo da confluência da verdade, bondade e unidade. Parafraseando o 
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que S. Tomás de Aquino (in Villegas, 1992, p. 5) dizia acerca do Ser 

metafísico “unum, verum et bonum convertuntur” (unidade, verdade e 

bondade confluem), o pensamento moderno postulava que havia uma 

verdade que deveria ser descoberta progressivamente, anulando as 

anteriores e cujo conhecimento nos garantiria a felicidade. Esta forma de 

pensar teve as suas repercussões históricas na legitimação dos diversos 

fundamentalismos científicos, políticos e religiosos.  

 Contudo esta pretensão harmónica e uniforme da realidade entra em 

ruptura. As ciências deixam de reflectir a identidade estática de uma razão a 

que teriam de submeter-se, mas fazem parte integrante da praxis humana, 

contribuindo para gerar cultura e história social, a partir das quais adquirem 

sentido e inteligibilidade. Aproximamo-nos, no dizer de Prigogine (1991), 

de uma visão mais integradora, onde convergem a nossa descrição do 

universo e a nossa experiência existencial. 

 A multidiversidade e a complexidade passaram a ser as 

características mais identificadoras do cultura actual, que permitiram um 

espaço para a emergência do construtivismo. A realidade não é una e 

uniforme, mas múltipla e diversa exigindo ser construída, interpretada e 

contada. Mas construir a realidade não é inventá-la, como alguns 

construtivistas radicais sugeriram (Von Foster, 1984; Watzlawick, 1984), 

mas dar-lhe significado a partir do equipamento de que dispomos.  

 Este processo de construção é complexo, consistindo fundamental-

mente em operações de apropriação dos elementos exteriores e da 

acomodação de estruturas internas, porque a mente humana e o cérebro não 

são considerados como armazéns, ou bancos de memória de representações 

mas como sistemas orgânicos de actividades auto-referenciadas (Mahoney, 

1992). Assim, o construtivismo circunscreve-se numa ampla gama de 

processos, desde os ontogenéticos, a nível da organização das estruturas 
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biológicas e do conhecimento, até às estruturas noogenéticas a nível da 

construção da experiência pessoal e social.  

 O construtivismo ontogenético centra a sua atenção nas mudanças 

estruturais de um organismo ou sistema, processando-se com aumento da 

sua auto-organização (Maturana & Varela, 1987). O construtivismo de 

Piaget (1937) interessa-se pela génese dos processos cognitivos através de 

operações sucessivas de complexidade crescente. Guidano (1987), desde 

uma perspectiva evolutiva, descreve os processo de construção da 

complexidade do self.  

 O construtivismo noogenético não se centra tanto nos processos e nas 

estruturas mas na construção de significados que dão sentido à existência 

individual e colectiva (Gergen, 1988). Contudo, esta distinção entre 

processos e significados não implica necessariamente uma divisão e, muito 

menos, uma oposição. Um dos principais contributos do construtivismo é 

ter sublinhado uma integração holista de pensamentos, sentimentos e 

acções, bem como a superação das antigas dicotomias entre processos e 

conteúdos, entre realidade objectiva e experiência subjectiva, entre input 

sensorial e output comportamental. Os processos psicológicos não se 

constroem à margem da experiência, nem esta à margem daqueles. É 

precisamente a complexidade da experiência que exige o desenvolvimento 

de processos mais elaborados e são estes que permitem aceder a situações 

mais complexas (Mahoney, 1992; 1997). 

 A perspectiva construtivista demarca-se claramente do legado 

cartesiano, ao afirmar que as realidades psicológicas nem são mero produto 

de mecanismos interiores, nem um mero espelho da experiência 

comportamental, mas “radicam e fraguam no tecido relacional, no espaço 

de vida, na trama social, no magma simbólico que constrói os indivíduos e 

simultaneamente é construído por estes; ou seja, a realidade pertence à 

29 

 



 
Diferentes abordagens do desenvolvimento vocacional  30

discursividade que banha e de que é feito todo o ser social” (Ibañez, 1992, 

p. 18). 

 O construtivismo distancia-se ainda da retórica da verdade, própria 

da modernidade (que nos fez crer que o critério que define o conhecimento 

válido, isto é científico, era independente de nós), ao propor que é o próprio 

homem que constrói os conhecimentos científicos, mediante um conjunto 

de práticas que são necessariamente históricas e contingentes. 

 

 Que implicações se poderão extrair da perspectiva construtivista para 

a compreensão do desenvolvimento vocacional? 

 Dentro do quadro global construtivista, o desenvolvimento 

vocacional processa-se ao longo da história desenvolvimental do indivíduo, 

através das relações que o sujeito psicológico estabelece com os segmentos 

diversificados da realidade, sob forma de encontros, experiências, 

contactos, questionamentos, implicando a desconstrução de projectos 

anteriores e a reconstrução de novos investimentos. Esta actividade 

desconstrutiva/ /reconstrutiva coloca a exigência de uma 

reconceptualização do desenvol-vimento vocacional como uma narrativa 

que se vai escrevendo e reescre-vendo no itinerário histórico social do 

indivíduo e não como um projecto único e certo da tradicional visão linear 

de desenvolvimento vocacional, com as crenças a ela associadas e que já 

foram anunciadas anteriormente: inatismo, descoberta e previsão (certeza). 

  Esta abordagem integradora e globalizante tematiza o desenvolvi-

mento vocacional no quadro mais amplo do desenvolvimento psicológico 

(Campos, 1988).  Neste contexto, o desenvolvimento vocacional é – vale a 

pena insistir – uma das concretizações das várias dimensões do 

desenvolvimento psicológico desde o desenvolvimento cognitivo, moral, 

interpessoal até ao desenvolvimento da identidade (Campos, 1989). Esta 
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reconceptualização do desenvolvimento vocacional vincula-nos a um ponto 

de vista desenvolvimental e construtivista do funcionamento psicológico 

vocacional, porque estes processos nos remetem para novos pontos de 

partida e para sucessivas reconstruções da relação do sujeito com o mundo, 

implicando reorganizações do sistema pessoal (Campos & Coimbra, 1991). 

 A exploração e o investimento, do nosso ponto de vista, serão os dois 

processos psicológicos fundamentais que nos ajudarão a compreender de 

forma mais adequada o desenvolvimento vocacional, porque é mediante a 

exploração, através da relação que o sujeito estabelece com os segmentos 

da realidade física e social, – pela procura, questionamento e 

experienciação –, que o sujeito transforma e reconstrói os seus 

investimentos vocacionais. 

  

 Propõe-se esta abordagem como alternativa de compreensão do 

desenvolvimento vocacional pelas seguintes razões :  

a) É a que está mais de acordo com a lógica do funcionamento psicológico, 

porque considera que a emoção, a cognição e a acção são elementos do 

mesmo continuum e que as clivagens entre eles são artificiais, isto é, 

racionais e não psicológicas; ou seja, significa que o conhecimento e a 

cognição podem ser percebidos, em termos mais latos, como a integração 

da emoção e da acção. Assim, pode afirmar-se que a emoção é o modo 

mais primitivo e poderoso de conhecer e a acção é sempre a expressão na 

situação concreta de conhecimento com valor adaptativo (Coimbra, 

Campos & Imaginário, 1994);  

b) a raiz psicológica desta perspectiva permite uma leitura integradora das 

várias dimensões do funcionamento psicológico que intervêm no 
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processo das escolhas, ou seja, a relação que o sujeito estabelece com o 

mundo é, simultaneamente, afectiva, cognitiva e indissociável da acção;  

c) é a perspectiva que melhor nos pode facilitar a ultrapassagem da ideia de 

um único e grande projecto de vida que tem subjacente visões lineares, 

unidireccionais e ascendentes das trajectórias vocacionais, inadequadas à 

complexidade do funcionamento individual e social;  

d) propõe-nos, em alternativa, uma concepção do desenvolvimento 

vocacional, multidimensional, recorrente, eventualmente cíclico, a nível 

processual, compatível com a noção de incerteza, na abertura a múltiplas 

possibilidades, implicando uma atitude dinâmica de questionamento e de 

exploração, no seio da qual vão emergindo pequenos projectos que se 

vão reformulando conduzindo, sucessivamente, a outros num processo 

constante de construção pessoal (Coimbra, 1996).  

 Esta alternativa de compreensão do desenvolvimento vocacional 

parece também ser a mais útil para responder aos novos fenómenos 

emergentes no mundo do trabalho das sociedades ditas desenvolvidas, onde 

os critérios de verdade e validade tem que dar passagem inevitável à lógica 

das possibilidades e da viabilidade. 
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 7. AS PERSPECTIVAS NARRATIVAS 

  

 As perspectivas narrativas inserem-se dentro quadro teórico das 

abordagens construtivistas, podendo proporcionar um ponto de vista 

diferente na compreensão e na intervenção das problemáticas vocacionais. 

Estas abordagens acentuam a primazia da construção de significados no 

funcionamento e na mudança psicológica. Ou seja, considera-se que a 

acção humana tem subjacente uma estrutura pré-narrativa, sendo a narrativa 

um processo espontâneo de construção simbólica da experiência humana 

(Ricoeur, 1984). 

 Recentemente, vários investigadores têm tematizado o desenvolvi-

mento vocacional a partir de abordagens biográficas ou das perspectivas 

narrativas (Cochran, 1990, 1991; Sankey & Young, 1996; Savickas, 1989; 

Young, Friesen & Borychi, 1994). A partir da narrativa, procuram perceber 

como os sujeitos são actores principais, secundários ou meros espectadores 

na "escrita" das suas histórias vocacionais, perceber o processo histórico de 

construção de sentidos e como tais histórias se revelam, através do seu 

potencial de transformação, como organizadoras da acção.  

 O desenvolvimento vocacional, referindo-se a um conjunto de tarefas 

que prepara, mediante a formação, para o exercício de uma actividade 

profissional, num processo recorrente ao longo do ciclo vital, é uma das 

dimensões transversais do desenvolvimento em geral através do qual este 

pode ser compreendido e explicado. Neste sentido, a perspectiva narrativa 

pode ser um dispositivo útil de análise desta dimensão do desenvolvimento 
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humano, uma vez que os projectos vocacionais, construídos ao longo do 

desenvolvimento, se adequam à ideia de um percurso que se vai 

construindo e reconstruindo ao longo da vida; isto é, a trajectória 

vocacional de um indivíduo, é um conjunto de histórias que vão sendo 

escritas e reescritas no seu itinerário histórico-social. Assim, a narrativa 

(história ou drama) é uma forma sintética que poderá representar o percurso 

do sujeito através do tempo; ou seja, descrever o itinerário vocacional de 

uma pessoa é como contar uma história. A vida não é um texto mas uma 

conjunto de textos articulados, onde se inclui o texto vocacional (Epston, 

White & Murray, 1992). Neste sentido, os seres humanos são autores de 

auto-narrativas e actores em auto-narrativas (Sarbin, 1986). 

 Em contraste com as perspectivas mais positivistas da investigação 

que enfatizam o quantificável, os produtos finais, minimizando os 

processos, as perspectivas narrativas dão relevância ao tempo experiencial 

vivido como oportunidade da viabilização de um projecto humano marcado 

pela historicidade, sem se preocuparem se o relato de uma vida contribui 

para a construção de um caminho fiável segundo critérios de ”verdade” 

científica (Cochran, 1990). Todas as narrativas são construídas no tempo 

histórico – a História – enquanto coordenada essencial da existência 

humana, sendo este, o palco onde se desenrola a vida humana. Foi a própria 

História que se responsabilizou por demonstrar que os humanos – que o 

positivismo interpretou como objectos –, são, antes de mais projectos, 

anseios, expectativas, que no espaço intersticial da existência, constroem 

experiên-cias carregadas de significados, que vão dar origem a narrativas 

de que são autores; isto é, a acção humana é organizada e determinada 

pelas significações construídas e co-construídas mediante a estrutura 

narrativa. 
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 Howard (1991), ao reconhecer a importância da estrutura narrativa 

na determinação e estruturação da experiência histórica, propõe que se 

deveria designar o homem, mais como homo fabulans e não tanto como 

homo sciens/rationalis, para enfatizar que os humanos constroem a 

realidade e a sua experiência não em forma de algoritmos mas através de 

narrativas pessoais dotadas de plasticidade, dinamismo e de significados 

idiossin-cráticos. Ou como Weimer (1977) propõe, os humanos são teorias 

vivas dos seus contextos de vida e estas teorias são suportadas por uma 

natureza narrativa. 

 Carr (1986) fundamenta a sua teoria sobre a narrativa, partindo da 

análise fenomenológica da experiência temporal de Husserl, apresentando a 

actividade narrativa como parte integradora da experiência e da acção 

humana: “as narrativas contam-se ao ser vividas e vivem-se ao ser 

contadas” (Mook, 1992, p. 19). As acções, fantasias, projectos, esperanças, 

fracassos/ /insucessos da vida podem ser vividos como processos de contar-

se histórias, a si mesmo e aos outros, de escutá-las, transportá-las para os 

quotidianos e de viver através delas. 

  Independentemente da “continuidade ou descontinuidade da 

experiência ou da projecção da narratividade sobre a vida ou da vida sobre 

a narração, é óbvio que construímos as nossa existências sobre a base de 

uma estrutura narrativa” (Villegas, 1995, p. 7). Bruner (1990) afirma, a este 

propósito, que já nas etapas mais precoces do desenvolvimento, a criança 

tenta dar significado ou estrutura à sua experiência quotidiana; assim, a 

aquisição das primeiras formas gramaticais e sintácticas visam a 

estruturação e construção da sua experiência em formas pré-narrativas. 

 O interesse pela perspectiva narrativa não advém da necessidade de 

iluminar a realidade em geral, mas dos recursos poderosos que a narrativa 

comporta para iluminar a realidade humana, enquanto tecida de sonhos, 
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emoções, tramas. A narrativa transforma-se na forma privilegiada de 

representar e de reproduzir a realidade, porque só ela veicula tensões, 

expectativas, imprevisibilidade, rupturas e contradições da experiência 

humana. Daí que este potencial que a narrativa comporta não confine 

apenas um fenómeno de moda científica que é, no entanto, também, 

possível constatar. Já Emile Zola (in Cochran, 1990, p. 72) acreditava que a 

narrativa poderia vir a ser uma aproximação científica para a compreensão 

das pessoas e das sociedades, porque as histórias permitem integrar 

simultaneamente a complexidade, a diversidade e a unicidade do projecto 

humano. O que nos torna diferentes dos computadores é a possibilidade de 

lidarmos com ambiguidades e contradições, tornando as metáforas 

mecanicistas inadequadas e inúteis à compreensão do homem. Porque as 

pessoas não respondem a estímulos do meio, mas tomam posição acerca do 

meio (Rychlack, 1991).  

  

 Há várias razões que justificam afirmar que a narrativa espelha a 

realidade humana experienciada e vivida e, concretamente, a realidade 

vocacional (Cochran, 1990): 

a) Vive-se na história. Na experiência humana há sempre um antes e um 

depois, uma memória e uma antecipação, sem os quais o presente se 

torna ininteligível (Carr, 1986). A narrativa emerge e reflecte a realidade 

humana porque a organização temporal do antes, do presente e do depois 

é sempre uma narrativa construída ou a construir. Referindo a 

problemática vocacional, é óbvio que não se pode perceber integralmente 

os investimentos actuais de formação e de profissão dos indivíduos, bem 

como os seus projectos, sem se explorar o palco onde o sujeito construiu 

as suas expectativas, crenças, representações em relação ao mundo das 
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formações/profissões, ou seja, sem apelar e actualizar a sua memória 

histórica vocacional. 

b) Representa-se a vida na história. Citando Hardy (1968): "nós sonhamos, 

lembramos, antecipamos, esperamos, desesperamos, acreditamos, 

planeamos, questionamos, construímos, pensamos, aprendemos e 

amamos na e pela narrativa" (p. 5). Se representamos a vida na história, 

então as histórias que nós contamos aos outros sobre nós próprios são 

parte da vida como vivida. Assim, partindo da temática vocacional, 

através da narrativa, contam-se histórias do passado vocacional, do 

presente e do que se deseja e projecta ser no futuro. Desde a perspectiva 

narrativa, o itinerário vocacional envolve a representação de histórias de 

pessoas que elas próprias foram construindo acerca de si próprias e dos 

seus projectos de vida. 

c) Desenvolve-se através da história. É através da exploração, ou seja, pela 

relação que se estabelece com segmentos diversificados da realidade 

física e sobretudo social que é possível reconstruir novos projectos 

vocacionais. É no espaço temporal histórico que se questionam os 

investimentos actuais, se exploram dimensões novas da experiência 

humana e se fazem investimentos novos; é na história que se constroem, 

desconstroem e reconstroem as histórias vocacionais possíveis, pelas 

oportunidades sociais/históricas proporcionadas ou inviabilizadas. 

d) Por fim, constrói-se significado através da história. A função semântica 

da narrativa facilita a integração, de forma coerente e consistente, da 

totalidade da experiência complexa, diversa, discrepante e fragmentada. 

A modalidade narrativa é a forma sintética de integrar pessoas, lugares e 

acontecimentos. É possível a compreensão do humano e do mundo 

através da história porque esta proporciona uma forma de integração e 
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compreensão da realidade física e social, simultaneamente contraditória, 

dialéctica e harmónica. 

 As narrativas não têm apenas esta função de actualização das 

memórias históricas, mas realizam no presente, enquanto são contadas a 

nós próprios e aos outros, uma função estruturante da acção humana para a 

construção de significados alternativos para a experiência actual. 

 Assim, as narrativas permitem conferir significação à vida, mas este 

significado redefine a própria vida. Isto é, cada vez que contamos uma 

história, reflectimos sobre uma experiência pessoal e estamos a produzir 

novas alternativas para experiências futuras. Sendo assim, a história de vida 

pode ser uma possibilidade ou impossibilidade de nos conhecermos, mas é 

certamente uma possibilidade de tomarmos o pulso à orientação da nossa 

história de vida (Gonçalves, 1995). 
  

 O contributo específico da abordagem construtivo-narrativa é 

permitir compreender que a organização da experiência humana tem 

subjacente uma estrutura pré-narrativa (Ricoeur, 1984). Como elemento 

estruturador da acção, a narrativa fornece referências sobre a forma como o 

sujeito organiza a sua vida e como constrói significados para a mesma. A 

propósito das narrativas de vida, escreve Carr (1986): “contam-se ao serem 

vividas e vivem-se ao serem contadas. As acções e o sofrimento da vida 

podem considerar-se como um processo de narração das nossas próprias 

histórias, no acto de escutá-las, interpretá-las ou de viver através delas” (p. 

126). A experiência conduz a uma narratividade e simultaneamente a 

narrativa transforma a acção. Deste modo, a narrativa revela-se como uma 

unidade de sentido daquilo que acontece e confere unidade ao sujeito 

protagonista da história.  
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 Em termos de intervenção, a narrativa, ao poder ser conceptualizada 

como uma estrutura evolutiva que se vai transformando ao longo do tempo, 

portanto uma estrutura desenvolvimental, permite, simultaneamente, que se 

vão transformando os conteúdos dessas narrativas pessoais e se modifique, 

igualmente, a sua própria estrutura e os seus processos organizadores, 

possibilitando a emergência de narrativas alternativas mais viáveis e 

funcionais. 
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 Como foi justificado na capítulo anterior, nesta investigação optou-se 

pela perspectiva construtivista, ecológica e desenvolvimental em termos 

epistemológicos e de intervenção ou de transformação desta realidade, 

sendo a exploração e o investimento, os dois processos psicológicos 

activadores do desenvolvimento vocacional. Como estas dimensões vão ser 

variáveis determinantes neste estudo, torna-se imperioso justificar o seu 

valor heurístico, fazendo uma clarificação dos mesmos, analisando as 

várias conotações que vêm assumindo, a partir dos vários pontos de vista 

teóricos, para afirmar aquele que poderá ser mais útil e coerente à 

perspectiva de onde se parte. 
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 1. A DIMENSÃO EXPLORAÇÃO COMO PROCESSO PSICOLÓGICO 
VOCACIONAL 

 

 A dimensão exploração tem sido um conceito polémico e 

multifacetado, tendo-se diversificado o seu significado com as diversas 

teorias que o abordaram.  

 Inicialmente, a exploração era considerada como um estádio de 

desenvolvimento. Ginzberg (1951) considerou o desenvolvimento vocacio-

nal como um processo unidireccional e irreversível constituído por três 

estádios: fantasia, provisório e realista. A exploração era considerada como 

o primeiro momento do estádio realista, ocorrendo por volta dos dezoito 

anos. Este estádio era marcado por um gradual estreitamente de objectivos, 

tendo, como alvo, a realização da escolha profissional.  

 Na descrição original da teoria de Super (1953), o desenvolvimento 

vocacional era também conceptualizado em termos de uma sequência de 

estádios, sendo a exploração um dos estádios que antecedem a entrada no 

mundo do trabalho (estabelecimento), caracterizado pela procura de 

informação do mundo profissional e das formações.  

  Tiedeman e O’Hara (1963) consideravam o desenvolvimento 

vocacional como um processo de tomada de decisão, encarando a 

exploração como um estádio que antecedia essa tomada de decisão. 

 Nestas três conceptualizações do desenvolvimento vocacional, 

registam-se elementos comuns em relação ao conceito exploração:  
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a) assumem que a exploração tem um aparecimento tardio, implicando que 

a exploração que possa começar na infância ou no início da adolescência 

não seja considerada como exploração;  

b) encaram o desenvolvimento vocacional como um processo linear, não 

tendo em conta aqueles indivíduos que reequacionam, reformulam e 

reconstroem os seus projectos de vida;  

c) não consideram o desenvolvimento vocacional como um processo 

recorrente que ocorre ao longo do ciclo vital (Grotevant & Cooper, 

1988). 

 Jordaan (1963) define, como exploração, o comportamento susceptí-

vel de envolver o indivíduo em actividades de experimentação, 

investigação, tentativa, pesquisa e levantamento de alternativas. Encara a 

exploração como um processo de resolução de problemas visando a procura 

de informação acerca de si próprio e do mundo, em ordem a escolher, 

preparar-se, ingressar, adaptar-se ou progredir numa profissão. 

 Para Harren (1979), a exploração é vista como um processo que tem 

lugar, essencialmente, durante a fase de planeamento vocacional, sendo 

antecedida pela fase de consciencialização e seguida da fase dos 

investimentos e de implementação dos mesmos. A fase da exploração 

implica a procura de informação acerca das opções vocacionais e a sua 

relação com o conceito de si próprio. O indivíduo vive ciclos de exploração 

(expansão) e cristalização (estreitamento) à medida que se caminha em 

direcção a uma escolha. Este ciclo envolve:  

a) procura de informação;  

b) processamento da informação, em que o sujeito analisa a informação em 

termos do conceito de si próprio e lhe atribui um significado pessoal;  
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c) avaliação dos deficit’s bloqueadores de um investimento;  

d) mais procura de informação e processamento da mesma;  

e) sucessivas reduções de alternativas até chegar a uma escolha (Harren, 

1979). 

 Na mesma linha, Stumpf, Colarelli e Hartmann (1983) encaram a 

exploração como uma processo contínuo do desenvolvimento vocacional 

que ocorre ao longo do ciclo vital e não circunscrito apenas a uma fase do 

desenvolvimento.  

 As formulações mais recentes de Super (1981) reconhecem que a 

exploração pode ser mais um processo cíclico ao longo da vida do que um 

estádio num dado momento do desenvolvimento vocacional. Voltar a uma 

fase de exploração pode ocorrer na transição de um estádio para o seguinte, 

ou sempre que um itinerário vocacional entra em questionamento e 

reconstrução.  

 Para Blustein (1993), a exploração vocacional diz respeito a todas as 

actividades que são dirigidas intencionalmente para aumentar o conheci-

mento de si próprio e do mundo com objectivos de promoção do 

desenvolvimento vocacional, que ocorre ao longo do ciclo vital.  

 Nos finais dos anos 60, vários investigadores, ligados às questões do 

desenvolvimento e à construção da identidade debruçaram-se sobre a 

temática do desenvolvimento vocacional como uma das dimensões da 

formação da identidade do adolescente. Assim, este constructo, 

denominado por crise (exploração), na teoria psicossocial de Erikson, vai 

ser um dos processos psicológicos fundamentais para explicar o 

desenvolvimento ao longo do ciclo vital. Erikson (1968) tematiza o 

desenvolvimento de uma forma abrangente em que a construção biológica, 

a construção pessoal da experiência e os contextos de vida dão significado, 
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forma e continuidade à existência do indivíduo. O desenvolvimento é 

marcado por rupturas e polarizações, sendo a crise – exploração –, um 

processo fundamental para se atingir um novo patamar com uma qualidade 

psicossocial superior. 

 Contudo, é no modelo dos estatutos de identidade de Marcia (1966) 

que a exploração (crise, segundo Erikson) irá ser tematizada como um 

processo psicológico determinante no desenvolvimento vocacional. A 

dimensão da exploração refere-se a momentos do desenvolvimento em que 

predomina “um questionar forte e activo para tomar decisões e atingir 

determinados objectivos” (Costa, 1991, p. 48).  

 Um indivíduo, num período de exploração, nomeadamente quando é 

provocada e intencionalizada, realiza actividades, experiências, contactos 

directos (entrevistas a profissionais, visitas, mini-estágios) ou indirectos 

(através de documentos escritos ou multimedia) com segmentos da 

realidade psicossocial que pretende explorar, analisando, questionando e 

experi-mentando várias alternativas para assumir, de forma progressiva, 

consciência sobre os ganhos e custos de cada uma delas. Esta actividade 

exploratória pode produzir no indivíduo uma confluência de sentimentos 

como o desconforto, ambiguidade, ansiedade e frustração suscitados pela 

iminência de fazer uma escolha. Muitas vezes, é-se mesmo pressionado 

pelo sistema social explícito, como por exemplo, acontece no Sistema 

Educativo Português, que obriga à escolha de um agrupamento de 

formação no Ensino Secundário, após a conclusão do 3º ciclo do Ensino 

Básico. Como é óbvio, a intensidade destas emoções de desconforto 

desencadeadas pelas actividades de exploração, variam de sujeito para 

sujeito, dependendo da auto-organização do indivíduo, da sua 
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complexidade cognitiva, do seu estatuto de identidade e das condições 

proporcionadas pelos contextos de vida.  

 Sendo a exploração este acto de questionamento recorrente não pode 

ser considerada como um processo linear, num determinado momento 

pontual do desenvolvimento (adolescência), que conduz inevitavelmente ao 

investimento vocacional, mas é um processo que ocorre ao longo do 

desenvolvimento, existindo, na vida adulta, ciclos de alternância onde 

predominam períodos de relativa estabilidade e períodos de instabilidade 

ou exploração de alternativas. 

 No entanto, deve salientar-se que existem certas condições que são 

mais propícias ao desencadear dum processo de exploração (Levinson, 

1978):  

a) quando se transmite ao sujeito uma avaliação negativa relevante em 

relação a uma tarefa em curso;  

b) quando o sujeito experiencia, de forma consistente, uma décalage 

acentuada entre o sucesso e satisfação conseguidos e os esperados;  

c) quando o momento da escolha está iminente, e.g., no Sistema Educativo 

Português, com a conclusão do Ensino Secundário, o aluno tem de fazer 

a candidatura a um curso ou cursos no Ensino Superior, etc.. 

 Os indivíduos só iniciarão um processo de exploração de 

alternativas, se avaliarem que os ganhos esperados excederão os custos. 

Deste modo, a motivação para a exploração dependerá do nível actual de 

satisfação e da pressão percebida por parte do sistema de oportunidades 

sociais de formação/profissão no sentido de tomar uma decisão (Pitz & 

Harren, 1980). 
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 Embora as perspectivas desenvolvimentais (Blustein, 1993; 

Ginzberg, 1951; Harren, 1979; Jordan, 1963; Levinson, 1978; Stumpf et 

al., 1983; Super, 1953) tenham conceptualizado a exploração vocacional 

como um processo psicológico fulcral no desenvolvimento vocacional, que 

ocorre ao longo do ciclo vital, ultrapassando a lógica fixista e 

unidireccional da exploração como um estádio que ocorre num momento 

pontual e irreversível do itinerário vocacional; no entanto, têm subjacente 

um ponto de vista predominantemente racionalista da exploração 

vocacional, demasiado centrado na informação, como se o problema da 

exploração de alternativas para a escolha se circunscrevesse 

exclusivamente ao conhecimento da estrutura de oportunidades de 

formação e profissões e não se referisse, essencialmente, à relação que o 

sujeito estabelece com o mundo, não se esgotando numa abordagem 

meramente racionalista. De facto, trata-se, sobretudo de uma relação 

dinâmica, carregada de afectos e de investimentos, permitindo ao sujeito 

construir significados e teorias pessoais sobre as suas experiências. Até se 

poderá afirmar que o conhecimento é o subproduto da relação de afectos 

que se estabelece com o mundo social e físico.  

 As perspectivas informativas e cognitivo-racionalistas parecem 

introduzir um sistema de clivagens entre cognições, comportamentos e 

emoções, negligenciando a natureza energética e afectiva que está na base 

da exploração vocacional, como se as necessidades dos indivíduos se 

reduzissem, exclusivamente, a um problema de falta de informação 

(Coimbra & Campos, 1991). 

 Estas perspectivas parecem, também, introduzir a noção de 

independência e sequencialidade à volta dos constructos, exploração e 

investimento. Isto é, a exploração surge como a etapa que, logicamente, 
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precede o investimento, como se fossem dois momentos temporalmente 

separados. Ora, convém sublinhar que a exploração e o investimento não 

são etapas sequenciais, mas dimensões psicológicas do mesmo processo de 

desenvolvimento vocacional, onde existe uma relação dialéctica necessária 

entre os investimentos actuais e futuros. Então, propõe-se, em alternativa, 

“a exploração do investimento, porque o que está em jogo no 

desenvolvimento vocacional é a transformação da relação actual do sujeito 

com o mundo vocacional; a procura, questionamento e experienciação que 

a exploração envolve são outra forma de exprimir essa mesma ideia de 

progressiva transformação dos investimentos actuais do sujeito” (Coimbra 

& Campos, 1991, p. 14).  

 Por fim, sublinhe-se que a exploração e o investimento, como 

processos psicológicos dialécticos do desenvolvimento em geral, permitem 

aceder à própria lógica da mudança psicológica. 
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 2. O INVESTIMENTO COMO PROCESSO PSICOLÓGICO VOCACIONAL 

 

 Em primeiro lugar, parece conveniente clarificar e diferenciar os 

constructos “investimento” e “compromisso”, porque, na literatura 

corrente, com frequência, se utilizam de forma indiscriminada, atribuindo-

se-lhes o mesmo significado quando, de facto, sinalizam realidades 

psicológicas diferentes. 

 O “investimento”, do nosso ponto de vista, é uma dimensão com uma 

conotação afectivo-emocional que mobiliza o indivíduo para a acção; ou 

seja, é algo de energético e dinâmico que leva o sujeito a arriscar e 

comprometer-se consigo próprio na relação que constrói com os segmentos 

da realidade do mundo físico e social. Como sublinha Costa (1996) “O 

investimento é intrapessoal, é algo consigo próprio, tendo mais a ver com o 

querer, com os significados e, portanto mais afectivo” (p. 5). No processo 

da escolha de uma formação ou de uma profissão o constructo mais 

adequado para exprimir esta realidade é o termo investimento, tradução da 

expressão anglo-saxónica “commitment”, por se tratar de uma questão 

fundamentalmente de querer/não querer, gostar/não gostar, preferir/rejeitar, 

onde os aspectos emocionais se assumem como dimensão nuclear (Campos 

& Coimbra, 1991). 

 Pelo dito anteriormente, não parece adequada, neste domínio das 

escolhas, a tradução do termo anglo-saxónico commitment por 

“compromisso”, como se costuma ver frequentemente na literatura 



 
A exploração e o investimento como processos dialéticos descritivos  
e explicativos do desenvolvimento vocacional   50 

 

 
 

psicológica corrente, porque a característica distintiva desta noção de 

compromisso remete para um acordo que se assume com uma pessoa ou 

sociedade, por exemplo, quando alguém se compromete formalmente 

diante da sociedade, institucionalizando uma relação mediante o casamento 

civil ou religioso, ou seja, trata-se de um acordo que pode adquirir, como 

neste caso, força jurídica (Machado, 1991), enquanto que o investimento 

tende a ser mais o compromisso consigo próprio. Como afirma Costa 

(1996), “o compromisso é interpessoal, é algo que se assume com o outro, 

tem uma dimensão mais social e cognitiva...o compromisso pode manter-

se, mas a forma do querer (investimento) muda porque nada é estático no 

ser humano” (p. 5). 

 Para Gottfrendson (1981), o compromisso é a articulação (equilíbrio) 

entre o self (conceito de si próprio) e o mundo (oportunidades sociais), isto 

é, entre o projecto pessoal e o projecto social. Ora, entre a aspiração pessoal 

(desejo) e as possibilidades sociais (realidade) de que se dispõe para a 

escolha pode existir uma discrepância; é precisamente neste espaço que se 

circunscreve o compromisso, escolhendo-se a melhor dentro das 

possibilidades acessíveis. Lidar, de forma construtiva, com os 

constrangimentos impostos pelo sistema de oportunidades sociais implica 

fazer este compromisso. Assim o compromisso constitui-se numa 

componente essencial da escolha vocacional, sendo o resultado do 

equilíbrio entre as preferências pessoais e a percepção do que é viável do 

ponto de vista das oportunidades sociais. Neste caso, o termo anglo-

saxónico mais adequado para traduzir o conceito “compromisso” seria o de 

compromise e não o commitment que se refere, preferencialmente, ao 

campo semântico do conceito de “investimento”.  
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 Parece oportuno, ainda, clarificar o termo anglo-saxónico investment 

correspondente ao termo francês investissement, traduzido em Português, 

também, por investimento. Este conceito tem, na linguagem comum, ou 

uma conotação economicista (por exemplo, investir no mercado de 

capitais), ou se relaciona com o acto de tomar posse de um determinado 

cargo ou poder (e.g., foi investido no cargo de primeiro Ministro), ou ainda, 

em linguagem militar, invoca o acto de assédio (ataque), por exemplo, a 

uma cidade (Machado, 1991). Mas, na perspectiva psicanalítica, 

“investimento” é “uma energia psíquica que se encontra ligada a uma 

representação ou a um grupo de representações, a uma parte do corpo ou ao 

objecto de afectos.... ou seja, o indivíduo tem à sua disposição uma 

determinada quantidade de energia, que investe variavelmente na sua 

relação com os seus objectos de afectos e consigo mesmo” (Laplanche & 

Pontalis, 1970, p. 334). Assim, o termo investment diferencia-se do 

commitment, quer no significado economicista que assume no senso 

comum quer no significado psicológico que tem assumido na tradição 

psicanalítica (energia da libido). Contudo, o investment está mais próximo 

do commitment, – pela comum dimensão intrapessoal e afectivo –, do que o 

termo compromise que tem sobretudo uma dimensão social e cognitivo 

(Costa, 1996). 

 Depois destas clarificação prévia de conceitos,  

 Blustein, Ellis e Devenis (1989) definem o investimento vocacional 

como o resultado de um processo sequencial que precede as actividades de 

planeamento e exploração; ou seja o investimento (commitment) refere-se, 

em geral, “a um sentimento de vinculação forte a um conjunto de crenças, 

ideias e orientações futuras...ou seja, uma firme ligação a um objectivo 

vocacional em termos de preferências profissionais” (p. 343). O 
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investimento implica, por um lado, escolhas relativamente firmes, e, por 

outro, acções dirigidas para as implementar; em última análise, é aquilo que 

nos vincula e atrai e nos lança para a acção, por isso é o guia da acção 

(Costa, 1991). Segundo Marcia (1966), o desenvolvimento da identidade 

vocacional manifesta-se no processo de fazer novos investimentos, 

abdicando dos anteriores. Numa perspectiva construtivista, não se abdica 

dos investimentos anteriores, mas explora-se a partir dos investimentos 

actuais para os transformar pela relação do sujeito com o mundo (Campos 

& Coimbra, 1991). Isto é, não faz sentido separar os dois processos 

subjacentes ao desenvolvimento vocacional: “ transformação da relação e, 

depois, realização de novos investimentos e desinvestimentos (explorar 

para investir); a transformação da relação é transformação do investimento, 

uma vez que o novo investimento vai emergindo simultaneamente” 

(Campos, 1992, p. 13); daí, propor-se, como formulação alternativa, a 

exploração do investimento para salientar a relação necessária entre os 

investimentos actuais e futuros do sujeito, “sem se pretender pôr em causa 

o facto de a exploração vocacional poder e dever preparar e conduzir a 

novos investimentos” (Campos & Coimbra, 1991, p. 14). 

 Por fim, convém ainda sublinhar, neste ensaio de clarificação das 

dimensões – exploração e investimento – que, do nosso ponto de vista, são 

nucleares na compreensão e na promoção do desenvolvimento vocacional, 

que o investimento é o elemento que corresponde à dimensão psicológica 

da relação, porque é o investimento que mobiliza o sujeito a construir 

vínculos com o mundo. Neste sentido, o investimento coincide com a 

relação. 
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 Como a relação de exploração e investimento com o mundo se 

constrói nas experiências e contactos proporcionados pelos contextos de 

vida onde o sujeito em desenvolvimento se insere, como a família, a escola, 

o grupo de pares, os tempos de lazer, os meios de comunicação social e, a 

comunidade, e, portanto, pelas interacções pessoais que as mesmas 

envolvem na construção de significados pessoais, o capítulo que se segue, 

vai reflectir sobre a família como um contexto primeiro e decisivo do 

desenvolvimento humano. As experiências realizadas, as interacções 

desencadeadas e os significados construídos no contexto familiar são 

extremamente decisivos para a viabilização ou limitação das experiências 

de exploração para a reconstrução dos investimentos actuais, assumindo 

contornos de novos investimentos. A família, ao ser o contexto de vida 

mais próximo, é o primeiro a ser alvo da exploração vocacional, por parte 

do adolescente e jovem (Gottfredson, 1981). É da qualidade deste contexto, 

em termos de abertura, desafio e apoio, que dependerá a qualidade do 

desenvolvimento vocacional. 
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 A família é uma realidade complexa nos seus variados significados, 

de ordem psicológica, sociológica, cultural, económica, religiosa e política; 

complexa, igualmente, na sua mutabilidade e continuidade; não há nenhum 

povo, por mais diferente que seja a sua civilização e cultura, sem uma 

identidade familiar; parece que, enquanto o ser humano existir, a família 

será uma realidade na diversidade dos modelos culturais emergentes. 

 A imagem da família, que quase espontaneamente vem à mente da 

maioria, é a de um lugar estável de segurança e de paz, onde se nos aceita e 

ama mais pelo ser do que pelo fazer e, simultaneamente, também o 

contexto possível de mais intensa violência emocional. Neste contexto, 

aprende-se a difícil arte de construir relações consigo mesmo e com os 

outros e ocorre a preparação dos seus elementos para a realização dos 

múltiplos papéis da existência: como o de filho(a), irmão(ã), estudante, 

cidadão, profissional, marido/esposa, pai/mãe, etc.. 

 Como a família é o contexto de vida mais significativo onde cresce o 

ser humano, e porque neste estudo se pretende-se, precisamente, investigar 

sobre a influência deste contexto no desenvolvimento vocacional de 

adolescentes e jovens, neste capítulo, apresenta-se, a partir de uma 

perspectiva sistémica, a realidade familiar como um sistema auto-
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organizado e auto-regulado, que se vem desenvolvendo ao longo do ciclo 

vital, construindo a sua identidade sistémica e, simultaneamente, a 

identidade de cada um dos elementos que a constituem. Num segundo 

momento, reflecte-se sobre a família como comunidade intersubjectiva, 

onde cada um dos seus elementos partilha e co-constrói significados para as 

suas experiências, também elas co-construídas na intersubjectividade 

familiar. Por fim, extraem-se as implicações destas abordagens para a 

compreensão do processo de desenvolvimento vocacional. 
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 1. A FAMÍLIA COMO SISTEMA ABERTO: ABORDAGEM SISTÉMICA DA 
FAMÍLIA. 

  

 

 A família, porque é uma realidade de chegada, partida e permanência 

do ser humano, desde a primeira hora interessou à Psicologia, como objecto 

de investigação, porque uma ciência que procura compreender o 

funcionamento dos sistemas pessoais, necessariamente teria de dar 

relevância ao primeiro contexto de desenvolvimento sem o qual não seria 

viável a compreensão do sujeito psicológico.  

 O interesse da investigação provém essencialmente da seguinte 

constatação: por mais transformações a que a família esteja sujeita, na sua 

constituição, estrutura e funcionamento, adaptando-se às turbulências do 

tempo e do espaço, sofrendo as influências dos sistemas sociais, políticos, 

ideológicos, religiosos e culturais, realiza, entre outras, duas funções 

fundamentais:  

a) assegura a continuidade do ser humano, uma vez que a família é a 

comunidade por excelência onde o indivíduo nasce, cresce, procria, 

declina e morre; ou seja, um contexto privilegiado de transmissão de 

vida, cultura e de desenvolvimento;  

b) decorrente da anterior, a família é o primeiro contexto de socialização do 

indivíduo, promovendo aprendizagens de relação com o mundo, num 

processo progressivo de individuação e socialização. 
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 No entanto, durante muito tempo, as várias abordagens psicológicas 

da família estiveram, preferencialmente, interessadas, nas suas 

investigações, em compreender o processo de socialização das crianças, 

focando-se no impacto da família nos filhos, numa perspectiva unidi-

reccional pais-filhos. Esta orientação foi predominante nas perspectivas 

clássicas, como as psicodinâmicas, comportamentalistas e cognitivistas, 

ultrapassando-se este reducionismo nas últimas décadas pela emergência da 

perspectiva sistémica, levando a uma mudança nas perspectivas teóricas e 

metodológicas de abordagem da família. Passa-se de uma epistemologia 

causalista cartesiana para uma epistemologia circular e sistémica, que 

estipula que os problemas humanos não têm somente um sentido, mas uma 

função no contexto mais lato em que emergem. Este contexto é constituído 

por elementos interdependentes uns dos outros (Benoit, 1988).  

 Chegou-se à conclusão de que era inconsistente estudar a família 

considerando separadamente os seus membros ou reduzindo-a a relações 

diádicas e unidireccionais, porque as relações familiares eram muito mais 

ricas e complexas. Ou seja, percebeu-se que o funcionamento da família era 

influenciado pelo sistema social mais alargado e, simultaneamente, o 

contexto da família era afectado pelos indivíduos e grupos que a 

compunham.  

 Torna-se, então, um imperativo pensar, estudar e investigar a família, 

para nela intervir de forma consentânea, ultrapassando a perspectiva 

reducionista intrapsiquíca, centrada no indivíduo, apostando numa 

perspectiva sistémica relacional, centrada na ecologia social da família ou 

nas redes complexas em que a família interage, vive e se desenvolve. Deste 

modo, indivíduos e famílias seriam conceptualizados como todos e como 

partes, interessando investigar não só sobre a interacção entre os membros 

das famílias, como os processo individuais e a forma como estes 
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contribuem para a interacção, bem como os modos de organização, 

funcionamento e evolução dos sistemas, como realidades de conjunto. 

  

 A família, considerada como um sistema especial de comunicação, é 

abordada pela perspectiva sistémica familiar, iniciada pelos trabalhos 

pioneiros da Escola de Palo Alto (Bateson, 1977; Bowen, 1978; Haley, 

1978, 1979; Watzlawick, 1969, 1974), que partindo da Teoria Geral dos 

Sistemas de Bertalanfy (1968), da cibernética e da teoria da comunicação 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967), aplicam estes conceitos, vindos das 

ciências da natureza, à conceptualização da família.  

 Esta abordagem parte da noção de sistema aberto, tematizado como 

uma complexidade organizada7 com múltiplos elementos que estão em 

interacção no seu interior e com o exterior, havendo uma troca de 

informações que interferem no equilíbrio do sistema, provocando novos 

desenvolvimentos (Walrond-Skinner, 1976).  

 Antes de mais, os sistemas podem ser abertos ou fechados. Os 

sistemas abertos estão em interacção com o meio, registando-se uma 

permuta de informação, de matéria e de energia, provocando alterações no 

interior no sistema e no seu meio; os sistemas fechados são resistentes à 

troca de informação tendendo à autodestruição (entropia)8, porque ao 

 
7
 Dentro do modelo de complexidade organizada, específico dos sistemas abertos, existe 

uma hierarquia de níveis de organização. Então, um sistema aberto pode ser 
considerado subsistema de uma ordem de sistemas mais altos, por exemplo, o indivíduo 
como membro de uma família, a família como parte da sociedade... assim cada 
subsistema pode ser subdividido noutros subsistemas; daí o conceito de hierarquia 
correspondendo aos níveis de auto-organização dos vários sistemas abertos (Vetere & 
Gale,, 1987). 
8
 A entropia, medida da desordem, é a segunda lei da termodinâmica de Prigogine 

(1947) que postula que os sistemas fechados tendem à desordem máxima sem terem 
possibi-lidade de se auto-organizarem e desenvolverem. 



 
 
A família como contexto de desenvolvimento  60

 

reduzirem-se aos seus nichos ecológicos não permitem o desenvolvimento 

de mecanismos de adaptação ao meio selectivo envolvente. 

 Graças à teoria sistémica, podemos compreender que o que constitui 

a realidade da família é uma rede complexa de relações e emoções entre os 

seus membros, cujos laços mantêm a unidade do sistema (amor, relações 

conjugais, parentais, interesses materiais e espirituais comuns...), expressos 

pelas interacções ao longo da sua história desenvolvimental, não sendo 

passível compreender esta estrutura complexa através de instrumentos 

criados para o estudo dos indivíduos isolados (Gameiro, 1994). O título da 

obra de Robin Skinner (1976), Uma só carne: pessoas separadas, é uma 

forma feliz e conseguida de transmissão desta realidade. Uma mudança 

num dos membros do sistema familiar produz modificações ou flutuações 

nos outros membros, que devem conduzir a um novo equilíbrio, diferente 

do anterior e, em certas condições, qualitativamente superior. Como os 

elementos da família não mudam todos ao mesmo tempo, as diferenças, 

semelhanças e rupturas vão emergindo ao longo do ciclo vital da família, 

como desafios constantes ao sistema familiar que o dinamizam e estimulam 

para novos desenvolvimentos.  

 A família, como um contexto natural de desenvolvimento e 

vinculação, desenvolve, ao longo do tempo, padrões de interacção que 

regulam o comportamento dos seus membros. Na interacção familiar, cada 

membro integra-se em diferentes subsistemas que constituem, 

simultaneamente, todo e parte do sistema; porque cada subsistema exerce 

uma energia competitiva no sentido da autonomia e, ao mesmo tempo, uma 

energia integradora, como parte do sistema. Cada parte contém o todo e o 

seu mapa mundi e o todo contém a parte (Minuchin, 1974). Ou seja, a 

família é um sistema de relações organizado em função de determinados 
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objectivos comuns que os membros da família separadamente não podem 

atingir.  

 Mas este sistema de relações não acontece por acaso; tem uma 

história comum que lhe confere uma identidade própria. “Como a família 

tem necessidade constante de reorganização e diferenciação, a continuidade 

desta identidade é permitida pela reestruturação ou criação de novos 

repertórios de interacção que permitem a adaptação e, consequentemente, o 

desenvolvimento da família como um todo” (Costa, 1994, p.21). 

 Além disso, a família também está inserida numa comunidade e 

numa cultura, verificando-se aqui influências recíprocas. Como um sistema 

aberto e total, está sujeita à adaptação dos seus membros, o que implica 

uma transformação e remodelação contínua, preservando a sua identidade 

sistémica. 

 As interacções que a família estabelece com o sistema exterior e 

entre os vários subsistemas do sistema familiar terão de ser auto-reguladas 

de forma adequada para manter a sua identidade e coerência sistémicas. 

Esta regulação nem deve ser demasiado rígida nem demasiado flexível. 

Deve existir uma definição clara de limites ou fronteiras entre o mundo e os 

subsistemas para permitir a diferenciação e o desenvolvimento de cada um 

dos elementos do sistema relativamente ao exterior, mantendo a sua 

competência e autonomia. Segundo a tipologia de Minuchin (1974), para 

um funcionamento apropriado da família, os limites ou fronteiras 

intrassistémicas devem ser nítidos, ou seja, suficientemente bem definidos 

de forma a permitir que os membros dos subsistemas e do sistema 

desempenhem as suas funções sem interferências intrusivas, mas 

permitindo a transmissão de informação e de afectos. As famílias onde 

existe uma ausência de fronteiras ou limites difusos entre os vários 

subsistemas com invasão da privacidade não proporcionam um contexto de 
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exploração e de diferenciação: são famílias aglutinadas ou enredadas. As 

famílias com fronteiras rígidas (família rigidificadas e autoritárias) entre os 

vários subsistemas não permitem a troca de mensagens e de afectos, o nível 

da negociação interpessoal é reduzido e não oferecem um contexto 

securizante para a exploração do mundo. 

 Deste modo o sistema familiar é constituído pelos seguintes sub-

sistemas em relação: 

 

 

 a) Subsistema individual  

  

 É constituído pelas determinantes pessoais de cada sujeito, as suas 

características de personalidade, a sua história de vida pessoal, familiar e 

social; ou seja, é a cultura familiar e social, a memória histórica da sua 

origem que é transportada para o sistema novo que vai construir. Para além 

dos papéis que realiza no sistema familiar de que faz parte, o indivíduo 

desempenha, noutros sistemas exteriores, funções e papéis que interagem 

com o seu desenvolvimento pessoal e com o seu posicionamento na 

família. 

 

  

 

 

 

 b) Subsistema conjugal  

 

 Este subsistema constitui-se quando homem e mulher decidem dar 

início a um projecto de vida a dois. O amor de um homem e de uma mulher 
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é o encontro de duas memórias históricas, de duas culturas diferentes 

transportadas das famílias de origem para um novo sistema. Cada um dos 

elementos traz um conjunto de valores, expectativas, ideias, padrões de 

comunicação e preferências que terão de renegociar fazendo cedências, 

perdendo em individualidade mas ganhando em termos de pertença ao 

sistema que constituem. Sem reproduzir o passado, ou o mapa mundi da 

família de origem (a cultura familiar), é , no entanto, necessário integrar a 

memória histórica de cada um para construir um novo sistema. Não é, 

obviamente, recomendável impor ao outro, hábitos, padrões de 

funcionamento, valores da cultura familiar de origem; mas juntos devem 

recriar, mediante o diálogo e o amor, as bases de uma nova cultura familiar.  

 Por isso, é conveniente estar atento a esta nova cultura que emerge 

do novo lar, ao novo projecto, que não será de um nem de outro, mas dos 

dois, a ser sistematicamente reformulado quando surgirem novos elementos 

– os filhos – no sistema, que aportarão novas transacções e provocarão 

novos desequilíbrios mediante crises, que contribuirão para o 

desenvolvimento do sistema.  

 É importante que cada um dos cônjuges desenvolva uma intimidade 

crescente com o outro, mas também uma intimidade para consigo próprio, 

delimitando fronteiras, para evitar uma relação intrusiva e não respeitadora 

da privacidade de cada elemento do subsistema. Este deve ser capaz de ir 

definindo um conjunto de regras flexíveis para que cada um dos seus 

membros lide com o mundo extra-familiar de forma adaptativa, facilitando 

o desenvolvimento.  

 O subsistema conjugal é vital e determinante para o desenvolvimento 

dos outros subsistemas e para o desenvolvimento da família, pois é nele 

que se faz a aprendizagem dos afectos, sentimentos, pensamentos, 

comporta-mentos, visões de vida, formas de lidar com os conflitos, a 
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socialização... Quando este subsistema não funciona a sua 

disfuncionalidade repercute-se em todo o sistema familiar.  

 A disfuncionalidade do sistema conjugal pode ter a sua origem, entre 

outras, no grande distanciamento/décalage entre o desenvolvimento 

cognitivo, afectivo e social entre os membros do casal, por uma 

comunicação deficitária a nível de casal, na ausência de negociação de 

regras que deveriam regular as interacções familiares a nível interior do 

sistema e com o exterior, na falta de capacidade de cedências nas 

divergências que poderão surgir, na ausência de capacidade para recriarem 

e cultivarem sistematicamente a relação, nas expectativas irrealistas e 

fantasiadas em relação a um projecto de vida a dois, e, evidentemente, na 

qualidade dos laços emocionais que os ligam. 

 

 

 c) Subsistema parental  

  

 Este subsistema constitui-se quando nasce o primeiro filho. O 

subsistema conjugal, agora também parental, tem que redefinir fronteiras 

entre as novas funções e as que existiam previamente, enquanto casal. Estas 

devem ser bem clarificadas a nível do casal para permitir a diferenciação 

entre os dois subsistemas familiares e evitar intromissões abusivas que 

poderão evoluir para situações de disfuncionalidade, como as coligações e 

alianças trianguladas (Minuchin, 1974).  

 Casal, pais e filhos constituem-se em três subsistemas diferenciados 

e complementares da estrutura familiar. Entre eles deve existir uma 

flexibilidade que proporcione uma comunicação satisfatória, mas cada um 

deles terá de garantir a sua identidade diferenciada e impedir as intrusões 

abusivas. A emergência deste novo subsistema corresponde a uma fase 
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dissipativa, no sentido em que a mudança estrutural se impõe, exigindo a 

definição de novas tarefas, papéis e estatutos, pressupondo o risco de 

ameaça do próprio sistema e a adaptabilidade como condição de 

reorganização. 

 Este subsistema tem como função fundamental o apoio ao 

crescimento das crianças com vista à sua socialização e autonomia/ 

/individuação, promovendo o seu desenvolvimento a nível das expectativas, 

da satisfação de necessidades, as regras eficazes de funcionamento, 

adequação de comportamentos, estilo de lidar com os problemas, 

capacidade de negociação, integração afectiva e social. O subsistema 

parental pode ser encarado como o subsistema executivo da família, pelo 

que será de esperar que, à sua função de apoio e socialização, o subsistema 

filial possa reagir em determinados momentos do seu desenvolvimento para 

afirmação da sua autonomia. É neste equilíbrio de atitudes opostas e 

complementares que as tarefas do subsistema parental se vão cumprindo e 

se vão reformulando em função do tempo e dos contextos (Relvas, 1996).  

 Deste modo, e à medida que os filhos crescem e as suas necessidades 

se transformam, o subsistema parental deve também flexibilizar-se e 

modificar-se no sentido de uma maior participação e corresponsabilização 

dos filhos nas decisões da família, na renegociação de regras de 

funcionamento da família, tornando-se a autoridade paterna/materna mais 

flexível. É importante que, nesta flexibilização e passagem de informação 

entre os vários subsistemas, não se eliminem as fronteiras dos vários 

subsistemas; ou seja, o subsistema parental não pode eliminar as fronteiras 

do subsistema conjugal, bem como do subsistema fraternal, perdendo a sua 

privacidade e gerando intrusões abusivas e problemas de diferenciação nas 

várias identidades subsistémicas. 
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 d) Subsistema fraternal  

   

 A emergência deste novo subsistema constituído pelos irmãos vai 

implicar o sistema familiar na construção de novos papéis e no 

estabelecimento de novas funções. O número de relações aumenta, bem 

como a possibilidade de novas triangulações e coligações. 

  O subsistema fraternal é o primeiro grupo de pares de que a criança 

dispõe num contexto de segurança para as primeiras aprendizagens de 

regras de negociação, cooperação e socialização entre iguais; estas 

aprendizagens serão fundamentais para lidar com os sistemas extra-

familiares como a escola. Este subsistema funciona para a criança como um 

laboratório de vida social no qual ela aprende a comunicar, cooperar, 

liderar, competir, rivalizar e negociar, construir amigos e como lidar com 

os opositores.   

 Quando as crianças contactam com o mundo extra-familiar recorrem 

a estas aprendizagens para se orientarem no estabelecimento das novas 

relações e enriquecerem os seus próprios repertórios interactivos fraternais 

com o aprendido no exterior. Esta modelação progressiva das relações entre 

iguais e os esquemas transaccionais aí organizados e experienciados vão ser 

utilizados não só com os grupos de amigos na escola como, mais tarde, na 

vida profissional, nas escolhas e nas relações afectivas realizadas na vida 

adulta. 

 

 Em suma, para que o sistema familiar seja viável e funcional, terão 

de existir fronteiras ou limites entre os vários subsistemas que permitam a 

privacidade e a diferenciação de cada subsistema; no entanto, estes limites 

não deverão ser tão rígidos e inflexíveis que dificultem a troca de 
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informação necessária ao desenvolvimento do sistema familiar como 

sistema aberto. A forma como se organizam estes subsistemas, o tipo de 

relações que se desenvolvem entre si no interior do sistema e como regulam 

as transacções com o exterior coincide com a estrutura da família; ou seja, 

coincide com a organização dos seus elementos e respectivas funções e 

papéis, traduzindo, na prática, o conjunto de interacções preferenciais da 

família. O modelo de relações definido na e pela família, a qualidade 

emergente de processos comunicacionais que a fazem nascer, manter ou 

desaparecer é a sua estrutura. 
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 1.1. Implicações da teoria sistémica da família para o desenvol-

vimento vocacional 

 

 Que pertinência e utilidade poderá ter a conceptualização sistémica 

da família para ajudar a compreender como esta pode influenciar o 

desenvolvimento vocacional dos elementos que a constituem?  

 A família, como uma rede complexa de relações, emoções, projectos, 

expectativas, mitos e valores tende a transmitir estes padrões e cultura 

familiar para os vários elementos do sistema. Bratcher (1982) referia-se à 

importância que a perspectiva sistémica familiar poderia aportar como 

instrumento de análise e de compreensão do desenvolvimento vocacional 

dos adolescentes e jovens. Assim, sublinhava que estruturas familiares 

diferenciadas e flexíveis, ao nível dos vários subsistemas, proporcionavam 

um contexto de maior autonomia para os jovens poderem realizar as suas 

escolhas vocacionais, considerando esta dimensão da autonomia uma 

variável importante no desenvolvimento vocacional. Esta autonomia e 

independência iria permitir aos jovens um maior distanciamento em relação 

aos valores, mitos e tradições familiares, relacionado com as escolhas 

profissionais, devolvendo-lhe a responsabilidade de ir construindo o seu 

projecto de vida. No entanto, o autor salienta que as teorias sistémicas da 

família revelam-nos que os indivíduos são influenciados pelos outros 

significativos, embora, frequentemente, não sejam conscientes desse facto, 

no processo de escolha vocacional. 

 Lopez e Andrews (1987), partindo da teoria sistémica, tentaram 

perceber como diferentes formas de auto-organização familiar facilitam ou 

obstaculizam as escolhas vocacionais. Na mesma linha de Bratcher (1982) 

constataram que pais excessivamente apoiantes e intrusivos inibem as 
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oportunidades de exploração não permitindo a diferenciação do subsistema 

parental em relação ao subsistema filial e a consequente autonomia dos 

membros do sistema.  

 Eigen, Hartman e Hartman (1987) analisaram a relação entre duas 

dimensões da contexto familiar, a coesão e a capacidade da família para 

mudar (adaptabilidade) e o desenvolvimento vocacional. Os resultados 

encontrados foram no sentido de que contextos familiares com níveis 

elevados de coesão (aglutinados) ou muito estruturados (rigidificados) não 

facilitarem a autonomia dos vários elementos do sistema, enquanto que 

famílias desligadas emocionalmente (negligentes) e com ausência de regras 

no funcionamento do sistema (desestruturadas) não garantem o apoio 

necessário para a resolução das tarefas vocacionais. 

 Estas investigações permitem concluir que sistemas familiares com 

níveis de apoio emocional equilibrado (sem intrusão) e com alguma 

flexibilidade na definição e negociação de regras que auto-regulam o 

sistema, favorecem o desenvolvimento vocacional (Kinnier, Brigman & 

Noble, 1990; Penick & Jepsen, 1992). Isto é, a qualidade das relações no 

seio da família está relacionada com a capacidade que o adolescente e o 

jovem têm para explorar domínios exteriores à família (Grotevant & 

Cooper, 1988). 

  

 A constatação da relevância da perspectiva sistémica familiar no 

desenvolvimento vocacional fez com que se adaptassem várias estratégias e 

técnicas da terapia familiar na intervenção em consulta psicológica 

vocacional, como, por exemplo, o genograma familiar das profissões. A 

partir da representação gráfica das profissões, o genograma pretende ser um 

instrumento de reflexão para avaliar como os pais e as pessoas 

significativas poderão influenciar as atitudes, estereotipos, aspirações e 
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escolhas dos sujeitos em relação ao mundo das formações e do trabalho 

(Brown & Brooks, 1991). Na base da utilização desta metodologia de 

avaliação em orientação vocacional está o pressuposto de que a família 

constitui um contexto relacional significativo, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de atitudes em relação a si próprio e à forma como o filho 

se percepciona como parte integrante do mundo, salientando-se a estrutura 

de oportunidades sociais de formação e profissões (Okiishi, 1987).  

 Assim, o genograma familiar das profissões apresenta-se como um 

recurso (ou meio) valioso a que os psicólogos poderão recorrer, na consulta 

psicológica vocacional, como actividade para ajudar os sujeitos a 

explorarem os projectos actuais, tomarem consciência da eventual 

influência dos outros significativos nesses mesmos projectos, bem como da 

génese dos seus interesses, valores e significados.  

 Brown e Brooks (1991) apresentam um conjunto de questões do 

domínio das escolhas que podem ser exploradas através do genograma 

familiar como: 

• quais os valores predominantes na estrutura familiar e como são 

assumidos pelos vários elementos do sistema; 

• se existem mitos e estereotipos nas várias gerações acerca das profissões; 

• se existem tradições familiares ou lendas que moldam as atitudes em 

relação às profissões; 

• se foram estabelecidas algumas fronteiras que limitam a mobilidade 

profissional na família;  

• quais os modelos profissionais que emergem quando se observa o 

genograma da família; 
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• se há objectivos, aspirações ou fantasias não alcançadas na família que se 

tentam viver de forma vicariante através dos filhos e dos netos. 

  

 Concluindo: o modelo sistémico da família proporciona um 

contributo importante em relação às perspectivas do desenvolvimento 

vocacional que se centravam exclusivamente no sistema pessoal, em termos 

da conceptualização da problemática das escolhas, alargando o seu âmbito 

aos contextos de vida. Ou seja, oferece uma grelha de compreensão de 

como os contextos significativos de vida dos indivíduos, nomeadamente a 

família, interferem nos projectos vocacionais a construir, uma vez que as 

escolhas são essencialmente resultado das relações afectivo-emocionais que 

se estabelecem com os segmentos da realidade física e sobretudo social 

envolventes, numa dinâmica relacional muldimensional. A compreensão 

sistémica do desenvolvimento vocacional alerta para que a intervenção não 

se reduza ao sistema pessoal mas atinja os outros significativos e as formas 

de organização, funcionamento e auto-regulação dos contextos sociais que 

estes constituem.  
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 2. A FAMÍLIA COMO COMUNIDADE INTERSUBJECTIVA E ESTRUTURA 
NARRATIVA 

 

  

 Como vimos anteriormente, os psicoterapeutas familiares, inspirados 

pelos desenvolvimentos ocorridos no campo das ciências físicas e naturais, 

adoptaram a teoria geral dos sistemas como quadro de compreensão das 

relações complexas que se desenvolvem no seio da família. Este facto 

conduziu a profundas inovações epistemológicas nas abordagens anteriores, 

centradas numa causalidade linear, pela adopção de um modelo sistémico 

que se centra em dimensões de interacção e numa causalidade circular.  

 Embora o modelo sistémico tenha sido aplicado durante duas 

décadas, como um instrumento de análise, na teoria e na prática das 

diversas modalidades clássicas de terapia familiar
9
, hoje, algumas das suas 

limitações são cada vez mais reconhecidas por vários teóricos (Goolishian 

& Anderson, 1987; Nichols, 1987), sublinhando a necessidade de outras 

formas alternativas de pensar a família.  

 Do fascínio do novo paradigma sistémico-cibernético dos anos 50, 

passou-se, na década 80, para o reconhecimento de um sistemismo redutor 

e mecanicista que obrigou ao questionamento e renovação epistemológica 

da terapia sistémica familiar na linha das ideias originais de Bateson (1977) 

 
9
 Refere-se, a título de exemplo, alguns modelos clássicos da terapia familiar: a 

estrutural de Minuchin (1974), a estratégica do grupo de Palo Alto (1974), a 
transgeracional de Bowen (1978), a simbólica-experiencial de Whitaker (1981), a 
Escola de Milão de Selvini-Palazzoli (1978) e a Escola de Roma de Andolfi (1981). 
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e na integração da chamada cibernética de segunda ordem
10

 e da 

perspectiva construtivista (Relvas, 1996). 

 Entre as perspectivas batesonianas e construtivistas existem, de facto, 

pontos de convergência: “o abandono da concepção metodológica de cariz 

comportamentalista da mente como caixa negra e a recuperação do projecto 

batesoniano de considerar os processos mentais como fenómenos 

interindividuais manifesta-se, sobretudo, como uma tentativa de integrar 

construtivismo e interaccionismo” (Ugazzio, 1991, p. 27). 

 Nichols (1987), numa perspectiva crítica aos vários modelos 

clássicos da terapia familiar, sublinha que os psicoterapeutas familiares 

tendem a aceitar o modelo sistémico como uma realidade fundamental e 

inquestionável, esquecendo-se de que ele deveria ser apenas mais um 

instrumento útil de análise para observar as inter-relações familiares. Deste 

modo, negligenciam que os membros da família também são indivíduos 

com uma autonomia própria, com os seus próprios centros de interesses e 

responsabilidades; ou seja, os psicoterapeutas sistémicos tendem a 

sobrevalorizar os padrões observáveis das interacções familiares e deixam 

na penumbra as experiências subjectivas e os significados construídos por 

cada um dos selves do sistema, ainda que estes, também, sejam construídos 

intersubjectivamente. Para o autor, o self torna-se prisioneiro do sistema 

familiar11. 

 
10

 A cibernética da cibernética ou de segunda ordem (Von Foerster, 1979) implica o 
observador como parte integrante do sistema, partindo-se dos conceitos como auto-
organização, autonomia e individualidade dos sistemas vivos. Transforma-se, deste 
modo, numa cibernética dos sistemas observantes, não fazendo sentido qualquer 
clivagem entre observador/observado (Steier, 1996). 
11

 Nichols (1987) parece pretender criticar o excessivo peso e relevância que se tem 
concedido na intervenção, nos vários modelos de psicoterapia familiar, ao sistema como 
um todo, em detrimento do subsistema individual; no entanto, parece esquecer que 
dentro de uma lógica sistémica, a viabilização do sistema como um todo só se tornará 
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 Como resposta aos limites das abordagens sistémicas clássicas da 

família, Goolishian e Anderson (1987) propõem um novo contributo para a 

compreensão da família, partindo do pressuposto de que a realidade se 

constrói socialmente através da comunicação (Berger & Luckman, 1966). 

Desde este ponto de vista, a essência da comunicação está no significado 

que assume na acção humana, ou seja, os sistemas humanos reformulam-se 

como sistemas geradores de significado através das acções comunicativas. 

 É óbvio que os membros de uma família são sujeitos experienciais 

que relatam e comunicam intencionalmente entre si, criam as suas próprias 

estruturas e sistemas de significado que são capazes de transformar e 

transcender. Assim, a teoria da terapia familiar pode ser reformulada como 

uma ciência humana com raízes nas estruturas temporais da experiência e 

nas acções subjectivas e intersubjectivas e, especialmente, no acto humano 

fundamental do falar e do comunicar (Mook, 1992). 

 

 A ideia da família como comunidade intersubjectiva fundamenta-se 

na teoria intersubjectiva de Husserl (1960) e da escola fenomenológica a 

que deu origem. Este concluiu que o “alter ego”, como reflexo da própria 

consciência, constitui um paradoxo, porque não é somente um objecto 

intencional, mas um sujeito intencional por direito próprio. E ainda que o 

mundo exista para os outros da mesma forma que existe para mim, sendo o 

seu significado e sua objectividade construídos por eles e por mim. Esta 

 
possível na medida em que promove a diferenciação entre os vários subsistemas que o 
constituiem, através de uma delimitação flexível de fronteiras que permitam a 
comunicação entre eles. E ainda,que o indivíduo se constitui, efectivamente, como um 
subsistema fundamental do sistema familiar, devendo por isso, em rigor, qualquer 
perspectiva que se reclame de análise sistémica, considerar, antes de mais, o sistema 
indivídual nas suas relações internas e externas, face aos sistemas em que se integra. 
Neste sentido, o autor parece assumir uma posição polarizada, não tendo em conta que 
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constatação permite concluir que cada sujeito experiencia o mundo e os 

outros como um mundo intersubjectivo, acessível a todos. Ou seja, cada um 

de nós tem as suas experiências, as suas aparências e seu mundo 

fenoménico. Nestas experiências intersubjectivas, o meu próprio mundo e o 

dos outros aparecem como o mesmo mundo partilhado, ainda que, 

aparentemente, possam divergir. Tal como um objecto aparece como uma 

unidade em relação a uma multiplicidade de actos, também o objecto 

intersubjectivo surge como uma unidade em relação a uma multiplicidade 

dos meus actos e dos outros. Esta multiplicidade dos meus actos com os 

dos outros funde-se funcionalmente numa percepção, transformando-se na 

nossa percepção do objecto. O objecto intersubjectivo que conjuntamente 

percebemos torna possível a existência de um mundo para nós. O 

estabelecimento de um nós partilhado é a forma mais simples de 

intersubjectividade e de comunidade. A constituição intersubjectiva de uma 

comunidade e do mundo acontece simultaneamente à construção do self e 

do mundo a nível individual. 

 Partindo da teoria da intersubjectividade de Husserl, pode 

conceptualizar-se a família como uma comunidade intersubjectiva co-cons-

tituída, na qual os membros se entregam a cada um dos outros como 

sujeitos intencionais. Juntos participam nas percepções, experiências, 

acções comuns e projectos partilhados, desde a sua própria experiência, 

também ela co-construída na intersubjectividade.   

 Através da comunicação, o mundo de cada um dos membros da 

família é, em parte, solicitado pelos outros e apropriado pelos mesmos. Esta 

realidade torna-se óbvia no processo de desenvolvimento das crianças que, 

inicialmente, dependem mais dos pais e progressivamente vão construindo 

 
entre o social e o pessoal existe o espaço do interpessoal, a intersubjectividade 
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a sua própria perspectiva do mundo de forma interdependente. A família, 

por sua vez, faz parte de grupos com outras dimensões, nos quais se trocam 

transacções com os outros, fazendo parte da grande comunidade inter-

huma-na e intersujectiva comum, o mundo dos outros.  

 Os membros da família não são simples partes subordinadas de um 

sistema, mas permanecem como sujeitos com uma identidade própria 

relacionando-se intencionalmente com os outros membros da família. Esta 

perspectiva reintroduz o self no sistema sem o aprisionar mas deixando-o 

livre, não como uma unidade intrapsíquica separada, mas como um sujeito 

que se interrelaciona e se constitui intencionalmente como parte integrante 

de uma comunidade familiar e com uma identidade própria.  

 Isto faz-nos recordar a conhecida expressão de Merleau-Ponty (1962) 

“não há homem interior, o homem está no mundo e só no mundo se 

conhece a si próprio” (p. 456), ou seja, o homem não é mais que uma rede 

de relações, construindo-se e desenvolvendo-se nesta relação que 

estabelece com o mundo como a grande comunidade intersubjectiva.  

 Deste modo, não faz sentido continuar a estudar o ser humano como 

um sujeito isolado, dado que os seres humanos são expressão da cultura e é 

pela participação na cultura que os significados construídos se tornam 

públicos. As significações são construídas pelas pessoas em diálogo, 

incluindo os diálogos consigo próprios. Desta forma, só através da 

comunicação com os seus pares, o indivíduo desenvolve um sentido de 

identidade ou uma voz interior (Hoffman, 1992). Assim, o self é uma 

construção que procede tanto do exterior como do interior, da cultura para a 

mente, como também da mente para a cultura (Bruner, 1990). 

 
partilhada.  
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 Esta perspectiva fornece a base para interpretar os significados 

subjectivos das experiências vividas por cada um na relação que estabelece 

com os outros na comunidade familiar, enquanto expressão directa da 

realidade social mais alargada, através das formas como se comunica nos 

encontros face a face, nas expressões corporais e, especialmente, através da 

linguagem (Mook, 1992). 

 Na hermenêutica fenomenológica, a questão do sujeito e da 

intersubjectividade concretizam-se, principalmente, através da linguagem. 

Ou seja, o self requer a linguagem para contar o que é e não se pode dizer o 

que é um self fora da narração (Madison, 1988). Para o hermeneuta 

fenomenológico, a linguagem carece de experiências se não está na 

experiência de um self. A experiência vivida expressa-se na linguagem e 

esta confere-lhe significado. Portanto, há uma relação íntima e intrincada 

entre a experiência e a linguagem.  

 Madison (1988) escreve a propósito: “a experiência não adquire 

significado completo enquanto não encontra a sua habitação na linguagem, 

e sem experiência vivida para a habitar, a linguagem é uma concha vazia, 

sem vida” (p. 17). O sujeito constitui-se a si próprio na e pela linguagem. O 

ego constitui-se a si mesmo e para si mesmo na unidade de uma história ou 

narração. Assim, pode-se afirmar que o indivíduo se co-constrói através de 

um diálogo vivo num encontro face a face com os outros.  

 Na família, bem como em outras relações íntimas, é através do 

diálogo vivo que o sujeito busca a mútua aceitação, sentido de pertença e 

confirmação de si próprio, através de contar e partilhar as suas experiências 

intersubjectivas. Aqui, as histórias pessoais entrecruzam-se e são tecidas 

com as histórias dos outros, nomeadamente com as dos outros 

significativos. Na perdurável comunidade intersubjectiva da família, pode-
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se afirmar que nos convertemos em co-autores de cada uma das nossas 

histórias pessoais e familiares.  

 Num contexto mais alargado, a comunidade familiar pode ver-se co- 

-construída através da mútua participação e apropriação das crenças, mitos 

e tradições, expectativas e outros produtos culturais da família. Assim, as 

experiências vividas e as acções dos membros de uma família encontram-se 

estruturadas temporalmente de tal forma que parecem estruturas narrativas 

(Mook, 1992). 

 A noção de estrutura narrativa oferece uma nova perspectiva na 

compreensão da estrutura familiar. Trata-se de uma aproximação à forma 

como a família se organiza a partir das experiências do quotidiano e das 

principais acções desenvolvidas nela, prefigurando os próprios relatos que 

os membros da família transmitem e narram uns aos outros, sendo, por sua 

vez, moldados e desenvolvidos pelas actividades narrativas da família. São 

os vários membros da família, que constroem as estruturas narrativas, 

servindo-se da estrutura pré-narrativa subjacente à cultura familiar. Estes 

relatos são transformados pelos vários membros da família através de novas 

experiências e narrações, provocando a transformação da própria estrutura 

familiar. Por isso, a natureza evolutiva das estruturas narrativas tem uma 

importância capital para entender o desenvolvimento da família ao longo 

do seu ciclo vital. 

 

 

  

 2.1. Implicações da narrativa familiar para o desenvolvimento 

vocacional  
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 Esta abordagem da perspectiva narrativa da família ajuda-nos a 

perceber a influência da família na construção da história vocacional de 

cada sujeito-membro, uma vez que as histórias pessoais, entre outras a 

profissional, se entrecruzam e são tecidas com as histórias dos outros, 

nomeadamente com a dos outros significativos, como foi dito 

anteriormente.  

 Estudos recentes (Cochran, 1990, 1991; Sankey & Young, 1996; 

Young et al., 1994) têm utilizado a estrutura da narrativa com o objectivo 

de compreender como os jovens constroem significados sobre a influência 

parental no seu desenvolvimento vocacional e como as histórias 

profissionais narradas no contexto da sua família tiveram impacto 

progressivo ou regressivo na suas escolhas vocacionais; ou seja, perceber 

como os jovens através do relato das suas narrativas vocacionais 

percepcionam a influência dos seus significativos:  

a) se reproduzem, sem protagonismo, a narrativa da família (narrativa 

outorgada);  

b) se constroem a narrativa familiar sendo co-autores da sua própria história 

vocacional;  

c) ou se reconstroem as narrativas familiares ao longo do seu desenvol-

vimento, através de novas experiências e narrações, sendo autores da sua 

própria história, provocando a transformação da própria estrutura 

familiar. 

 Assim, as narrativas que os jovens contam sobre a influência que os 

seus pais têm ou tiveram na construção do seu projecto de vida, quando são 

percepcionadas como positivas, cumprem uma função comum a todas as 

narrativas; isto é, que o sujeito seja protagonista das acções mais 

significativas para si e para os outros (Gergen & Gergen, 1986).  
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 Mas as narrativas vocacionais realizam, também, outras funções:  

a) a narrativa representa a compreensão cultural acerca da influência dos 

outros significativos na escolha vocacional;  

b) estas narrativas representam um padrão particular de uma relação social 

única e singular de cada pessoa com os mais significativos;  

c) finalmente, as narrativas representam a posição assumida pelo sujeito na 

relação construída na sua família de origem e com o mundo, sem os 

quais a sua identidade ficaria ameaçada (Young et al., 1994). 

 Concluindo, a narrativa pode revelar o processo através do qual os 

adolescentes e os jovem construíram a sua separação/individuação em 

relação às figuras de vinculação, rumo à construção de um projecto 

vocacional do qual são os seus principais protagonistas. 
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 Este trabalho ao centrar o seu principal objectivo, na influência do 

contexto familiar no desenvolvimento vocacional, nos capítulos anteriores, 

apresentou-se uma perspectiva teórica de compreensão das duas realidades 

a analisar. 

 Assim, no primeiro capítulo, explanaram-se as principais 

perspectivas de conceptualização do desenvolvimento vocacional que se 

foram sucedendo temporalmente, sem ter uma preocupação historicista, 

salientando os principais contributos e limitações das várias abordagens 

para a compreensão do problema em causa, e fez-se uma opção 

epistemológica pela perspectiva construtivista, ecológico e 

desenvolvimental, aluindo-se às razões fundamentais que orientaram esta 

escolha. 

 No segundo capítulo, procurou clarificar-se as duas dimensões 

fundamentais consideradas como os catalisadores do desenvolvimento 

psicológico em geral e do vocacional em particular: a exploração e o 

investimento. 

 No terceiro capítulo, fez-se uma análise da realidade familiar, como 

contexto privilegiado onde ocorre o desenvolvimento, recorrendo à 
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perspectiva sistémica e à abordagem narrativa da família para constatar a 

rede complexa de relações organizadas que se estabelecem no seio da 

comunidade familiar e como, através dessas inter-relações, se constroem 

significados para a experiência pessoal na comunidade intersubjectiva 

partilhada. 

 Neste capítulo, apresenta-se uma revisão da literatura sobre as 

principais linhas de investigação sobre o domínio em estudo, a influência 

da família no desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens.  
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 1. PRINCIPAIS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO SOBRE A INFLUÊNCIA DA 
FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

  

 O papel da família como uma importante fonte de influência no 

desenvolvimento vocacional tem sido afirmado pela investigação, no 

domínio das escolhas vocacionais, desde A. Roe (1957), sublinhando que a 

natureza das vinculações precoces entre os pais e as crianças (por exemplo, 

evitação, aceitação) modelavam a orientação dos sujeitos para o mundo e 

para o trabalho. A teoria de Roe propunha, de forma decisiva, que as 

interacções precoces com as figuras significativas eram as mais 

determinantes e decisivas na futura escolha profissional. Sem grandes 

surpresas, esta teoria não foi suportada empiricamente por ser demasiado 

determinista e não levar em linha de conta os efeitos que ocorrem das 

experiências exploratórias realizadas ao longo do desenvolvimento, embora 

se reconhecesse que estas interacções familiares tenham algum impacto no 

processo do desenvolvimento vocacional (Osipow, 1983). 

 No entanto, até aos finais dos anos 70, prestou-se uma atenção 

reduzida, na investigação, à influência dos contextos de vida no 

desenvolvimento vocacional de jovens. Embora Super (1980) já tenha 

incluído nas suas formulações uma componente ambiental, onde se inseria 

a família, a comunidade e a sociedade, reconheceu que estas variáveis eram 

descuradas na investigação sobre o desenvolvimento vocacional. 

 Foram as abordagens sociológicas que se anteciparam e chamaram a 

atenção para a influência que tinham os factores ambientais, como os pais, 

a família alargada, o nível socio-económico da família de origem, o grupo 
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de pares, a escola, a comunidade de pertença e variáveis macrossociais, no 

desenvolvimento vocacional. Estes estudos têm a limitação de se 

focalizarem mais nos resultados (produto final da escolha: nível de 

formação, profissão, satisfação profissional...), descurando o processo do 

desenvolvimento, limitando a compreensão sobre a forma como os 

diferentes contextos influenciam o processo de desenvolvimento geral e o 

vocacional, em particular (Friesen, 1986; Schulenberg et al., 1984; Young, 

1983; Young, Friesen, & Person, 1988). Um dos riscos inerentes à falta de 

atenção ao contexto e ao processo é que as investigações foram realizadas 

partindo do pressuposto de que o desenvolvimento ocorre de maneira 

uniforme em relação a todos os sujeitos, independentemente dos contextos 

de vida, interesses vocacionais e recursos psicológicos; simultaneamente, 

descuidam que o sujeito e os contextos onde interagem estão em constante 

mudança (Grotevant & Cooper, 1988). 

 Em parte, aquela limitação tem a sua explicação no facto de os 

investigadores não disporem de grelhas conceptuais desenvolvimentais que 

lhes permitissem articular as variáveis pessoais com as dos contextos de 

vida (Law, 1981; Vondracek et al., 1986; Young, 1983). Assim, frente ao 

problema da omnipotência do intrapessoal (das abordagens psicológicas) e 

o todo social extrapessoal (das abordagens sociológicas), tornou-se urgente 

um movimento de reconceptualização que articulasse estes dois pontos de 

vista, criando-se uma área interpessoal que possibilitasse a relação do 

sujeito com o mundo onde interage, como a família, a escola ou 

comunidade (Campos, 1992; Law, 1991). 

 O modelo ecológico de Bronfenbrenner (1977, 1979, 1986) 

proporcionou um enquadramento teórico adequado para orientar a 

investigação sobre o desenvolvimento vocacional em contexto. A proposta 



 
A influência da família no desenvolvimento vocacional: 
Revisão da investigação 86 

 
 
 

desta perspectiva assemelha-se a uma série de estruturas que se encaixam e 

se interligam umas nas outras, no centro das quais está o sujeito em 

desenvolvimento, permitindo-nos compreender que o desenvolvimento 

humano ocorre em cinco sistemas hierarquicamente interrelacionados. 

 Partindo desta abordagem ecológica de Bronfenbrenner, salienta-se o 

estudo realizado por Young (1983) para explicar o desenvolvimento 

vocacional em contexto, ultrapassando as perspectivas clássicas 

intrapsíquicas e ressaltando que o desenvolvimento vocacional individual 

ocorre pela influência destes cinco sistemas interrelacionados:  

 

 a) O microssistema refere-se aos contextos imediatos em que se 

insere a pessoa em desenvolvimento, onde pode estabelecer interacções 

face a face, desenvolver relações interpessoais, actividades e desempenhar 

determinados papéis, como por exemplo, na família, na escola, na sala de 

aulas e no grupo de pares. O microssistema refere-se aos processos 

interactivos em que, pelo menos uma das partes, é o sujeito em 

desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1979). 

 Como veremos seguidamente, e de forma mais exaustiva, o 

microssistema família foi sempre considerado como uma fonte poderosa de 

influência no desenvolvimento vocacional dos adolescentes e jovens. 

Vários estudos foram realizados para analisar essas influências (as 

principais conclusões serão mencionadas à frente), tendo em conta as 

seguintes variáveis: as relações de vinculação, as práticas de socialização, o 

nível socio-económico, as percepções dos pais e dos adolescentes em 

relação a essa influência, o clima psicossocial da família, as narrativas de 

vida... 
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 A escola é também um microssistema em que o adolescente e o 

jovem se envolvem em interacções face a face, sendo decisivo no 

desenvolvimento. Uma das finalidades, entre outras, que socialmente se 

reconhece ao microssistema escola na vida dos adolescentes e jovens é a de 

os preparar, mediante a formação, para a vida activa. Por isso, a escola 

contribui, independentemente da maior ou menor intencionalidade dos 

vários intervenientes educativos, através das múltiplas actividades 

curriculares ou extracurriculares que decorrem na sala de aulas ou fora 

dela, para desenvolver nos adolescentes e jovens capacidades, valores, 

interesses e significados que irão influenciar a elaboração e implementação 

de projectos escolares, profissionais, e de vida, em sentido global.  

 A realização de actividades intencionalizadas, com objectivos de 

promoção do desenvolvimento vocacional, podem ter lugar no próprio 

contexto da docência das disciplinas curriculares, sem nada acrescentar às 

matérias, desde que se explorem os objectivos, conteúdos e processos de 

ensino-aprendizagem relacionados com o mundo do trabalho ou das 

profissões, seguindo metodologias mais inovadoras e interactivas do que as 

tradicionais, como por exemplo o método expositivo, centrado, 

exclusivamente, nos conteúdos (Imaginário, 1995).  

 Também se poderão organizar actividades que visem o 

desenvolvimento vocacional, através das múltiplas possibilidades 

proporcionadas pelas diferentes áreas de formação, como a Área Escola, a 

Área de Formação Pessoal e Social e as Actividades de Complemento 

Curricular.  

 Refere-se, brevemente, a importância do clima psicossocial da 

instituição – escola nas escolhas vocacionais. A organização da escola e o 

seu funcionamento, formal e informal, veicula mensagens e estereotipos, 
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sobrevalorizando projectos de formação e de profissão em detrimento de 

outros, bem como, pode transmitir aos adolescentes e jovens representações 

de insucesso e de sucesso escolar e profissional, de prestígio social e de 

poder, que poderão influenciar os itinerários vocacionais (Imaginário, 

1990). 

 Por fim, existem actividades especializadas, que decorrem no 

contexto escolar, de forma intencionalizada e sistematizada, com objectivos 

específicos e explícitos de ajuda à elaboração e implementação de projectos 

escolares. Referimo-nos às intervenções de orientação vocacional, da 

responsabilidade de profissionais de Psicologia, sob a forma de projectos 

individuais e em grupo, a realizar, voluntariamente junto dos alunos, em 

tempos extra-curriculares.  

 Como não predominam os estudos sobre a influência do 

microssistema escola no desenvolvimento vocacional, seria importante 

incentivar a investigação neste domínio, uma vez que a escola, juntamente 

com a família, constitui um dos contextos, onde o adolescente e jovem 

passa grande parte da sua vida e onde constrói mais significados para a sua 

experiência. 

 Quanto ao microssistema grupo de pares, surpreendentemente, não 

existe muita investigação sobre a influência deste contexto no desenvol-

vimento vocacional, embora seja geralmente reconhecida, de forma 

intuitiva, a sua importância no desenvolvimento vocacional dos 

adolescentes e jovens (Seltzer, 1982). À semelhança do que acontece com a 

influência dos pais, os adolescentes têm a percepção de que os pares têm 

pouca influência sobre as suas escolhas vocacionais (O’Neil et al., 1980; 

Trusty & Watts, 1996; Weishaar et al., 1981), embora se tenha concluído 
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que o apoio da comunidade, em que se incluem os pares, era de grande 

relevância para a exploração vocacional (Farmer 1980; Law, 1991). 

 

 b) O mesossistema compreende as inter-relações entre dois ou mais 

dos principais microssistemas em que a pessoa em desenvolvimento 

intervém activamente, como a relação entre a família e a escola e o grupo 

de pares da comunidade de pertença (Bronfrenbrenner, 1979). 

 O contexto potencialmente fértil que o mesossistema proporciona 

para o desenvolvimento vocacional dos adolescentes não foi, também, 

investigado de forma adequada, nem tem constituído objecto de 

intervenções devidamente sistematizadas. Regista-se uma lacuna na 

investigação e nas intervenções nas inter-relações entre os microssistemas 

em que o adolescente participa em simultâneo (Young, 1983).  

 

 c) O exossistema diz respeito a um ou mais contextos que não 

implicam a participação activa do sujeito, mas onde ocorrem situações que 

afectam ou são afectadas pelo contexto imediato em que o sujeito se 

movimenta; ou seja, é constituído pelas estruturas particulares, como as 

redes sociais dos pais ou o emprego dos pais, que atravessam ou rodeiam 

os contextos imediatos da pessoa em desenvolvimento, mas nos quais a 

pessoa não participa directamente, como, por exemplo, o estatuto socio-

económico dos pais, o emprego da mãe, a rede social de apoio dos pais, a 

política governamental, os meios de comunicação social (Bronfrenbrenner, 

1979).  

 A não ser alguns estudos relacionados com o estatuto socio-eco-

nómico dos pais e o trabalho da mãe, de que se fará referência na revisão 

da investigação, a maioria destes contextos não foi objecto de uma 
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investigação aprofundada, em termos do desenvolvimento vocacional 

(Young, 1983).  

  

 d) O macrossistema refere-se às correspondências, em forma e 

conteúdo, dos sistemas de menor ordem (micro, meso e exo) que existem 

ou poderiam existir, ao nível da subcultura ou da cultura na sua totalidade, 

junto com qualquer sistema de crenças ou ideologias que sustentam estas 

correspondências (Bronfrenbrenner, 1979); ou seja, é todo o contexto 

cultural que influencia as variáveis dos níveis anteriores, constituído pelo 

conjunto de valores, crenças culturais, acontecimentos históricos e os 

legados difusos que constituem o cimento da sociedade e que, directa ou 

indirectamente, influenciam o sujeito (Law, 1990).  

 Verifica-se também uma forte lacuna da investigação que estude a 

relação directa deste contexto com o desenvolvimento vocacional. 

 

 e) O cronossistema diz respeito ao tempo em que o desenvolvimento 

ocorre, ou seja, determinados momentos temporais podem ser mais 

decisivos para o desenvolvimento do sujeito do que outros, devido às 

mudanças que se processam no indivíduo, ou no ambiente ecológico, ou em 

ambos simultaneamente (Bronfenbrenner, 1979; 1986). 

 Na maioria dos estudos, com um formato longitudinal, a dimensão 

do tempo era sinónima da idade cronológica do sujeito; ou seja, o tempo 

era uma referência para as mudanças psicológicas que iam acontecendo a 

nível individual, ao longo do ciclo vital. A perspectiva ecológica do 

desenvolvimento, através desta categoria de análise (cronossistema) 

procura implementar projectos de investigação para perceber as mudanças 

ocorridas no sujeito individual, ao longo do tempo, mas tendo em conta as 
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transformações a nível do contexto em que o desenvolvimento se processa, 

de forma a permitir analisar a dinâmica relacional e desenvolvimental entre 

sujeito/contexto, numa perspectiva temporal.  

 A concretização mais simples do cronossistema são as transições de 

vida12. As transições podem ser classificadas, enquanto marcos que 

pontuam o desenvolvimento pessoal, em normativas e não normativas. As 

normativas são as previsíveis; normalmente ocorrem junto da maioria das 

pessoas de determinada idade ou geração ou estatuto, como, por exemplo: a 

entrada na escola, escolha de uma formação, entrada no mundo do trabalho, 

puberdade. As não normativas são imprevisíveis e não acontecem à maioria 

das pessoas de determinada idade ou geração (doenças graves na família, 

divórcio, monoparentalidade, desemprego). Estas transições ocorrem ao 

longo do ciclo vital e muitas vezes são o ingrediente directo da mudança 

desenvolvimental. 

 

 Nos contextos imediatos, os microssistemas onde o desenvolvimento 

ocorre, o indivíduo apresenta padrões de funcionamento, actividades, 

relações interpessoais e papéis identificáveis, envolvendo-se em 

interacções directas ou indirectas ao ponto de influenciar, a níveis 

diferentes, os vários subsistemas, bem como de ser influenciado por estes 

(Bronfenbrenner, 1979). Ou seja, o indivíduo não é um recipiente passivo 

do contexto de forças envolventes. O impacto dos contextos de vida sobre o 

desenvolvimento vocacional pode ser conceptualizado como o resultado 

 
12

 As transições de vida são descontinuidades que ocorrem ao longo do 
desenvolvimento, na vida dos sujeitos, que exigem reorganizações desenvolvimentais. 
De acordo com algumas perspectivas do desenvolvimento psicológico, “são as 
exigências feitas e as oportunidades abertas pelas transições de vida que constituem 
influências predominantes no desenvolvimento de cada pessoa ao longo de toda a 
existência” (Campos, 1994, p. 7). 
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das dinâmicas interactivas entre o desenvolvimento individual e os 

contextos em constante mudança (Vondracek et al., 1986). 

 

 O presente trabalho circunscreve-se aos limites do microssistema 

família, enquanto primeiro contexto de desenvolvimento, produtor de 

significados estruturantes/estruturadores da auto-organização do sujeito, 

com o objectivo de verificar em que medida os outros significativos têm 

um impacto relevante no desenvolvimento vocacional dos jovens, nas suas 

percepções, expectativas, construções e mitos acerca do mundo do trabalho 

e das formações, e reflectir sobre como estas influências podem ou não ser 

facilitadoras de comportamentos de exploração e investimento vocacional 

dos jovens. Ou seja, pretende-se perceber o que os pais, implícita ou 

explicitamente, fazem para influenciar o processo de construção dos 

projectos de vida dos seus filhos, e o impacto diferencial dos vários tipos 

de contexto familiar no desenvolvimento vocacional dos jovens. 

 

 A perspectiva ecológica do desenvolvimento humano proporciona 

uma reconceptualização do desenvolvimento vocacional no contexto de 

interacções significativas e dinâmicas entre o sujeito e os contextos de vida, 

percepcionando-se o desenvolvimento vocacional como um processo 

desconstrutivo/reconstrutivo de significados e representações que o self 

estabelece na relação com a família e a comunidade de origem (Vondracek 

et al., 1986).  

 Além disso, embora se tenha atribuído à família, nomeadamente aos 

pais, uma importante influência no desenvolvimento vocacional dos seus 

filhos, os processos pelos quais esta influência real ocorre continuam a não 

ser muito bem percebidos, porque muitos dos estudos realizados têm 
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carecido de uma perspectiva psicológica e processual, tendo-se centrado, 

quase exclusivamente, sobre os produtos finais (conteúdos) da escolha, a 

formação escolhida, o nível de estatuto alcançado e a profissão, 

descuidando os processos subjacentes às escolhas vocacionais (Blustein, 

Devenis & Kidney, 1989; Grotevant & Cooper, 1988; Young, 1983).  

 Uma vasta gama de factores sociais relacionados com a família (por 

exemplo, o nível socio-económico, o emprego da pai e da mãe, a 

socialização diferenciada de homens e mulheres) têm sido identificados 

pela investigação como determinantes para o desenvolvimento vocacional 

dos jovens (Block, 1983; Schulenberg et al., 1984). No entanto, 

investigações recentes com um cunho marcadamente psicológico, dão mais 

relevância a variáveis tipicamente psicológicas, de natureza relacional, 

envolvendo pais e filhos, como, a separação psicológica, a vinculação 

parental, os estatutos de identidade, as percepções dos pais e dos filhos 

sobre essa influência, as narrativas de vida e o clima familiar, entre outras, 

que têm um maior impacto no desenvolvimento vocacional e nos revelam 

dimensões processuais do desenvolvimento (Blustein et al., 1989; Blustein, 

Walbridge, Friedlander & Paladino l991; Grotevant & Cooper, 1985 e 

1988: Hoffman, 1984; Lopez & Andrews, 1987; Young, 1994). 

  

 Tematizam-se, de seguida, algumas conclusões da investigação 

realizada neste domínio para verificar o impacto do background familiar na 

construção dos projectos vocacionais dos filhos. Em primeiro lugar 

apresenta-se uma revisão que resulta da literatura de tradição sociológica 

para, de seguida, reafirmar a relevância das abordagens psicológicas que, 

do nosso ponto de vista, nos permitem um melhor, porque mais fina, 
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compreensão da influência recíproca e transaccional da família no processo 

do desenvolvimento vocacional. 
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 2. O ESTATUTO SOCIO-ECONÓMICO E CULTURAL DOS PAIS  

 

 A investigação revela que o estatuto socio-cultural e económico 

representado, sobretudo, pelos níveis de educação e profissional do pai, 

mas também, em menor grau, da mãe, é determinante na construção e 

planeamento dos projectos vocacionais dos filhos, apresentando-se como 

um indicador do sucesso profissional destes. Ou seja, o nível 

socio-económico das famílias influencia as expectativas de formação/ 

profissão dos jovens. "N.S.E. gera N.S.E.", nomeadamente nos filhos 

rapazes, justificando-se tal diferença pelas práticas de socialização 

diferenciadas quanto ao sexo (Friesen, 1986; Schulenberg et al., 1984). 

 Assim, as representações socio-profissionais, como o prestígio, os 

estereotipos associados às profissões (nomeadamente ligados ao género), os 

valores profissionais e os mitos são veiculados através de mensagens 

intencionais ou não intencionais transaccionadas no contexto familiar. 

 Os pais tendem a transmitir aos filhos as suas valorizações da 

realidade do mundo do trabalho, isto é, as dimensões que eles próprios 

consideram importantes e nucleares para o sucesso profissional. Assim, por 

exemplo, os pais de níveis socio-económicos mais elevados, onde o 

sucesso profissional depende da capacidade de auto-direcção, valorizam 

muito mais a autonomia dos filhos e proporcionam experiências 

exploratórias que vão no sentido da competitividade, independência, 

auto-suficiência e assertividade. Pelo contrário, os pais de níveis 

socio-económicos mais desfavorecidos, onde o sucesso profissional 
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depende da conformidade à autoridade, tendem a valorizar mais as atitudes 

de obediência na educação dos seus filhos, reduzindo assim as 

oportunidades de exploração vocacional e as suas expectativas de formação 

e sucesso profissional (Friesen, 1986; Hoffman, 1984; Imaginário, 1990). 

 Parece também importante sublinhar que nem todos os adolescentes 

e jovens têm as mesmas possibilidades de acesso às oportunidades de 

exploração; ou seja, ocasiões de estabelecer directa ou simbolicamente 

relações cognitivo-emocionais significativas com a realidade das formações 

e profissões, através de contactos, experiências e recolha de elementos 

relevantes para a reconstrução dos investimentos vocacionais. Em certos 

casos, a exploração é um privilégio que resulta de se pertencer a uma 

família com um determinado estatuto socio-económico. Assim, por 

exemplo, adolescentes e jovens provenientes de níveis sócio-económicos 

menos favorecidos, cujas famílias manifestam necessidades básicas, estão 

impedidos de alargar o tempo de moratória vocacional, durante o qual 

poderiam explorar projectos alternativos, porque, para além dos 

constrangimentos económicos salientados, as expectativas dos níveis de 

formação e profissão veiculadas na família e nos outros microssistemas vão 

no sentido da manutenção dos ghettos e perpetuadores dos déficit’s sociais 

de origem (Smith, 1983). 
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 3. AS PRÁTICAS DE SOCIALIZAÇÃO DIFERENCIADAS E SUA INFLUÊNCIA 
NA ESCOLHA DE PROJECTOS MARCADOS PELO PAPEL SEXUAL 

 

 As práticas de socialização diferenciadas parecem ter um papel 

relevante no que diz respeito à construção de projectos vocacionais cujos 

conteúdos estejam conotados com a identidade de género e com a 

identidade sexual. As investigações realizadas sobre o desenvolvimento 

vocacional das raparigas têm evidenciado a existência de diferenças nos 

padrões de socialização vivenciados no contexto familiar, constatando-se 

uma maior interacção e identificação com a figura significativa do mesmo 

género, tendo, como consequência, não só uma diferenciação de 

comportamentos entre rapazes e raparigas, mas também uma diferença no 

sentido das expectativas de formação e profissão, penalizando e reduzindo 

as oportunidades às raparigas (Block, 1983; Schulenberg et al., 1984). 

 Tradicionalmente, os pais esperavam das suas filhas uma forma 

feminina de ser, evitando excessivas manifestações de características 

percebidas como masculinas, como a competição, independência, 

assertividade e competência. Esperava-se delas que se identificassem com 

papéis expressivos: “amáveis, afectivas, acolhedoras”. Estas práticas de 

socialização sexualmente diferenciadas acarretam, nas raparigas, custos em 

características como a instrumentalidade, a assertividade ou a auto-estima, 

que são consideradas determinantes para o sucesso no mundo do trabalho. 

Como consequência, as ocupações tradicionalmente femininas tendem a 

cristalizar-se no domínio dos serviços, como professor, assistente social, 
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enfermeiro..., grupos profissionais que normalmente são considerados 

socialmente com estatutos menos elevados, com menores recompensas 

económicas e inferior posição na hierarquia organizacional e social. Por 

outro lado, dos rapazes espera-se perfis de independência, competividade, 

auto-suficiência, autonomia, objectivos definidos, papéis de liderança e 

orientação para profissões de prestígio social tendencialmente mais forte 

(Hoffman, 1977; Young et al., 1994). 

 Segundo Block (1983), a diferenciação das práticas de socialização é 

justificada pelo facto de as raparigas experienciarem um processo de 

socialização mais restritivo, sendo incentivadas, no contexto familiar, a 

imitar os comportamentos maternos, o que acaba por lhes limitar as 

possibilidades de experiências exploratórias fora de casa, enquanto que os 

rapazes são encorajados a desenvolver autonomamente estratégias 

exploratórias fora do ambiente familiar. A autora vê este distanciamento 

parental vantajoso para os rapazes e a proximidade/restrição como um 

factor inibidor para as raparigas em relação ao seu desenvolvimento 

vocacional. 

 Gottfredson (1981) defende que o compromisso vocacional, depende 

sobretudo das dimensões da identidade de género, do prestígio social e do 

sentido da competência pessoal, colocando em questão o modo como 

tradicionalmente se coloca o problema das escolhas vocacionais, 

delimitado à volta da trilogia composta por interesses, valores e aptidões. 

Ela sugere que esta trilogia clássica não faz parte das dimensões centrais do 

auto-conceito (diríamos, da auto-organização) do indivíduo, sendo 

facilmente negociável e abandonada quando se pretende, mediante o 

compromisso, articular os projectos individuais com os projectos sociais, e 

se está em causa a preservação de dimensões nucleares do auto-conceito.  
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 Assim, Gottfredson (1981) afirma que fazem parte do “núcleo duro” 

do sujeito, e por isso dificilmente negociáveis no momento do 

compromisso, as dimensões com uma vertente social e individual, a saber: 

a representação social sexual e identidade de género, o prestígio social e a 

auto-estima e a representação social da inteligência e o sentido da 

competência pessoal.  

 Deste modo, os interesses, valores e aptidões específicas são 

sacrificados e abandonados, no momento da escolha de uma profissão, às 

dimensões nucleares da identidade de género, do prestígio pessoal e da 

competência pessoal em virtude de se constituírem, por ordem de 

prioridades, em dimensões relevantes do self social que será necessário 

preservar. Como, através da profissão, se representa um papel social e se 

expõe continuamente dimensões do self aos outros, em termos de identi-

dade de género, auto-estima e competência pessoal, normalmente tende-se 

a não fazer escolhas que coloquem em causa estas dimensões nucleares da 

auto-organização do sujeito. Assim, as mulheres tenderão a escolher 

profissões conotadas socialmente como femininas, abdicando do prestígio 

social e do seu sentido de competência, e os homens tenderão a escolher 

profissões masculinas e a evitar as representadas como femininas, desde 

que esteja em causa a preservação da sua identidade de género.  

 De salientar que a conotação sexual das profissões é mais acentuada 

em qualificações profissionais mais baixas, notando-se um esbatimento 

progressivo dessas diferenças à medida que se sobe ao longo dos níveis de 

qualificação profissional. 

  

 Investigações mais recentes demonstram, no entanto, que as 

diferenças tendem a diluir-se. As jovens tendem a alargar as suas 
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expectativas de carreira para além das profissões conotadas socialmente 

como femininas, atribuindo-se este facto, entre outros, à mutação das 

práticas de socialização e à generalização social do trabalho da mulher 

(Young et al., 1994). 

 Vários estudos apontam no sentido de que uma mutação dos 

comportamentos parentais nas práticas educativas pode levar as raparigas a 

alargar a sua concepção do papel feminino e do seu potencial de sucesso, 

estimulando o aumento da exploração vocacional. Concretamente, 

verificou-se que o encorajamento do pai era preditivo de uma escolha por 

parte das filhas em formações/profissões não tradicionalmente femininas 

(Fitzgerald & Betz, 1983). Lemkua (1979) concluiu que mulheres com 

elevadas aspirações profissionais tinham maior probabilidade de ter pais 

com elevados níveis de educação, mães trabalhadoras e de provirem de 

ambientes familiares incentivadores do êxito, da independência e de uma 

activa exploração do meio. A ausência de pressão sobre as mulheres no 

sentido de adoptarem papéis tradicionalmente femininos era preditivo da 

realização de escolhas vocacionais socialmente prestigiadas. 

 Quanto à generalização do emprego da mulher13, parece que as mães 

que exercem uma profissão e experienciam um nível de satisfação com o 

seu trabalho em profissões de médio ou elevado prestígio social 

influenciam as percepções dos papéis sexuais e as aspirações profissionais, 

sendo tais influências mais óbvias nas filhas, sobretudo no que se refere às 

suas aspirações profissionais, relacionadas com as carreiras menos ligadas 

tradicionalmente ao género, porque a mãe vai desempenhar um papel de 

modelagem fundamental. Ou seja, se a mãe tem uma actividade 

profissional gratificante, a filha está exposta, ao longo do seu 
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desenvolvimento, a um modelo que pode observar, captar e identificar-se 

com ele (Schulenberg et al., 1984). 

 Assim, os filhos, cujas mães têm uma profissão, tendem a adoptar 

uma percepção menos estereotipada do papel do homem e da mulher; os 

rapazes percepcionam os homens como mais expressivos e as raparigas têm 

uma perspectiva das mulheres como mais competentes e com desempenho 

de papéis mais instrumentais, em virtude dos pais partilharem, com maior 

frequência, as tarefas domésticas e parentais, assumindo atitudes mais 

igualitárias sobre os papéis sociais do homem e da mulher (Hoffman, 

1979). 

 No entanto, os homens são mais relutantes em abdicar da sua 

orientação para a carreira com uma conotação social mais masculina. Esta 

resistência, por parte dos homens, de escolherem profissões conotadas 

socialmente com o sexo feminino, confirma as investigações de 

Gottfredson (1981), segundo as quais, nas nossas sociedades, quando os 

jovens se encontram numa fase de realizar um compromisso vocacional, o 

elemento que mais pretendem preservar do seu auto-conceito e da sua auto-

orga-nização é a identidade de género, por ser uma dimensão central do self 

social que resiste a ser ameaçado ou questionado. 

 

 
13

 Que constitui uma realidade efectiva na sociedade portuguesa. 
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 4. INFLUÊNCIA DAS RELAÇÕES DE VINCULAÇÃO NO DESENVOLVI-
MENTO VOCACIONAL 

 

 Recentemente, teóricos e investigadores têm centrado os seus 

estudos no papel que as relações de vinculação desempenham nas várias 

dimensões do desenvolvimento humano, entre outras, a construção da 

identidade, da intimidade e o desenvolvimento vocacional, por 

considerarem a vinculação como uma dimensão nuclear no 

desenvolvimento em geral, porque os padrões de vinculação, construídos 

na infância e reconstruídos ao longo do ciclo vital, são o suporte para a 

construção de vinculação na idade adulta; isto é, a qualidade das relações 

precoces com os outros significativos que configura a construção de 

representações internas irão nortear o sentido de segurança pessoal na 

adaptação psicológica e social do sujeito aos vários contextos de vida, 

incluindo o profissional (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1982, 1988). 

 Na linha dos trabalhos de Bowlby e colaboradores (Ainsworth, 1989; 

Bowlby, 1982), o constructo de vinculação parental refere-se aos laços 

afectivos fortes que a criança constrói com os outros significativos 

(normalmente os pais) desde as fases mais precoces e que irão proporcionar 

a construção de um self seguro
14

. São as regularidades estruturadas nas 

interacções com as figuras significativas, construções de representações 

internas de vinculação, que constituem o núcleo duro da relação de 

 
14

A qualidade da vinculação com as figuras parentais é conceptualizada como base 
segura, quando promove na criança experiências de mestria e quando esta é encorajada 
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vinculação, garantindo um sentido de segurança ao longo do ciclo vital nas 

novas interacções que se estabelecem com outras figuras significativas (e 

de vinculação), como os amigos, colegas de trabalho e, sobretudo, nas 

relações de intimidade (Ainsworth, 1989, 1991; Armsden & Greenberg, 

1987; Bowlby, 1982, 1988).  

 Os modelos tradicionais psicodinâmicos (Blos, 1979; Freud, 1917; 

Jones, 1969) acentuavam a oposição e antagonismo entre vinculação e 

autonomia, fazendo depender a construção de novos laços afectivos da 

ruptura com os já existentes. Os modelos mais recentes da vinculação 

(Ainsworth, 1989; 1991; Lopez et al., 1992; Rice, 1990, 1992) enca-

ram-nos como processos complementares e simultaneamente importantes 

do desenvolvimento dos jovens, implicando um processo de construção da 

identidade, envolvendo uma vinculação segura e uma crescente autonomia 

e individuação em relação às figuras parentais. Nas abordagens clássicas 

psicanalíticas parece traduzir-se a autonomia e a separação psicológica pela 

necessidade imperiosa de desvalorização dos vínculos afectivos que unem 

o sujeito às figuras parentais. Esta posição provém, precisamente, da 

oposição que se estabelece entre estar vinculado e ser autónomo; assim a 

vinculação parece ter, nesta perspectiva, uma conotação de dependência, 

inviabilizando a separação psicológica dos pais. 

 Como é sabido, a adolescência é um tempo privilegiado de 

construção da identidade e de transição para a idade adulta, onde o conflito 

entre pais e filhos é percebido, na maior parte das vezes, como um processo 

natural de desenvolvimento através da diferenciação e individuação do 

adolescente em relação às figuras parentais, para possibilitar o investimento 

emocional fora da família, e até mesmo para reconstruir vínculos mais 

 
a uma exploração activa. A percepção de vinculação segura pode ser preditiva do 
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adultos ou maduros com os pais. Daí que, nestas abordagens mais recentes 

da investigação (Armsden & Greenberg, 1987, Lopez et al., 1992; Rice, 

1990, 1992; Youniss, 1983; Youniss & Smollar, 1985), a individuação 

tenha sido operacionalizada em termos de padrões de 

comunicação/interacção pais-filhos que reflectem os processos de 

vinculação e a autonomia no contexto da relação, aparecendo como 

dimensões complementares, e não mutuamente exclusivas (Grotevant & 

Cooper, 1985, 1986, 1988; Soares & Campos, 1988).  

 Estes dados da investigação permitem afirmar que uma vinculação 

segura aos pais não obstaculiza a autonomia e a separação dos adolescentes 

e jovens, antes constitui uma base segura desse mesmo processo. Isto é, a 

autonomia, parece ser construída no contexto da reformulação progressiva 

e da transformação das relações de vinculação; e a separação psicológica 

acaba por ser o luto das figuras parentais da infância, para fazer novos 

investimentos emocionais mais adultos e duradoiros.  

 A pertinência que a teoria da vinculação pode ter para o 

desenvolvimento vocacional, por um lado, advém-lhe da conexão existente 

entre vinculação e exploração, uma vez que postula que da qualidade da 

vinculação (base segura) pais-filhos dependerá a promoção de 

comportamentos exploratórios e de autonomia ao longo do 

desenvolvimento (Ainsworth, 1989; Grotevant & Cooper, 1985, 1988; 

Youniss, 1983; Youniss & Smollar, 1985); por outro lado, partindo do 

pressuposto de que o desenvolvimento vocacional constitui uma das 

dimensões do desenvolvimento psicológico global, aquele ocorre 

simultaneamente ao processo de construção da identidade, mediante 

mecanismos de individuação/autono-mia/diferenciação, sendo regulados 

 
desenvolvimento vocacional, em relação à exploração e ao investimento. 
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pela qualidade das vinculações seguras construídas com as figuras 

significativas (Blustein et al., 1989; Blustein, et al., 1991; Lopez & 

Andrews, 1987; Lopez, et al., 1992).  

 Na mesma linha, Hartup (1979) defende que a segurança das 

relações familiares promove competências de autonomia nos filhos, 

envolvendo-os na exploração do mundo exterior à família, no domínio das 

relações com os pares e nas escolhas vocacionais. Assim, a experiência de 

um self seguro pode facilitar a exploração, através da relação que o sujeito 

estabelece com o mundo físico e social, processo central do 

desenvolvimento vocacional. 

 Josselson (1987) estudou a relação entre o processo de construção da 

identidade com as relações de vinculação. Ela conclui que os indivíduos 

cuja relação simbiótica é pouco diferenciada dos outros significativos têm 

uma certa propensão a investir em projectos outorgados, assumindo, numa 

ausência de exploração, as expectativas e desejos dos pais, e construindo 

um estatuto de identidade outorgada – foreclosure – (Marcia, 1986). Se as 

relações de vinculação estão marcadas pela insegurança, perda ou medo, os 

indivíduos constroem um estatuto de identidade de moratória ou de difusão, 

marcados por fortes lutas com as questões da identidade e com incidências 

negativas no desenvolvimento vocacional. Finalmente, os sujeitos que 

progridem de uma fase de exploração em ordem a um investimento 

manifestam níveis equilibrados de vinculação e de autonomia com os 

outros significativos e constroem um estatuto de identidade realizada – 

achievement – (Marcia, 1986). 

 Os estudos empíricos de Blustein e colaboradores (1991) revelam 

que uma vinculação segura, que garante a separação psicológica das figuras 

parentais, está positivamente relacionada com comportamentos de 
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exploração e investimentos vocacionais e inversamente correlacionada com 

uma tendência para assumir projectos vocacionais outorgados pelos outros 

significativos. Especificamente, sujeitos que experienciam uma vinculação 

segura e um conflito de independência em relação às figuras significativas 

manifestam mais segurança na exploração da realidade e estão mais 

disponíveis para fazer escolhas vocacionais mais consistentes e desafiantes. 

Blustein e colaboradores (1995) sugerem que a relação de vinculação mais 

facilitadora do desenvolvimento vocacional é aquela em que o adolescente 

sente o apoio/desafio das figuras parentais e, simultaneamente, o seu 

espaço de autonomia, que lhe permite explorar por si mesmo o mundo, 

sendo o principal protagonista da construção do seu projecto de vida. É este 

movimento progressivo e doseado de vinculação e individuação que vai 

proporcionar a construção de um self seguro que terá incidências 

incontornáveis no desenvolvimento vocacional, a nível da qualidade e 

quantidade de experiências de exploração em ordem à realização de 

investimentos seguros. 

 Guidano (1987; 1990) sublinha que uma vinculação negativa com as 

figuras parentais está associada com o desenvolvimento de uma auto-

organi-zação de um self inseguro que se confrontará com as transições e 

com os acontecimentos imprevisíveis da vida com respostas de 

medo/evitamento e indecisão. Extrapolando, não se poderá esperar que a 

criança desenvolva expectativas elevadas sobre o seu projecto vocacional 

se os seus pais inviabilizam experiências de exploração do mundo ou lhe 

retiram o apoio nesta exploração (Ryan, Solberg & Brown, 1996).  

 Estas investigações são indicadoras de que as percepções de uma 

vinculação segura em combinação com um equilibrado acordo de 

separação psicológica em relação aos pais estão associadas com os 
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progressos no desenvolvimento vocacional dos adolescentes e jovens 

(Grotevant & Cooper, 1985, 1988; Kenny, 1991, 1994; Lopez, 1993; 

O’Brien, 1996; Ryan et al., 1996). 

  

 Ainda, tendo como quadro teórico a teoria da vinculação no 

desenvolvimento vocacional, é importante referir o estudo inovador 

realizado por Hazan e Shaver (1990) com profissionais adultos. Estes 

investigadores, partindo dos três padrões de vinculação extrapolados das 

investigações de Ainsworth et al., (1978), a saber, vinculação segura, 

evitante e ansiosa/ambivalente, relacionam-os com variáveis de 

ajustamento vocacional (satisfação no trabalho, competência, relações 

profissionais). Os resultados revelaram que o padrão de vinculação segura 

está relacionado com índices elevados de realização profissional, enquanto 

que os padrões evitantes e ambivalentes estão correlacionados com grandes 

dificuldades e desadaptação profissional.  

 Num estudo recente, Hardy e Barkham (1994) desenvolvem e 

confirmam a investigação de Hazan e Shaver (1990). O estudo foi realizado 

com um grupo de clientes que estavam em consulta, pelo facto de 

experienciarem stress e depressão no contexto de trabalho. Os resultados 

revelaram que os indivíduos que funcionam com um padrão de vinculação 

ambivalente e ansioso são também ansiosos nas performances profissionais 

e nas relações que estabelecem com os seus colegas de trabalho; os que 

funcionam com um padrão evitante revelam grande insatisfação 

profissional e relações de conflito com os colegas de trabalho. 

 Os resultados das investigações fazem-nos admitir que os estilos de 

vinculação com as figuras significativas ao longo da história 

desenvolvimental não só interferem nos processos auto-referenciais que 
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estão subjacentes à auto-organização do self, como terão incidências a nível 

dos outputs vocacionais.  

 Em forma de síntese, pode avançar-se algumas conclusões da 

investigação sobre a influência da qualidade das relações de vinculação no 

desenvolvimento vocacional (Blustein & Prezioso, 1995): 

∗ A experiência do self seguro, que é característica dos sujeitos com uma 

relação de vinculação segura com os outros significativos, promove 

exploração do self e do mundo das formações e das profissões através da 

relação segura que o sujeito estabelece com o mundo físico e social. 

∗ Indivíduos com uma vinculação segura têm condições para progredir na 

carreira e reformular os seus investimentos através de novas explorações. 

∗ Indivíduos com uma vinculação segura demonstram níveis elevados de 

mestria no desempenho profissional, satisfação com os seus 

investimentos profissionais e boas relações com os colegas de trabalho. 

∗ Indivíduos com uma vinculação segura experienciam uma maior 

capacidade de adaptação no contexto profissional. 

  

 Como podemos constatar através desta revisão da literatura, os 

estudos empíricos até ao momento realizados não têm centrado os seus 

interesses de investigação no papel que poderão desempenhar as relações 

de vinculação no desenvolvimento vocacional de jovens e adultos, daí que 

as conclusões extraídas deverão ser confirmadas ou infirmadas por 

investigações futuras. No entanto, os resultados parecem ser indicadores da 

importância que as experiências de vinculação realizadas ao longo do ciclo 

vital poderão ter para a construção de um self seguro e de como este pode 

interferir nas experiências de exploração do mundo, ingrediente 
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fundamental do desenvolvimento vocacional. Assim, poder-se-á antecipar 

que pais, que garantem um contexto familiar facilitador da construção de 

um self seguro, proporcionarão uma maior gama de oportunidades de 

exploração vocacional e incentivarão os seus filhos à construção de 

expectativas de formação/profissão com maior satisfação e adaptação 

psicológica. Contextos familiares que, pela sua auto-organização, 

propiciam a construção de padrões de vinculação15 marcados pela 

insegurança (superprotector, ansioso/evitante, ambivalente, marcado por 

perdas) inibirão os comportamentos exploratórios e de autonomia do jovem 

e do adulto em relação ao mundo (Grotevant & Cooper, 1988; Hazan & 

Shaver, 1990; Hardy & Barkham 1994).  

 

 
15

 Bartholomew e Horowitz (1991), a partir das suas investigações realizadas com 
adultos, propõem uma categorização alternativa dos padrões de vinculação: a) seguro: 
mantém relações significativas sem perda da autonomia pessoal, sente-se confortável na 
interdependência; b) preocupado (preoccupied): caracteriza-se por uma forte 
dependência nas relações, dependendo o seu bem estar pessoal da aceitação dos outros; 
c) desligado (dismissing): minimiza a importância das relações de intimidade pela 
anestesia emocional, pela relevância atribuída à independência e à auto-determinação; 
d) medroso (fearful) evita as relações de proximidade, com medo de ser abandonado e 
por desconfiança nos outros.  
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 5. AS REPRESENTAÇÕES DOS PAIS E DOS FILHOS QUANTO À 
INFLUÊNCIA PARENTAL NO DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

 

 Se, por um lado, as investigações têm demonstrado que há uma 

influência poderosa por parte da família na construção de projectos 

vocacionais dos jovens (Palmer & Cochran, 1988; Young, et al., 1994), por 

outro lado, não é tão evidente como são percepcionadas estas influências 

parentais pelos próprios adolescentes. Os resultados das investigações não 

são conclusivos a este respeito e, nalguns casos, inclusive contraditórios. 

 Sebal (1986, 1989) constatou que os adolescentes solicitavam, com 

frequência, a opinião dos seus pais para a perspectivação do seu projecto 

vocacional, produzindo, as opiniões dos pais e dos outros significativos, um 

maior impacto do que a opinião dos pares.  

 No entanto, O'Neill et al. (1980) concluem, da sua investigação, que 

os adolescentes não têm uma representação explícita e assumida da 

influência dos seus pais no planeamento da sua formação/profissão, dando 

mais importância ao peso dos pares. Esta constatação pode ser explicada 

pelo facto de esses estudos se terem realizado apenas com adolescentes. 

Como é sabido, sendo a adolescência uma etapa de transição para a idade 

adulta onde as questões da autonomia e da construção da identidade são 

fundamentais, o não reconhecimento explícito das influências parentais por 

parte dos adolescentes pode ser explicado pela relevância que estes dão à 

afirmação de si próprios e à sua independência em relação aos outros 
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significativos, sem que tal representação tenha de corresponder à realidade 

sentida. 

 Youniss (1983) salientou que a investigação terá de conceptualizar a 

família não como uma realidade abstracta, mas como um sistema vivo que 

se co-constrói na sua própria identidade sistémica e na abertura à realidade 

social, pelas interacções que os seus elementos transaccionam no sistema 

familiar. Neste sentido, a temática do desenvolvimento vocacional é 

conceptualizada como um processo de circularidade bidireccional de 

transacções entre pais e filhos, havendo uma inevitável influência parental 

neste domínio, como noutras áreas, mesmo que não existam intenções 

explícitas, por parte dos pais, para orientar os projectos dos filhos e que não 

haja percepções manifestas dessa influência, por parte dos filhos. 

 Reschke e Knierim (1987), num estudo em que pretendiam avaliar a 

influência dos pais nas escolhas vocacionais, apresentam as representações 

dos pais e dos filhos em relação ao sentido e ao conteúdo dessa influência. 

Os filhos reconheciam que a questão da escolha vocacional era importante 

para os seus pais, fazendo sentir a sua influência no encorajamento 

explícito para realizarem escolhas de formações e profissões com prestígio 

social. A ajuda que os filhos desejariam dos seus pais no processo 

vocacional, mais do que se sentirem pressionados no decurso do processo, 

era garantir-lhes um apoio emocional, a transmissão de informação sobre o 

mundo profissional, o conhecimento de si próprio, as oportunidades de 

contacto com o mundo do trabalho e a motivação para realizarem os seus 

projectos vocacionais. Os pais, nas suas representações, manifestavam que 

tinham responsabilidades para garantir o encorajamento e o suporte moral 

aos seus filhos no desenvolvimento vocacional, através do apoio 

emocional, financeiro e no proporcionar condições para fazerem uma 
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escolha consciente, através do recurso à informação, contactos e, inclusive, 

à ajuda de um profissional. Reconheciam que têm uma influência na 

escolha vocacional dos seus filhos, mas sem os pressionarem, respeitando-

os nas suas escolhas.  

 Segundo Palmer e Cochran (1988), os pais percepcionam-se como 

figuras significativas no desenvolvimento vocacional, pretendendo, 

inclusive, desempenhar um papel mais activo nas tarefas vocacionais dos 

seus filhos. Além disso, os filhos consideram que essa influência paterna é 

uma importante fonte de ajuda no planeamento vocacional, solicitando essa 

opinião e considerando-a como uma das mais decisivas nas suas escolhas 

vocacionais. Os pais são percepcionados pelos filhos como fonte de apoio 

emocional e conselho nas várias problemáticas do seu desenvolvimento, 

nomeadamente na vocacional, permanecendo como as pessoas mais 

admiradas e dignas de confiança dos adolescente, aderindo às suas opiniões 

com maior convicção e impacto do que às veiculadas pelos seus amigos e 

professores (Middleton & Loughead, 1993; Otto & Call, 1985; Sebal, 1989; 

Trusty & Watts, 1996). 
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 6. A ESTRUTURA NARRATIVA DA FAMÍLIA E A SUA INFLUÊNCIA NO 
DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

 

  As perspectivas narrativas demarcam-se de visão intrapessoal do 

indivíduo para sublinharem a relevância das redes sociais de apoio (como a 

família), a experiência histórica e as práticas comunicativas e linguísticas 

como fundamentais tanto para a compreensão dos problemas humanos, 

quanto para a sua resolução; ou seja, põem em relevo a natureza relacional 

do ser humano e sinalizam que o sujeito se organiza através da linguagem e 

pelas interacções sociais. Valorizam as dimensões contextuais da existência 

humana, incluindo as questões relacionadas com a política e a diversidade, 

como o género, nível socio-económico, etnia e culturas locais. O papel do 

outro deixa de ser o de um estranho para ser a extensão do si mesmo, na 

medida em que o self surge por meio da interacção com outros selves (Lax, 

1997; Zimmerman & Dickerson, 1994). 

 As perspectivas narrativas salientam que o processo de 

desenvolvimento e de construção de uma história acerca da própria vida, é 

algo que se faz em conjunto com os outros, desafiando qualquer conceito 

de um self unificado subjacente e oculto e totalmente autónomo: é a 

prevalência da interdependência sobre o individualismo. Nesta actividade 

narrativa conjunta, as pessoas não actuam exclusivamente a partir dos seus 

próprios guiões e planos internos, mas estes encontram-se intercruzados 

com os guiões e planos dos outros. Assim, as acções das outras pessoas têm 

uma influência formativa/ construtiva no que fazemos e no que 
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projectamos ser e fazer (Gergen, 1989, 1996; Shotter, 1996). O resultado 

desta interacção não depende exclusivamente de qualquer um dos 

indivíduos envolvidos, mas todos contribuem para a emergência desse 

resultado. Ou seja, o “eu” sente que desempenhou o seu papel, e o “tu” o 

seu, na construção de um nós partilhado, de tal forma que se poderia dizer 

que o “eu” está a viver a realidade do “tu” e este a realidade do “eu”, e que 

ambos vivem esta realidade partilhada socialmente. Portanto, se a realidade 

humana e social é construída com os outros, então é importante que todos 

tenham voz neste processo de construção (Shotter, 1996) 

 Este processo de definirmos quem somos na interacção com diversas 

formas em que as pessoas nos percebem é recursivo. Damos forma ao 

mundo em que vivemos e recriamos sistematicamente a nossa realidade 

dentro de um contexto de uma comunidade com os outros. Os limites das 

nossas relações são construídos através de restrições e potencialidades 

históricas, políticas, económicas, sociais e culturais. A nossa possibilidade 

de eleger uma narrativa ou outra não é ilimitada, mas existe dentro de 

contextos determinados pelo nosso mundo de relações que proporciona 

uma série de oportunidades, mas inviabiliza o acesso a outras. Esta 

narrativa emergente e a construção de sentidos da mesma, não só surge 

através do discurso do outro, mas constitui o nosso próprio discurso com os 

outros.  

  

 Ainda a este respeito, Maturana (1996) afirma: “os seres humanos 

acontecem na linguagem, como condição de seres viventes. Fora da 

linguagem não existe qualquer forma de nos referirmos a nós próprios nem 

aos outros. Como seres em e de linguagem existimos num mundo que 
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consiste em fluir de nossas coordenações consensuais recursivas de acções 

com outros seres humanos na práxis do nosso viver” (p. 133). 

 

 Investigações recentes no domínio do desenvolvimento vocacional 

têm recorrido ao contributo das abordagens narrativas para perceber qual a 

influência da família, nomeadamente das figuras mais significativas, nas 

escolhas vocacionais dos jovens (Cochran, 1990, 1991; Collin & Young, 

1992; Sankey & Young, 1996; Young et al., 1994).  

  O estudo da influência da família nas escolhas vocacionais, através 

da estrutura narrativa, é uma das abordagens mais adequadas à lógica do 

funcionamento psicológico, porque os humanos se desenvolvem e 

cumprem o seu desideratum no mundo através da relação, sendo a estrutura 

narrativa o veículo inevitável da transmissão da experiência (que é 

simultaneamente emocional, cognitiva e comportamental) aos outros. O 

desenvolvimento vocacional, entendido como o grande percurso que vamos 

construindo ao longo da vida, é uma das áreas do desenvolvimento humano 

que mais se coaduna a esta estrutura narrativa.  

 A partir da abordagem construtivo-narrativa, o desenvolvimento 

vocacional poderia ser conceptualizado a partir das várias histórias ou 

narrativas que vamos contando a nós próprios e aos outros sobre os 

projectos que queremos e nos é permitido realizar na comunidade 

intersubjectiva, o mundo com os outros. Estas histórias vocacionais são 

influenciadas num processo interactivo que envolve os indivíduos, a cultura 

do meio e, sobretudo, as pessoas mais significativas. As narrativas acerca 

da influência desses contextos significativos realizam a ligação que os 

sujeitos estabelecem entre os acontecimentos passados com o presente e 

com o futuro.  
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 Gergen (1988) propõe que cada acontecimento pode ser 

perspectivado através de duas dimensões. Uma refere-se a uma avaliação 

positiva ou negativa dos acontecimentos, outra à estabilidade ou progressão 

dos mesmos. Usando estas dimensões, Gergen e Gergen (1986), 

identificam três tipos de narrativas que poderão proporcionar uma base de 

análise para outras narrativas variantes mais complexas: a narrativa 

progressiva, a regressiva e a estável.  

 Na narrativa progressiva, o narrador surge como aquele que 

consegue articular os vários acontecimentos da vida (avaliados como 

positivos ou negativos) –– no sentido da obtenção das suas metas –– sendo 

experienciados como facilitadores do desenvolvimento vocacional, uma 

vez que questiona a narrativa dominante da família, através de uma 

permanente negociação com os outros, dando origem a uma narrativa em 

co-autoria com os significativos, mas onde o sujeito é o principal 

protagonista. É a narrativa realizada. 

 Na narrativa regressiva, o narrador experiencia os acontecimentos 

da vida como inibidores da realização dos seus projectos vocacionais, 

confrontando-se com frequentes retrocessos na consecução dos seus 

objectivos, vivendo como que aprisionado pelas narrativas que os outros 

significativos lhe impuseram, numa ausência de protagonismo pessoal, 

tendo efeitos restritivos sobre as suas vidas e sobre os seus projectos. É a 

narrativa sempre adiada e em difusão. 

 Na narrativa estável, o narrador avalia os acontecimentos da vida 

nem como facilitadores nem como inibidores da realização das metas a que 

se propõe. Não se registam mudanças acentuadas, caracterizando-se esta 

narrativa pela sua regularidade. Revê-se e assume a narrativa normativa, 

que geralmente reflecte especificações da cultura dominante, nas quais as 
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pessoas se comparam e se reconhecem. Na narrativa estável, 

frequentemente, as pessoas não têm oportunidade de questionar se estas 

narrativas lhes oferecerão desenlaces desejados ou preferidos, sendo a 

narrativa cultural dominante que determina como devem ser e quais os seus 

projectos vocacionais. É a narrativa outorgada ou hipotecada (foreclosure). 

  Para Gergen e Gergen (1986) as narrativas com maior complexidade 

são aquelas que são construídas a partir da combinação da trilogia tipo. 

Assim, por exemplo, na tragédia existe um movimento progressivo seguido 

de um regressivo. A comédia, pelo contrário, é uma narrativa 

fundamentalmente progressiva. 

 Young et al. (1994) examinam como as influências dos pais, no 

desenvolvimento vocacional ao longo da vida, são retrospectivamente 

construídas através das narrativas de jovens e adultos. Na sua investigação 

identificam cinco tipos de narrativas, sendo variantes das narrativas tipo de 

Gergen e Gergen (1986). Apresentam-se, brevemente, as linhas dominantes 

de cada uma das narrativas tipo, encontradas na investigação de Young e 

colaboradores: 

 

 1. Narrativa progressiva com um momento dramático de viragem 

(dramatic turning point)  

 Nesta narrativa é crucial o momento dramático de viragem, uma vez 

que permite ao sujeito a mudança da orientação da sua história de vida, 

frequentemente no sentido do insucesso para o sucesso. As expectativas 

destes jovens são reduzidas desde a sua infância porque sentem que a sua 

relação com as figuras parentais é pautada pela negligência, ausência, 

perdas e pela anestesia de afectos. Esta negligência, por vezes marcada por 

abusos físicos, continua através do desenvolvimento até atingir um ponto 
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de ruptura que vai permitir o momento de viragem (turning point), através 

do recurso às redes sociais de apoio e à ajuda de técnicos especializados 

que lhe abrem novas oportunidades para a reconstrução da sua narrativa 

vocacional. Neste momento, o jovem torna-se capaz de reconstruir a sua 

própria vida com maiores expectativas e atingir objectivos de sucesso, pela 

produção de narrativas alternativas.  

 A estrutura familiar que predomina neste tipo de narrativa é 

caracterizada pelas rupturas sistemáticas, pela violência conjugal e familiar. 

A metáfora que melhor caracteriza as narrativas destes jovens é a aventura 

e a luta contra as figuras parentais inibidoras. 

 

 2. Narrativa progressiva no quadro de uma avaliação positiva 

(within a positively evaluated frame)  

 Esta narrativa é tipificada pela percepção de sucesso que o jovem 

experiencia de forma continuada ao longo do seu desenvolvimento, através 

da acomodação/articulação dos seus projectos aos projectos das figuras 

significativas. Este tipo de narrativa parece estar determinada pela sorte e 

pelo optimismo, ou seja, como se os acontecimentos de vida surgissem 

como que predestinados no sentido do sucesso do jovem. Nesta narrativa 

há uma ausência de tensão, isto é, uma história sem dramas. Os pais, os 

seus valores e os seus projectos de vida são percepcionados pelo sujeito 

como apropriados e até, muitas vezes, idealizados. Como consequência, 

todos os episódios da vida são narrados numa perspectiva de conciliação 

com as figuras paternas, assumindo os valores, tradições, mitos e 

expectativas dos pais e percepcionando essa influência como positiva. O 

contexto familiar é percebido como apoiante, compreensivo, caloroso e 
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protector. A metáfora mais utilizada para caracterizar os autores desta 

narrativa é a sorte, o destino (fate) ou pelo optimismo. 

 

 3. Narrativa progressiva com fases de avaliação negativa (with 

negatively evaluated stages) 

 Nesta narrativa tipo, o jovem faz uma avaliação positiva do seu 

projecto vocacional, apesar de considerar negativa a influência do seus 

pais, distanciando-se dos seus valores e das suas referências. Avalia as 

acções promovidas pelos pais para o influenciarem no seu percurso 

vocacional, como não facilitadoras, mas antes inibidoras de 

comportamentos de exploração no sentido de alcançar os seus objectivos 

vocacionais. No entanto, à medida que vai amadurecendo, sente-se capaz 

de sair vencedor na luta travada com os seus pais. A representação que tem 

da influência dos pais é predominantemente negativa, não apoiante, 

desencorajadora, daí que atribua o sucesso a si próprio levando de vencidos 

os seus adversários, não se revendo, mas distanciando-se dos projectos dos 

pais. O contexto destas famílias é caracterizado por um clima de 

superproteção que não proporciona oportunidades de exploração nem de 

autonomia aos seus filhos, nomeadamente numa fase do desenvolvimento 

marcada pela construção da identidade e pela autonomização em relação às 

figuras significativas. A metáfora que melhor caracteriza este tipo de 

narrativa é a oposição/luta às figuras parentais. 

  

 4. Narrativa antecipada regressiva (anticipated regressive 

narrative)  

 O que caracteriza esta narrativa-tipo é o desencontro total entre a 

influência parental e o sujeito ao longo de vida. Esta narrativa é 
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dimensionada por um destino fatalista, em que os sujeitos inicialmente 

depositam algumas desejos e sonhos, mas que, progressivamente, os 

conduzirá ao fracasso e à morte prematura de todas as possibilidades de 

sucesso vocacional. A narrativa deste sujeitos caracteriza-se por alguma 

ambivalência, porque, por um lado, recordam alguns momentos da vida 

onde surge o sucesso (os mais precoces) e outros o insucesso. As 

mensagens que recebem dos pais são conotadas pela competição: o sucesso 

consegue-se através do esforço individual, do trabalho duro e da ambição 

desmesurada. Estes contextos familiares são caracterizados pela 

competição, exigência não negociada, ambivalência de mensagens e uma 

frequente desarticulação entre as práticas educativas do pais, um muito 

permissivo e outro demasiado exigente. São famílias onde se constroem 

expectativas demasiado elevadas e inadequadas para os filhos, os quais, ao 

não conseguirem atingir os projectos que a família idealizou para eles, se 

confrontam com a inevitável frustração, porque não são apoiados nos 

projectos possíveis. 

 

 5. Narrativa triste (sad narrative)  

 Esta narrativa, em contraste com a anterior, tipifica uma dimensão 

contínua de insucesso em todos os objectivos de vida ao longo do 

desenvolvimento. O narrador conta uma história sem objectivos e projectos 

de vida, com baixas expectativas e baixa auto-estima. Contudo, não é uma 

trágica história que termine com a derrota absoluta do narrador, porque este 

tenta reconstruir os sentidos possíveis para as suas experiências. O narrador 

avalia retrospectivamente a influência parental como negativa, não se 

sentindo apoiado nem encorajado pelos seus pais na realização dos seus 

projectos de vida. O contexto destas famílias é caracterizado como pouco 
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estimulante, rígido, com ausência de expressão de sentimentos e baixos 

níveis de comunicação e partilha de experiências. 

  

 Estes cinco tipos de narrativas, que foram descritos, não constituem 

textos estáticos, mas são histórias vivas que podem ser reconstruídas ao 

longo da vida, através das várias experiências que o sujeito vivencia nos 

vários contextos, podendo, inclusive, mudar o sentido da percepção sobre a 

influência da família em relação ao seu desenvolvimento vocacional. No 

processo de serem contadas a si próprio e aos outros, as narrativas podem 

adquirir novos significados e levar à sua reconstrução. Como sublinha 

White e Epston (1990): ”através das narrativas, as pessoas adquirem uma 

perspectiva mais reflexiva sobre as suas vidas, e poderão emergir novas 

opções e sentidos possíveis através dos desafios com as “verdades” das 

suas experiências e das suas relações explicitadas e definidas” (p. 30).  

  

 As metáforas do sucesso, insucesso, luta, destino, optimismo e 

fatalismo que emergem nas narrativas sobre a influência da família no 

desenvolvimento vocacional dos jovens poderiam merecer algum 

comentário. Especificamente, a luta contra a influência parental é 

frequentemente usada como metáfora neste tipo de narrativas, numas como 

uma luta que leva ao sucesso, noutras ao insucesso e noutras ao fatalismo. 

A utilização da metáfora “luta” pode ser expressão do conflito que se gera 

na experiência individual de independência no processo de autonomização 

das figuras significativas e na construção da identidade vocacional dos 

jovens (Blustein et al., 1991; Grotevant & Cooper, 1988). 
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a)

b)

c)

 Refere-se, ainda, um estudo, realizado por Sankey e Young (1996), 

onde os autores tentam avaliar a potencial relação entre os estatutos de 

identidade e a estrutura das narrativas da influência parental percepcionada 

pelos jovens no seu desenvolvimento vocacional. Partindo da categorização 

das narrativas de Gergen e Gergen (1986) e dos resultados do estudo de 

Young et al. (1994), encontraram, na investigação, apenas uma estrutura 

narrativa progressiva de três tipos: com avaliação negativa, com avaliação 

positiva e avaliação com um momento dramático de retorno. A explicação 

apresentada pelos autores da investigação de se terem encontrado somente 

três tipos de narrativas progressivas e não se registarem narrativas 

regressivas, atribuem-na ao facto de que todos participantes estarem a 

participar num programa de intervenção no momento das entrevistas e, 

provavelmente, estarem envolvidos e sensibilizados para o processo da 

escolha vocacional; outra explicação possível, poderá ser atribuída às 

dimensões da amostra, que apenas era constituída por onze sujeitos.  

 Resumidamente, os resultados encontrados são os seguintes:  

 há uma correlação positiva entre a narrativa progressiva com avaliação 

negativa da influência parental com o estatuto de identidade realizada (6 

sujeitos) e o estatuto de moratória (2 sujeitos);  

 há uma relação positiva entre a estrutura narrativa progressiva com um 

momento dramático de retorno e o estatuto de moratória (1 sujeito);  

 e uma correlação positiva entre a narrativa progressiva com avaliação 

positiva da influência parental com o estatuto de identidade de difusão (2 

sujeitos).  

 Os resultados da narrativa progressiva com avaliação negativa e com 

momento dramático de retorno como histórias representativas dos estatutos 
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de identidade realizada e de moratória são coerentes com a teoria 

psicossocial de Erikson (1968), com a sua operacionalização nos estatutos 

de identidade de Marcia (1966) e com outros resultados da investigação. 

Marcia (1966), por exemplo, sugere que a construção da identidade 

realizada implica uma certo questionamento dos valores e dos objectivos 

parentais. No entanto, alguns investigadores sublinham que, para que se 

construa uma identidade realizada, tem que garantir-se um contexto 

securizante, em que o apoio parental deve ser doseado com espaços de 

autonomia e exploração (Grotevant & Cooper, 1986, 1988). Ou seja, é 

preciso garantir um equilíbrio entre os ganhos em autonomia, por parte do 

adolescente, com uma vinculação segura aos pais (Campbell et al., 1984; 

Josselson, 1980).  

 Sublinhe-se, ainda, que existe uma forte relação entre as actividades 

de exploração e os estatutos de identidade realizada e de moratória 

(Blustein et al., 1989), sendo, normalmente, estas experiências de 

exploração, sentidas pelos adolescentes como momentos de conflito e de 

questionamento entre o seu ponto de vista no confronto com o das figuras 

significativas. Ou seja, quando os jovens estão numa situação de escolha de 

alternativas vocacionais, normalmente questionam os valores e os 

objectivos dos outros significativos para assumirem e construírem um 

projecto de que eles próprios são os principais protagonistas (Sankey & 

Young, 1996). 

 No entanto, a relação entre a narrativa progressiva com avaliação 

positiva e o estatuto de identidade de difusão não seria um resultado 

esperado. De acordo com a teoria, seria mais consentâneo um estatuto de 

identidade outorgada (foreclosure), até porque estes jovens apresentam 

uma narrativa com investimentos, ainda que na ausência de momentos de 
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exploração, assumindo os valores e os projectos dos pais sem 

questionamentos e conflitos. Ora segundo a teoria de Marcia (1966), 

confirmada por investigações posteriores (Blustein & Philips, 1990; 

Campbel et al., 1984; Cooper et al., 1984;), o estatuto de identidade de 

difusão caracteriza-se por uma ausência de exploração e de investimentos 

vocacionais. Esta discrepância de resultados pode ser explicada pelos 

contributos apresentados por Vondraceck (1992), que afirma que os 

sujeitos podem não estar no mesmo estatuto nas diversas dimensões e áreas 

de construção da identidade. Ou seja, em determinados momentos do 

desenvolvimento, um indivíduo pode globalmente situar-se num estatuto de 

identidade de difusão e nas dimensões da identidade vocacional situar-se 

num estatuto de identidade outorgada, como parece acontecer neste estudo. 

Estes resultados ainda podem ser explicados à luz desta constatação “são 

observados poucos tipos puros de estatutos de difusão numa população de 

adolescentes saudáveis” (Adams, Benion & Huh, 1989). 

 Concluindo: os resultados desta investigação não se poderão 

generalizar, porque a amostra é reduzida (11 sujeitos), mesmo 

considerando que foi realizada dentro dos parâmetros de uma metodologia 

qualitativa. No entanto, tem a virtualidade de apresentar uma nova 

metodologia de investigação para estudos futuros sobre a percepção da 

influência parental e sua relação com os estatutos de identidade através das 

narrativas vocacionais de adolescentes e jovens.  

 A abordagem narrativa proporciona alguns contributos para a 

intervenção, porque, pela exploração das narrativas de vida o psicólogo não 

só promove a compreensão da experiência actual do cliente como também 

cria condições para a sua transformação, pela emergência de narrativas 

alternativas e pela criação de condições para que o sujeito seja o autor 
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principal da sua história. Porque é através das histórias narradas que o 

adolescente constrói significados para a sua experiência, pode identificar os 

temas dominantes da sua vida no passado e no presente, os conflitos, as 

pessoas que intervêm na sua narrativa (pais, pares e pessoas significativas) 

e o grau de autonomia que tem assumido como protagonista principal 

dessas histórias.  

 As estratégias de intervenção mais adequadas às abordagens 

narrativas são as analógicas, ou seja, aquelas que se centram no conteúdo 

semântico das experiências e que fazem apelo à construção/reconstrução de 

significados, através da acção hermenêutica e da integração da experiência 

num contexto de relação segura e confiante. 
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 7. O AMBIENTE FAMILIAR COMO FONTE DE INFLUÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

  

 O interesse dos investigadores para estudarem a influência do 

ambiente familiar no desenvolvimento vocacional não é uma preocupação 

recente, podendo remeter-se, como já foi referido, este interesse inicial a. 

Roe (1957), ao sublinhar que a natureza das vinculações precoces entre 

pais e filhos modelava a orientação para o mundo do trabalho, embora essa 

influência tenha sido tematizada numa perspectiva diferencialista clássica 

de traço/factor e unidireccional (no sentido de pais para filhos), levando a 

uma cristalização das características dos sujeitos e inviabilizando projectos 

de transformação.  

 No mesmo sentido, Super (1957) salientava que a família era um dos 

factores mais importante de influência no processo do desenvolvimento 

vocacional, de entre os vários contextos de vida de que o sujeito participa. 

Mas foram perspectivas contextualistas do ciclo vital (Vondracek, 1990; 

Vondracek et al., 1987;) e as perspectivas ecológico-desenvolvimentais 

(Bronfenbrenner, 1979; 1986) que mais enfatizaram o papel interactivo e 

bidireccional dos contextos de vida no desenvolvimento humano. 

 Nos anos 60, a teoria sistémica da família conceptualiza esta 

influência através de esquemas de causalidade circular, propondo que a 

família opera como um sistema vivo e aberto onde se verificam dinâmicas 

interactivas entre os vários subsistemas que constituem o sistema familiar. 

Ou seja, a família constitui-se numa dinâmica de redes de interdependência 

emocional, em contínua relação auto-regulada com o exterior, através de 
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um equilíbrio entre a tendência do sistema para a homeostase e a 

capacidade para a transformação. É este intercâmbio de funções, 

aparentemente contraditórias, que mantém o sistema num equilíbrio 

provisório (adaptação), com oportunidades de desenvolvimento garantidas 

por esta instabilidade, sem, no entanto, perder a sua identidade sistémica 

(Selvini-Palazzoli et al., 1978). As relações são definidas em termos de 

interacções que são mediadas pela comunicação, troca de informações e a 

construção de significados, através de processos de feedbacks auto-

reguladores a nível intra e extra sistema (Vetere & Gale, 1987).  

 Bratcher (1982), partindo da perspectiva sistémica da família, 

sublinha que o sistema familiar tem um papel importante no 

desenvolvimento vocacional dos indivíduos, dependendo a sua qualidade 

da forma como se diferenciam os vários subsistemas nas dinâmicas intra-

sis-témicas e do modo segundo o qual o sistema familiar regula as suas 

transacções com o exterior (dinâmicas inter-sistémicas). Isto é, a família 

pode ser promotora do desenvolvimento vocacional se permite uma 

diferenciação de cada um dos seus elementos rumo à autonomia, através de 

uma delimitação/flexibilização das fronteiras entre os vários subsistemas. 

Além disso, é importante que a estrutura familiar facilite aos seus membros 

a exploração do mundo envolvente, através da negociação e discussão de 

regras que regulem as transacções do meio para o seio da família, 

permitindo a variabilidade de experiências e evitando a cadeia de 

reprodução rígida dos valores e tradições profissionais da família. 

 Esta constatação foi desenvolvida posteriormente por Zingaro 

(1983), que afirma que famílias aglutinadas, com baixos níveis de 

diferenciação, dificultam o desenvolvimento vocacional, porque os sujeitos 
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têm dificuldades em diferenciar as suas expectativas vocacionais das 

expectativas das figuras parentais.  

 Lopez e Andrews (1987), na mesma linha, aludem a que a 

disfuncionalidade do sistema familiar (por exemplo, conflitos a nível 

conjugal, possíveis triangulações entre um dos elementos do casal e o 

filho(a), ou famílias aglutinadas) pode interferir negativamente no 

desenvolvimento vocacional e contribuir especificamente para a 

emergência da indecisão vocacional, tendendo a uma situação de difusão. 

Lopez (1989) constatou empiricamente que, nas situações de indecisão 

vocacional, os pais e filhos estão frequentemente envolvidos 

emocionalmente gerando-se, normalmente, um contexto de forte ansiedade 

que pode inviabilizar a separação psicológica dos adolescentes e jovens e 

impedir a construção de projectos de vida autónomos. 

 Eigen et al. (1987), partindo do modelo circumplex da estrutura e do 

funcionamento familiar de Olson e colaboradores (1986)
16

 analisaram 

empiricamente a interacção familiar e o desenvolvimento vocacional. As 

principais conclusões orientavam-se neste sentido: famílias que 

evidenciavam um equilíbrio entre níveis de coesão e níveis de adaptação 

familiar promoviam, nos seus filhos adolescentes e jovens, maiores níveis 

de autonomia e investimento na formação em ordem à construção 

autónoma de um projecto de vida. No entanto, as famílias fortemente 

estruturadas (rigidificadas) e com marcas de fusão emocional (pouco 

 
16

 O modelo circumplex tenta classificar a estrutura e o funcionamento da família a 
partir de duas dimensões processuais: coesão e adaptabilidade/mudança. A coesão da 
família é definida como um vínculo emocional forte entre todos os membros do sistema, 
de modo a manter a unidade intra-sistémica e simultaneamente a 
individualidade/identidade de cada um dos seus elementos. A adaptabilidade/mudança é 
a capacidade do sistema mudar, de modo flexível, a sua estrutura de poder, os seus 
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diferenciadas/aglutinadas/emaranhadas), bem como as famílias com 

ausência de estruturação (desagregadas) e com vínculos afectivos 

anestesiados (desligadas) tendiam a promover situações de indecisão 

vocacional crónica nos adolescentes e jovens e, inclusive, uma 

desmobilização no investimento em projectos de vida.  

 Estes estudos, realizados a partir da perspectiva sistémica da família, 

têm a limitação de não operacionalizarem um número suficiente de 

variáveis relevantes do sistema familiar e de se limitarem a apresentarem 

conclusões generalizadas sobre a influência dos contextos familiares sobre 

a tomada de decisão vocacional. Contudo têm a vantagem de 

perspectivarem o desenvolvimento numa visão interactiva com uma 

causalidade circular, ultrapassando as abordagens unidireccionais e 

centradas apenas no sistema pessoal.  

 Os trabalhos de Young et al. (1994) tentam responder às limitações 

dos estudos anteriores, procurando investigar como as várias dimensões do 

contexto familiar, avaliadas pela Escala do Ambiente Familiar, – Family 

Environment Scale (Moos & Moos, 1986)
17

–, podem interferir no 

desenvolvimento vocacional, em termos de facilitar ou não um clima 

favorável a oportunidades de exploração e investimento vocacional.  

 Estes estudos reiteram a importância que o ambiente familiar tem no 

desenvolvimento vocacional dos adolescentes e jovens, enquanto contexto 

 
papéis, as regras relacionais, como resposta aos acontecimentos importantes internos e 
externos da vida familiar. 
17

 As dimensões do ambiente familiar avaliadas pela Escala do Ambiente Familiar 
(Family Environment Scale), cujos constructos serão definidos no cap. V deste trabalho, 
são: a) dimensão da relação (coesão, expressividade e conflito); b) dimensão do 
crescimento pessoal (independência, orientação para o sucesso, orientação intelectual e 
cultural, orientação activa-recreativa e ênfase moral e religiosa); c) dimensão da 
manutenção do sistema (organização e controle). 
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facilitador ou cerceador da exploração do investimento vocacional. 

Contudo esta influência não é no sentido unidireccional (pais para filhos) 

mas é co-construída nas dinâmicas inter-relacionadas que emergem no seio 

da família (Young et al., 1994). 

 Young, et al. (1994) concluem, dos estudos que vêm realizando no 

decorrer da última década, que os contextos familiares que proporcionam 

um clima onde se alternam os momentos de apoio com os de desafio, onde 

se comunica abertamente os problemas emergentes do sistema familiar, que 

rendibilizam intencionalmente os momentos comuns de encontro familiar 

para atender às necessidades de cada um dos seus elementos e que 

garantem um suporte emocional seguro aos filhos (nomeadamente nos 

momentos de moratória vocacional), favorecem, sem diferenciação de 

sexo, o desenvolvimento vocacional dos seus filhos. Ou seja, estas famílias 

oferecem múltiplas oportunidades de exploração vocacional aos seus filhos, 

permitindo-lhes que assumam as suas decisões, quer seja em relação à 

escolha profissional quer em relação ao projecto de formação; e, embora os 

acompanhem e os respeitem nesse processo, garantindo-lhes autonomia e 

protagonismo nas escolhas, não deixam, no entanto, de os questionar sobre 

o realismo das suas opções, antecipando-lhes as possíveis consequências 

das suas decisões.  

 Estas famílias tendem a não adoptar práticas de socialização 

discriminativas em que se desvalorize o papel social da mulher, mas 

estimulam as suas filhas à realização de comportamentos exploratórios fora 

do contexto familiar, ampliando-lhes as possibilidades de exploração 

vocacional para fazerem investimentos possíveis, na articulação entre os 

projectos pessoais e os constrangimentos impostos pelos projectos sociais 

explícitos ou implícitos (Young et al., 1994). 
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 Nestes contextos familiares, os pais sentem que têm um papel 

significativo no desenvolvimento vocacional dos seus filhos e não querem 

abdicar deste direito, antes pretendem assumi-lo com maior intenciona-

lidade, não aceitando serem substituídos por outros, como a escola ou o 

grupo de pares (Palmer & Cochran, 1988). Inclusivamente, os pais poderão 

envolver-se em interacções intencionais com os seus filhos adolescentes no 

sentido de promover experiências de exploração vocacional; ou seja, os 

pais podem encorajar, por exemplo, um adolescente a participar num clube 

desportivo para, intencionalmente, promover uma atitude de competição 

frente à vida, ou então levar uma filha adolescente a visitar um campus 

universitário para que esta possa considerar a possibilidade de investir num 

curso superior (Young & Friesen, 1992; Young et al., 1994). Estas 

actividades conjuntas têm claramente uma intencionalidade, por parte dos 

pais, de apoiar e influenciar o desenvolvimento vocacional dos seus filhos.  

 Deve salientar-se que este apoio não significa uma intrusão das 

figurais parentais nas decisões dos filhos, nem representar o assumir 

acriticamente os valores da família, mas é a garantia de uma base segura 

que facilite a autonomização dos jovens e lhes proporcione experiências 

novas e desafiantes de exploração do mundo no contexto de uma relação de 

apoio emocional seguro e simultaneamente de desafio. 

 Quanto à representação dos filhos em relação ao apoio garantido 

pelos pais, ao longo do seu percurso vocacional, este é percepcionado pelos 

adolescentes e jovens como o mais importante e o mais seguro, sendo, por 

isso, muitas vezes, intencionalmente solicitado (Palmer & Cochran, 1988). 

Um estudo realizado por Antunes e Fontaine (1995) para avaliar a 

percepção dos adolescentes em relação ao apoio fornecido pelas três redes 

(família, pares e professores), os adolescentes portugueses consideram os 



 
A influência da família no desenvolvimento vocacional: 
Revisão da investigação 132 

 
 
 

pais como primeira e mais significativa fonte de recursos de apoio para as 

várias tarefas do seu desenvolvimento. Estas conclusões vêm corroborar as 

perspectivas da investigação que conferem aos pais e à família um papel 

preponderante no desenvolvimento dos adolescentes, percepcionando-os 

como fonte de apoio seguro no processo de construção da sua identidade e 

questionando as perspectivas clássicas que afirmavam que a identidade se 

construía através de uma luta com as figuras parentais (Youniss & Smollar, 

1985). 

 Os ambientes familiares, cujo clima psicossocial é caracterizado por 

níveis de comunicação reduzidos, sendo notória a ausência de expressão de 

sentimentos e experiências, onde se registam frequentes situações de 

violência física, psicológica, verbal ou até mesmo de abuso sexual (famílias 

rigidificadas, com fronteiras que não permitem a troca transaccional), são 

limitadores do desenvolvimento vocacional (Kinnier et al., 1990, Young et 

al., 1994). 

 Estas famílias, não facilitadoras do desenvolvimento vocacional, em 

virtude da sua disfuncionalidade, tendem a adoptar práticas educativas 

diferenciadas no que se refere à identidade sexual, interferindo e limitando 

os comportamentos exploratórios das raparigas, reforçando a 

desvalorização do papel feminino (Hofman & Weiss, 1987; Young et al., 

1994).  

 Quanto à sua configuração estrutural, estas famílias são pouco 

diferenciadas ou mesmo aglutinadas, sendo óbvia, a ausência de definição 

de fronteiras entre os vários subsistemas, proporcionando-se intromissões 

abusivas, que não garantem a privacidade e respeito pelos vários elementos 

do sistema familiar. É frequente, nestas famílias, a construção de um 

contexto comunicacional marcado pela ambivalência, o double bind, pela 
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chantagem emocional (famílias aglutinadas), pela anestesia afectiva ou pela 

negligência, por parte das figuras significativas, gerando-se desestruturação 

familiar e abdicando-se dos valores e convicções de figuras de referência. É 

frequente a ausência das figuras de vinculação no apoio emocional às 

várias tarefas de desenvolvimento dos filhos (mais frequentemente a figura 

paterna), podendo emergir situações disfuncionais como a triangulação, as 

alianças e coligações (Penick & Jepsen, 1992; Young et al., 1994).  

 Nestes contextos familiares, os filhos percepcionam como irrelevante 

a influência dos pais nos seus projectos vocacionais, valorizando, com 

maior acuidade, as influências dos pares, da escola e as experiências 

exploratórias realizadas fora do contexto familiar (Palmer & Cochran, 

1988). 

   

 Assim, pode concluir-se que o ambiente familiar tem uma influência 

significativa nos comportamentos de exploração e investimento vocacional 

e que existem famílias que, na sua auto-organização, facilitam essa 

exploração e outras que a inibem ou, pelo menos, a restringem. As famílias 

com níveis de complexidade e diferenciação elevadas tendem a ser abertas, 

lidando de forma construtiva com os vários desafios que surgem ao longo 

do seu desenvolvimento, encarando-os como um processo contínuo de 

superação de transições, que poderão conduzir a novos desenvolvimentos 

qualitativa-mente majorantes. Pelo contrário, as famílias com níveis pouco 

complexos de desenvolvimento, tendem a ser fechadas, rigidificadas e 

autoritárias, tendo dificuldades de comunicar experiências e emoções e não 

facilitando o desenvolvimento dos vários elementos do sistema (Costa, 

1994). 
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 3.4. Avaliação do desenvolvimento vocacional de adolescentes e 
jovens portugueses 

  

 Para a avaliação do desenvolvimento vocacional, operacionalizado 

em actividades de exploração e investimento, recorreu-se ao instrumento 

Commitment to Career Choice Scale (CCCS) construído por Blustein et al. 

(1989) e adaptado à população portuguesa por Silva (1995).   

 Optou-se por este instrumento porque avalia simultaneamente as 

duas dimensões que consideramos fundamentais do desenvolvimento 

vocacional, a exploração e o investimento vocacionais e tenta controlar a 

qualidade dos investimentos dos sujeitos, isto é, se realizam investimentos 

com exploração, avaliando as diferenças individuais sobre o processo 

segundo o qual se fazem os investimentos. Além disso, possui boas 

qualidades psicométricas, confirmadas pelos vários estudos de validação 

até ao momento realizados (Betz & Serling, 1993; Blustein, Pauling, 

DeMania & Faye, 1994; Lopez, 1994; Silva, 1995; Stead & Mels, 1994; 

Stead & Watson, 1992), ao nível da sua consistência interna, da estrutura 

factorial e da validade de constructo. 
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3.4.1. Descrição da versão original da Escala de Investimento na 
Escolha Vocacional Commitment to Career Choice Scale de 
Blustein, Ellis e Devenis (1989) 

   

 Os autores da CCCS partem da conceptualização do constructo 

commitment que, neste estudo, se traduziu por investimento1. Assim, 

Blustein e colaboradores (1989) afirmam que “o investimento se refere a 

um sentimento de vinculação forte a um conjunto de crenças, ideias e 

orientações futuras” (p. 343).  

 Entre os vários autores que estudaram este constructo (Blau, 1988; 

Joordan & Heyde, 1979; Super, 1957) existe a ideia de que o investimento 

comporta uma percepção das preferências profissionais e, simultaneamente, 

uma forte ligação a um objectivo vocacional particular. Esta vinculação 

forte não é um acontecimento que ocorra num momento único do 

desenvolvimento do sujeito e de uma vez por todas, mas é algo que se vai 

construindo e reconstruindo ao longo do processo de desenvolvimento, 

num contínuo entre uma fase onde existe um baixo nível de investimento, 

predominando as actividades de exploração, para níveis elevados de 

investimentos. 

 Uma primeira dimensão do processo do desenvolvimento vocacional 

proposta por Blustein e colaboradores (1989) no CCCS foi 

operacionalizada através da sub-escala Vocational Exploration and 

Commitment (VEC) –Exploração e investimento vocacional –, que 

 
1
 Conferir o capítulo segundo desta dissertação para se compreender a razão desta 

opção. 
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pretende avaliar a posição dos indivíduos num continuum que vai desde 

uma atitude inicial claramente exploratória, marcada por questionamentos, 

procura, experienciação e indecisão, até uma atitude de investimento 

vocacional. 

 Para avaliar e identificar as diferenças individuais que influenciam a 

forma como os sujeitos constroem os seus investimentos, Blustein e 

colaboradores, propõem uma segunda dimensão para a compreensão do 

desenvolvimento vocacional, denominada por Tendency to Foreclose 

(TTF) – Tendência para excluir opções –, cujos resultados, quando 

elevados, se referem a sujeitos que fazem investimentos sem exploração.  

 A pertinência desta dimensão justifica-se pelo facto de se constatar 

que algumas pessoas são capazes de tolerar a ambiguidade, o conflito 

cognitivo e ansiedade desencadeada na fase inicial da exploração 

vocacional, enquanto que existem outras que, ao experimentarem esses 

níveis elevados de ansiedade e ao não serem competentes em lidar com 

experiências de variabilidade, bloqueiam o processo de exploração 

realizando investimentos sem exploração ou não iniciando, sequer, o 

processo de exploração (Blustein & Strohmer, 1987; Jordan, 1975). Assim, 

sujeitos com forte tendência a excluir opções são incapazes da produção de 

alternativas vocacionais, ou seja, estar abertos à exploração e à 

diferenciação, fazendo investimentos, limitando as suas possibilidades de 

escolha, marcados por alguma simplificação e rigidificação. 

 Assim, o CCCS tenta operacionalizar empiricamente, a partir das 

teorias desenvolvimentais mais relevantes neste domínio, as duas 

dimensões do desenvolvimento vocacional, através das 2 sub-escalas: 

vocational exploration and commitment scale (VECS) – escala de 

exploração e investimento vocacional (ECV) –, constituída por 19 itens e a 
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tendency to foreclose scale (TTF) – escala de exclusão de opções –, 

constituída por 9 itens.  

 O conjunto dos itens da escala VECS pretende avaliar como os 

indivíduos percebem o nível do seu auto-conhecimento, o conhecimento do 

mundo das formações e das profissões, o grau de segurança com que 

investem numa escolha profissional específica, a necessidade ou não de se 

envolverem em actividades de exploração vocacional, a incerteza frente às 

escolhas vocacionais e a forma como estão disponíveis para contornar 

potenciais obstáculos para atingirem determinados objectivos profissionais 

(Blustein, Ellis & Devenis, 1989). 

 Os itens da escala TTF pretendem avaliar a disponibilidade dos 

sujeitos para considerarem, simultaneamente, nas suas escolhas, mais do 

que uma opção profissional, verificar se admitem a possibilidade de existir 

mais do que uma profissão específica para cada pessoa, e avaliar a sua 

tolerância à ambiguidade, à diversidade e ao conflito cognitivo no processo 

do investimento da escolha vocacional (Jordan, 1974). 

  

 A escala CCCS é constituída por 28 itens, tipo Lickert, de 7 pontos 

(nunca é verdadeiro para mim, quase nunca verdadeiro para mim, 

normalmente não verdadeiro para mim, não tenho opinião/certeza, 

normalmente verdadeiro parar mim, quase sempre verdadeiro para mim, 

sempre verdadeiro para mim), onde se avalia a intensidade da concordância 

com as afirmações propostas. Um resultado elevado na sub-escala VECS 

traduz momentos de elevada exploração vocacional, experienciados sob 

formas de indecisão e dúvidas e, simultaneamente, de baixos níveis de 

investimento vocacional; resultados elevados na sub-escala de TTF 



 
Objectivos e metodologia da investigação com adolescentes  
e jovens portugueses 139

 

 

traduzem uma maior tendência para foreclosure, ou seja, o sujeito faz 

investimentos sem ter realizado comportamentos de exploração vocacional. 

 Quanto às características psicométricas, a escala CCCS é muito 

aceitável; os valores de consistência interna é para a sub-escala TTF, .80 

alfa de Cronbach e, em relação à sub-escala VECS, é de .90. A análise 

factorial confirma o bom ajustamento dos itens ao modelo bi-factorial. 

 No que se refere à validade de constructo, a escala VECS está 

positivamente correlacionada com o momento próximo da escolha onde 

predominam as actividades de exploração vocacional e se manifestam 

comportamentos de procura, questionamento e situações emocionais de 

stress relativamente à tomada de decisão. Contrariamente, a sub-escala TTF 

não está correlacionada com actividades de exploração nem com o stress 

decisional (Blustein et al., 1989). Quanto à relação com os estatutos de 

identidade, os resultados são os esperados. Existe uma forte correlação da 

sub-escala VECS com o estatuto de moratória e com o de identidade 

realizada e uma correlação significativa entre a sub-escala TTF com o 

estatuto de identidade outorgada (foreclosure). Finalmente, tal como se 

esperava, também existe uma correlação significativa entre a sub-escala 

TTF e as medidas de intolerância e ambiguidade, com o desenvolvimento 

de estruturas cognitivas e a autonomia (Blustein, et al., 1989). Isto é, 

sujeitos que têm tendência a fazer escolhas sem exploração, mediante a 

exclusão de opções, tendem a manifestar um pensamento dualista, na 

análise que fazem da realidade vocacional, e a serem pouco autónomos nas 

suas escolhas estando dependentes de autoridades exteriores a eles para 

lhes legitimarem a sua escolha (Knefelkamp & Slepitza, 1976). 

 Concluindo, estes resultados são consistentes com as teorias 

desenvolvimentais subjacentes à construção da escala CCCS, confirmando 
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a sua validade de constructo e inspirando confiança aos investigadores na 

sua utilização para avaliar as variáveis em causa em futuras investigações. 

 

 3.4.2. Estudo piloto da adaptação portuguesa da Commitment to 
Career Choice Scale – Escala do Compromisso para com as 
Escolhas de Carreira (Silva, 1995) 

 

  

 A escala tem sido utilizada em algumas investigações (Betz & 

Serling, 1993; Blustein, et al., 1994; Lopez, 1994; Stead & Mels, 1994; 

Stead & Watson, 1992), confirmando, estes estudos, as boas qualidades 

psicométricas dos autores e a sua estrutura bifactorial. Como a escala é 

relativamente recente e porque revela bastantes potencialidades para avaliar 

o processo de desenvolvimento vocacional, tenderá a ser mais utilizada em 

futuras investigações. Refere-se, de forma mais exaustiva, a sua adaptação 

à população portuguesa. 

  

 No estudo piloto da adaptação da escala à população portuguesa 

(Silva, 1995), utilizou-se uma amostra de 171 estudantes do 9º ano de 

escolaridade (86 rapazes e 85 raparigas) de duas escolas secundárias de 

Coimbra, com idades compreendidas entre 13 a 19 anos, sendo a média de 

15 anos. 

 A consistência interna (alfa de Cronbach) para os resultados da sub- 

-escala VECS é de .87, valor que traduz um elevado grau de 

homogeneidade nas respostas aos itens, embora este valor seja ligeiramente 

inferior aos valores apresentados por Blustein (entre .91 a .92) e 
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colaboradores (1989). Justifica-se esta diferença pelo facto de a amostra 

norte-americana incluir apenas estudantes universitários, sujeitos com 

maior capacidade de discriminação conceptual. Quanto à escala TTF o 

coeficiente alfa é de .76, enquanto que o valor alfa obtido com a versão 

americana oscilavam entre .82 a .78. 

 No referente à análise factorial, o autor do estudo piloto da adaptação 

da escala à realidade portuguesa ao tentar verificar a hipótese da bi-dimen-

sionalidade da CCCS, proposta por Blustein e colaboradores (1989) na 

população de adolescentes portugueses, Silva (1997) observa uma 

discrepância entre o número de factores extraídos da amostra de 

adolescentes portugueses (quatro factores) e o número teoricamente 

esperado, em consonância com o modelo dos autores originais. No primeiro 

factor estão saturados 15 itens da escala VECS; no segundo factor apenas 

se encontram 5 itens relacionados com a sub-escala TTF; no terceiro e 

quarto factores situam-se uma mistura de itens das duas sub-escalas 

anteriores. Silva (1997) atribui as divergências empíricas ao facto de nos 

dois estudos se terem utilizado técnicas estatísticas diferentes (no caso dos 

estudos de Blustein e colaboradores utilizaram procedimentos da família 

dos Modelos de Equações Estruturais); além disso, às características das 

amostras dos dois estudos, em diversos parâmetros socio-demográficos 

(idade e nível de escolaridade). Daí, segundo Silva (1997), “não ser lícito 

afirmar-se que a hipótese da bi-dimensionalidade da CCCS seja infirmada, 

com base nos dados recolhidos... aliás, as diferenças encontradas não 

devem ocultar por completo as semelhanças existentes entre os resultados” 

(p. 245-246). 

 A principal conclusão, retirada pelo autor da adaptação da escala à 

população de adolescentes portuguesa (Silva, 1995), é que a  versão 
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portuguesa da CCCS, apesar das divergências detectadas, oferece níveis 

aceitáveis de fidelidade e garantia, aliás, também confirmados por estudos 

realizados em outros universos culturais (Stead & Mels, 1994; Stead & 

Watson, 1992). “A análise da validade de resultados, conduzida a partir de 

diferentes modalidades não é tão claramente positiva, na medida em que 

nem todas as evidências recolhidas estão de acordo com as hipóteses 

formuladas... A nossa análise extraiu um número de factores superior 

àqueles que são previstos pelo modelo de Blustein et al. (1989). No 

entanto, a maior parte dos itens estão correlacionados na dimensão 

teoricamente esperada. Portanto, há alguma evidência em apoio da validade 

de constructo do modelo bi-dimensional do processo de compromisso com 

as escolhas de carreira proposto pelos autores da CCCS. É claro que futuros 

trabalhos empíricos são necessários para testarmos a validade teórica e a 

utilidade prática da escala” (Silva, 1997, p. 248). 

 3.4.3. Adaptação e validação da escala CCCS, Escala de 
Investimento na Escolha Vocacional, a adolescentes e jovens 
portugueses, no âmbito deste estudo  

  

  O recurso ao CCCS neste estudo teve, como principal objectivo 

avaliar o desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens 

portugueses; no entanto, também pretendeu constituir-se como uma 

oportunidade de validação da escala ao contexto português.  

 Assim, neste momento, apresentam-se os procedimentos e justifica-

ções que se seguiram para a reformulação da tradução utilizada no estudo 

piloto, as qualidades psicométricas do instrumento em termos de 

consistência interna, e questões levantadas pela validação da estrutura 

factorial na amostra de jovens portugueses. 
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 3.4.3.1. Revisão da tradução portuguesa da escala CCCS 

  

 Embora, no estudo presente, se tenha partido da tradução do estudo 

piloto de adaptação da escala (Silva, 1995), após uma análise cuidadosa da 

tradução portuguesa e do texto original (Blustein et al., 1989), decidiu-se 

reformular a tradução, fazendo-se algumas alterações em termos de 

linguagem , da amplitude da escala de Lickert e da apresentação da própria 

escala. 

 Assim, submeteu-se a tradução da versão do estudo piloto a uma 

reflexão falada. Para isso, foi administrada individualmente a seis sujeitos 

do 9º ano de escolaridade e a seis sujeitos do 12º ano do Ensino 

Secundário, de ambos os sexos e de diversos níveis socio-económicos. Esta 

administração teve como objectivo avaliar a clareza e o grau de 

compreensão de linguagem utilizada para confirmar a sua adaptação ao 

contexto socio-cultural português, bem como, verificar se era perceptível 

aos sujeitos, a forma de apresentação da escala, os níveis de 

acordo/desacordo e, simultaneamente, o tempo de realização. 

 As conclusões da reflexão falada permitiram confirmar que a 

tradução do estudo piloto, ao ter uma excessiva preocupação com a 

tradução literal, talvez tivesse descurado alguns aspectos de adaptação da 

linguagem à realidade socio-cultural portuguesa, patente, por exemplo, no 

recurso constante ao termo: carreira, que não parece um conceito 

perceptível para a generalidade dos adolescentes e jovens portugueses. 

 Quanto à tradução do título da escala: “Escala do Compromisso para 

com as Escolhas de Carreira”, optou-se, como alternativa, por “Escala de 

Investimento na Escolha Vocacional”, porque o termo compromisso, tem, 
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em português, uma conotação jurídico/institucional, ou algo que 

compromete o sujeito com alguém, não parecendo ser o mais adequado 

para traduzir os dinamismos energéticos e afectivo-emocionais subjacentes 

às escolhas vocacionais, porque o investimento vocacional é, sobretudo, 

algo que leva o sujeito a comprometer-se consigo próprio, em termos de 

atracção/rejeição. 

 Preferiu-se a expressão, projectos vocacionais ao de objectivos de 

carreira, porque lhe tem sido atribuído um sentido mais abrangente na 

compreensão do projecto de vida dos sujeitos, não o circunscrevendo 

exclusivamente ao papel profissional, mas integrando os vários papéis de 

existência. 

 Como alternativa a uma escala de avaliação, tipo Lickert, de 7 níveis 

(nunca é verdadeiro para mim; quase nunca verdadeiro para mim; 

normalmente não verdadeiro para mim; não tenho opinião/certeza; 

normalmente verdadeiro parar mim; quase sempre verdadeiro para mim; 

sempre verdadeiro para mim), correspondente ao nível de acordo/desa-

cordo para cada item, optou-se por uma escala de avaliação de seis pontos 

para evitar uma resposta de tendência central ou abstencionista (não tenho 

opinião). Reformularam-se, ainda, os graus de acordo/desacordo (discordo 

sempre; discordo quase sempre; discordo normalmente; concordo normal-

mente; concordo quase sempre; concordo sempre), por se apresentarem 

mais claros, em termos de compreensão e discriminação por parte da 

amostra experimental da reflexão falada e por razões de uniformização com 

o outro instrumento de avaliação utilizado no âmbito deste estudo.  

 Por fim, modificou-se a forma de apresentação da escala, para 

facilitar a compreensão dos sujeitos, em relação ao que lhes é proposto. 
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 Antes da administração dos instrumentos à amostra do estudo, a 

versão do instrumento foi, ainda, sujeita à apreciação de um grupo de 

quatro especialistas, para fazer os ajustamentos necessários. 

 

 3.4.3.2. Validação da Escala de Investimento na Escolha Vocacional  

  

 Os resultados encontrados neste estudo revelam que a escala traduz 

níveis de consistência interna aceitáveis, tendo na sub-escala VECS (escala 

de exploração e investimento) um alfa de 0.87 e na sub-escala TTF 

(tendência para a exclusão de opções) de 0.72, confirmando as qualidades 

psicométricas reveladas no estudo piloto de adaptação à população 

portuguesa. Os resultados do autor original são ligeiramente superiores, 

parecendo ficar-se a dever ao facto de a sua amostra ser constituída por 

uma população exclusivamente universitária, com um nível mais fino de 

discriminação dos constructos do que a população dos dois estudos 

portugueses, que se circunscreve, fundamentalmente, a adolescentes (cf. 

Quadro 5).  

 

 

Quadro 5 

Análise comparativa do coeficiente de consistência interna (valor de alfa) das sub-escalas do CCCS 
(Blustein et al., 1989; Silva, T., 1995; presente estudo). 

 

Sub-escalas Nº de Itens Blustein et al., (89) Silva, (95) Presente Estudo 

VECS 19 .90 .87 .87 

TTF 9 .80 .73 .72 
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 Contudo, no caso de eliminarmos da sub-escala TTF os itens 9 e 15, 

que têm um peso de saturação muito baixo (.04 e -.29 respectivamente), 

como se pode verificar pela análise factorial (Quadro 8), o alfa de 

Cronbach sobe para .80. Assim, o item 9 é um excelente candidato a ser 

substituído na escala, confirmando, este estudo, os mesmos resultados do 

estudo piloto na população portuguesa (Silva, 1995).  

 De salientar que, num estudo de validação da escala numa população 

de estudantes universitários da África do Sul, de Stead e Watson (1992), 

replicado dois anos após, com uma amostra de maiores dimensões por 

Stead, Watson e Mels (1994), se propunha que se retirasse o item 15 da 

escala TTF porque tinha um peso de saturação baixo (-.25) e a sua exclusão 

iria aumentar a consistência interna da escala.  

 Relativamente ao item 9, nos vários estudos de validação, embora 

com uma saturação inferior aos outros itens da escala, tem-se optado pela 

sua manutenção porque o seu peso é igual ou superior a .30, valor 

considerado satisfatório (Tabachnick & Fidel, 1989).  

 No entanto, nos dois estudos realizados na amostra de adolescentes e 

jovens portugueses, o item 16 não colocou qualquer problema, 

apresentando uma saturação de .53, enquanto que o item 9 apenas tem um 

peso de .04.  

 O item 15 não está saturado pela escala TTF nos estudos 

anteriormente mencionados, porque na sua formulação tem claramente um 

sentido de exploração e não de estatuto de exclusão de opções (“gosto da 

possibilidade de considerar várias alternativas de formação e profissão 

antes de me comprometer com uma escolha vocacional”); uma vez que 
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assume características comuns aos itens da escala VECS, como se 

comprova no grau de saturação da análise factorial (.32) neste estudo, foi 

integrado nessa escala.  

 A partir da reflexão sobre os resultados, eliminou-se o item 9 da 

escala TTF e integrou-se o item 15 na escala VECS. Para efeitos desta 

investigação, num primeiro momento, a escala CCCS passou a ser 

constituída por um total de 27 itens (menos 1 que a original) assim 

distribuídos:  7 pertencentes à sub-escala TTF (menos dois que a original) e 

20 itens à VECS (mais 1 que a original). 

 Com estas alterações da escala original, a partir da análise dos 

resultados obtidos a partir desta investigação, encontra-se valores de 

consistência interna semelhantes aos resultados do autor original e 

superiores aos do estudo piloto de adaptação à população portuguesa, como 

se pode confirmar pelo Quadro 6, o que significa que a escala mede 

satisfatoriamente os constructos que pretende avaliar, ou seja, as dimensões 

subjacentes ao desenvolvimento vocacional,  a exploração, o investimento 

e a tendência para fazer investimentos sem exploração.  

 

Quadro 6 

Consistência interna das sub-escalas da Escala de Investimento na Escolha Vocacional, após a sua 
adaptação (presente estudo). 

 

Sub-escalas Nº de itens Valor de alfa 

VECS 20 .89 

TTF 7 .80 
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 Após uma análise factorial com rotação ortogonal varimax segundo o 

método dos eixos principais (principal axis factoring), para confirmar a 

estrutura factorial de dois factores correspondentes às duas dimensões 

teóricas previstas, escala de exploração e investimento (VECS) e tendência 

à exclusão de opções (TTF), verificou-se que poderia existir um outro 

factor2 com um valor próprio (eigenvalue) de 1.8, explicando 4% da 

variância total. Os três factores explicam 36,8% da variância total (cf. 

Quadro 7), valor aproximado ao estudo original de Blustein e 

colaboradores ( 1989),  37,8% da variância total. Aliás, a estrutura factorial 

bi-dimensional dos autores não foi verificada no estudo piloto da adaptação 

portuguesa, como já foi referido anteriormente, sendo encontrada uma 

estrutura de quatro factores (Silva, 1997).  

 Realizou-se, então, uma nova análise factorial, encontrando-se uma 

estrutura de três factores, verificando-se que 5 itens da escala (3, 6, 7, 21 e 

24) saturavam o factor III, tendo um peso de saturação igual ou superior a 

.30, valor considerado satisfatório, segundo Tabachnick e Fidel (1989);  15 

itens saturavam a escala VECS e 7 itens a escala TTF (cf. Quadro 7). Após 

uma análise pormenorizada de cada um desses itens, chegou-se à conclusão 

que  estes estavam relacionados com comportamentos de investimentos e 

de decisão vocacional, enquanto que os outros itens da sub-escala original 

estavam mais direccionados para actividades de exploração, denotando um 

momento do processo da escolha marcada pela dúvida, incerteza e 

questionamento.  

 
2
 Para determinar o número de factores a extrair, seguiu-se o método habitual que 

consiste na comparação crítica das soluções resultantes da aplicação de diversos 
algoritmos e na selecção das soluções que melhor descreve o padrão de relações 
existentes entre as variáveis (Tinsley & Tinsley, 1987). 
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 Saliente-se que Ellis e Blustein (1992), num estudo de confirmação 

da análise factorial da escala CCCS, constataram que os itens da sub-escala 

VECS (3, 7, 21 e 24) se revelavam como os mais frágeis da escala, tendo 

um peso de saturação inferior aos outros itens da sub-escala. Na adaptação 

portuguesa (Silva, 1997, p.322) confirma-se a fragilidade desses mesmos  

itens em relação aos outros. Ora, esta constatação é confirmada por este 

estudo, levantando-se a hipótese de um terceiro factor com uma maior 

legitimidade. 

 A emergência deste novo factor é consentâneo com as teorias  

desenvolvimentais (Erikson, 1968, 1980; Marcia, 1966, 1986; Campos & 

Coimbra, 1991) que sublinham que existe, ao longo do desenvolvimento 

em geral, e no vocacional em particular, momentos processuais 

predominante-mente marcados por actividades de exploração, que 

implicam procura, questionamentos, conflito cognitivo, experiências 

geradoras de ansiedade, e outros por investimentos, isto é, por novos 

investimentos pela reconstrução dos investimentos anteriores, mediante a 

exploração. 

 Como a escala que se denominou de investimento tem um alfa de 

consistência interna baixo (.60), embora os cinco itens tenham uma 

saturação acima de .30 e não superior a .55 (item 21), seria necessário, no 

futuro, melhorar esta sub-escala, eventualmente através da construção de 

novos itens relacionados com o constructo, investimento. 

 

 Embora o autor da escala considere que a VECS avalia os 

comportamentos de exploração e investimento, porque parte do pressuposto 

de que os sujeitos que têm níveis de exploração baixos na VECS estão 

numa posição do seu itinerário vocacional de partir para a acção, através de 
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investimentos, a verdade é que a análise factorial identifica, de forma clara, 

uma dimensão específica do desenvolvimento vocaciona, o investimento. 

Não é por acaso que os itens que constituem este terceiro factor são aqueles 

que o autor incluiu na dimensão de exploração de forma invertida e com 

uma conotação de investimento.  

 A emergência deste terceiro factor, por um lado, parece colocar em 

causa os pressupostos teóricos de que parte o autor original na construção 

da escala, ou seja, que níveis baixos de exploração estão relacionados com 

níveis altos de investimento e, por outro, está de acordo com a teoria dos 

estatutos de identidade de Marcia (1966). Porque ter níveis baixos de 

exploração não significa linearmente que os indivíduos estão num 

momento de investimento; podem estar numa situação de total ausência de 

investimentos e exploração, como acontece aos sujeitos que estão num 

estatuto de identidade de difusão. Por esta mesma razão, Blustein e 

colaboradores (1989), no estudo da validação de constructo da escala, 

encontraram uma relação significativa, não esperada, entre a sub-escala 

VECS e o estatuto de identidade de difusão, o que confirma a explicação, 

que se avançava anteriormente, e a legitimidade da escala do investimento 

vocacional que se propõe neste estudo, separada da escala da exploração 

vocacional. 
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Quadro 7  

Estrutura factorial da Escala do Investimento na Escolha Vocacional, após rotação varimax (presente 
estudo) 

 

Escalas  Itens Factor 1 Factor 2 Factor 3 Com. 

EEV 17 É difícil comprometer-me com um projecto vocacional 
porque me sinto muito inseguro quanto ao que o futuro 
me reserva. 

 .77925 -.11027 .09894 .62918 

EEV 19 Não me sinto à vontade para me comprometer com um 
projecto vocacional porque não tenho informações 
suficientemente amplas sobre as alternativas que neste 
momento estou a considerar. 

.70156 -.07763 .04811 .50053 

EEV 23 Não me sinto à vontade para me comprometer com um 
projecto vocacional específico. 

.70030 -.00670 .05377 .49336 

EEV 13 Sinto que muitas vezes mudo as minhas escolhas de 
formação escolar porque não tenho a certeza em 
relação ao meu projecto vocacional. 

.69841 -.10907 .02337 .69841 

EEV 12 Não me sinto à vontade para me comprometer com 
uma formação ou profissão específicas porque não 
tenho suficiente informação sobre outras alternativas 
possíveis. 

.66680 .00258 .04019 .66680 

EEV 26 Não tenho certezas sobre o tipo de trabalho que 
gostaria de fazer. 

.65642 -.08707 .12294 .45358 

EEV 14 Não me conheço suficientemente (por exemplo: os 
meus gostos, interesses, capacidades e valores) para 
fazer neste momento uma escolha de formação e 
profissão. 

.63314 .01661 .25419 .63314 

EEV 20 Tenho dificuldades em fazer escolhas quando sou 
confrontado com várias opções. 

.60239 -.03514 .03381 .36525 

EEV 5 É difícil decidir-me sobre um projecto profissional 
porque me parecem existir muitas alternativas. 

.59634 -.04252 -.12441 .37291 

EEV 25 Preocupa-me com a minha falta de capacidade para 
realizar escolhas escolares e profissionais com eficácia.

.59310 .16369 .08015 .38499 

EEV 11 Apesar de estar consciente das minhas opções de 
formação e de profissão, não me sinto à vontade para 
me comprometer com uma profissão. 

.57549 -.02271 .19213 .57549 

EEV 18 Tenho dificuldades em comprometer--me com decisões 
importantes na vida. 

.57289 .07750 .28707 .41662 

EEV 4 Talvez necessite de conhecer-me melhor (os meus 
interesses, capacidades, valores, gostos) antes de 
assumir uma profissão. 

.45918 -.01110 .02530 .21161 

EEV 15 Gosto da possibilidade de considerar várias 
alternativas de formação e profissão antes de me 
comprometer com uma escolha vocacional. 

.33597 -.29680 -.21182 .33597 

EEV 27 Mudaria os meus projectos vocacionais se a área que 
estou a considerar se tornasse mais competitiva e de 
mais difícil acesso devido ao decréscimo de vagas. 

.30429 .11252 .01589 .09374 
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Escalas  Itens Factor 1 Factor 2 Factor 3 Com. 

TTF 10 Partindo do conhecimento das minhas capacidades e 
talentos, creio que existe apenas uma profissão certa 
para mim. 

.02513 .76628 .20267 .02513 

TTF 22 Partindo do que conheço sobre os meus valores (por 
exemplo: a importância do dinheiro, a segurança do 
emprego...), creio que existe apenas uma única 
profissão certa para mim. 

.00466 .76377 -.07502 .58899 

TTF 28 Acho que só existe um único projecto vocacional 
adequado para mim. 

-.02549 .73418 -.02109 .22999 

TTF 2 Partindo do conhecimento sobre os meus interesses e 
gostos, penso que apenas sou capaz de exercer uma 
única profissão. 

.02689 .59041 -.04963 .35177 

TTF 16 Partindo do conhecimento que tenho sobre o mundo do 
trabalho (o que se faz em cada profissão), penso que 
em cada momento deverei ter em consideração apenas 
um único projecto vocacional. 

.00541 .53862 -.20991 .00541 

TTF 1 Penso que é um sinal de maturidade escolher um único 
projecto profissional e levá-lo até ao fim. 

.02970 .47690 -.31776 .02970 

TTF 8 Acho que uma atitude hesitante e indecisa face às 
escolhas de formação e de profissão é um sinal de 
fraqueza: cada pessoa deveria assumir uma posição e 
defendê-la independentemente do que acontecer. 

.01778 .36108 -.33903 .18342 

TTF 9 Acredito que, independentemente do que os outros 
possam pensar, as minhas escolhas de formação e de 
profissão ou estão certas ou estão erradas. 

.05570 .04071 -.28361 .15191 

       

EIV 21 Sinto-me confiante quanto à minha capacidade para 
realizar os meus projectos vocacionais. 

.23293 .00775 .55414 .36139 

EIV 3 Penso ter óptimas possibilidades de vir a realizar o 
trabalho que eu mais gosto. 

.11207 -.11116 .45285 .22999 

EIV 6 Tenho muita informação sobre as áreas de formação e 
profissões que mais me interessam. 

.15465 -.26664 .39751 .18353 

EIV 7 Tenho pensado sobre a melhor forma de ultrapassar os 
obstáculos que possam existir na área profissional em 
que, de momento, estou interessado. 

.04110 -.12468 .37355 .15678 

EIV 24 Penso que sei o suficiente sobre as profissões para 
fazer, com alguma garantia, uma escolha profissional. 

.33542 -.28720 .35545 .32134 

Val. Próprios  6.00 3.19 1.11  

% da Variância  21,4 11,4 4,0 
Total: 
36,8  

EEV = Escala de exploração vocacional; TTF = Tendência para a exclusão de opções; EIV = Escala do investimento 
vocacional. 
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  A estrutura factorial encontrada neste estudo, com três factores, 

coloca a questão de se prosseguirem estudos de desenvolvimento da escala, 

nomeadamente no sentido de aumentar os itens da nova sub-escala, que se 

denominou por EIV (escala do investimento vocacional), porque, ao ter 

apenas cinco itens com níveis de saturação aceitáveis, acima do .30 mas 

não superior a .55 (item 21), tem um alfa de apenas .60, tendo as outras 

duas escalas um valor muito aceitável de consistência interna, como se 

pode confirmar pela leitura, que se segue, do quadro 8. 

  

Quadro 8 

Consistência interna das três sub-escalas da Escala do Investimento na Escolha Vocacional (âmbito 
deste estudo). 

 

Sub-escalas Nº de itens Valor de alfa 

Exploração vocacional  15 .89 

Investimento vocacional 5 .60 

Tendência para a exclusão de opções 7 .80 

 

 Como conclusão saliente-se que, apesar das dificuldades de 
validação das estruturas factoriais das duas escalas utilizadas neste estudo, 
justificando-se pelo facto de a cultura portuguesa ter as suas idiossincrasias, 
os dois instrumentos têm valores de consistência interna considerados 
aceitáveis e estruturas factoriais com coerência, como já foi ressaltado, 
permitindo avaliar as dimensões que se propõem, embora se proponha 
futuros desenvolvimentos para comprovar a sua validação ao contexto 
socio-cultural português.  
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 Neste capítulo apresenta-se e reflecte-se sobre os resultados deste 

estudo cujos objectivos, hipóteses e procedimentos foram delineados no 

capítulo anterior.  

 Em primeiro lugar, serão analisadas e interpretadas as diferenças 

interindividuais, em função das variáveis: ano de escolaridade, sexo e nível 

socio-económico em relação às dimensões do contexto psicossocial da 

família, operacionalizadas pela escala do ambiente familiar.  

 Em segundo lugar, apresentam-se as diferenças intergrupos, já 

referidos, e as dimensões do desenvolvimento vocacional, subjacentes à 

escala de investimento na escolha vocacional.  

 Por fim, apresentam-se e reflectem-se os resultados das relações 

encontradas entre dois conjuntos de variáveis, um relativo ao ambiente 

psicossocial da família e outro ao desenvolvimento vocacional para 

verificar qual o impacto dos contextos familiares na promoção do 

desenvolvimento vocacional. Aliás, este é o objectivo fundamental que este 

estudo se propôs investigar. 
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 1. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS RELATIVOS A 

DIFERENÇAS ENTRE OS GRUPOS, FORMADOS EM FUNÇÃO DO ANO DE 

ESCOLARIDADE, SEXO E NÍVEL SOCIO-ECONÓMICO, QUANTO ÀS 

DIMENSÕES DO CONTEXTO PSICOSSOCIAL DA FAMÍLIA 

  

 

 Nesta secção do trabalho, apresentam-se e reflectem-se os resultados 

da análise das diferenças intergrupos (sexo, ano de escolaridade e nível 

socio-económico) relativamente às representações que os adolescentes e 

jovens portugueses têm sobre as várias dimensões do ambiente familiar, 

subjacentes à estrutura factorial da adaptação da FES a esta população, 

para, finalmente, se proceder a uma interpretação e discussão dos mesmos, 

a partir do corpo de teorias e da prática de intervenção psicológica. 
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 1.1. Apresentação dos resultados  

Quadro 9 

Análise de variância da Escala do Ambiente Familiar: valores de F e P. e teste Scheffé para as 
diferenças significativas. 

  

 ANO SEXO NSE 

 G  
L. 

F P Scheffé G. 
L. 

F P Scheffé G. 
L.

F P Scheffé 

C/E. 1 3.376 .067  1 10.654  .001*** F>M 2 1.159 .315  

Conflito 1 3.040 .082  1 1.156 .283  2 1.874 .155  

OCIR 1 8.859  .003** 9º>12º 1 11.225 .001*** F>M 2 23.311 .001*** A=M>B 

O/C 1 1.000 .318  1 .960 .328  2  .692 .501  

Ênf.  Rel. 1  .944 .332  1 4.898 .027* F>M 2 1.078 .341  

O/S 1 16.182 .0001**** 9º>12º 1 3.017 .083  2 .523 .593  

Nível de significância: *p<.05; **p<.01; ***p<.001; ****p<.0001 
F= Feminino; M= Masculino; A= NSE alto; M= NSE médio; B=NSE baixo. C/E= Coesão/expres-
sividade; OCIR= Orientação cultural/intelectual/recreativa; O/C= Organização/controle; Ênf. Rel.= 
Ênfase religiosa; O/S= Orientação para o sucesso. 
. 
  

 A partir da análise do quadro 9 constatam-se as diferenças entre os 

vários grupos relativamente às representações sobre as várias dimensões do 

contexto familiar. As diferenças foram evidenciadas através do recurso ao 

teste de Scheffé.  

 Sublinhe-se que as representações dos adolescentes e jovens, 

relativamente ao contexto da sua família, na dimensão da coesão/expres-

sividade, são mais elevadas no sexo feminino do que no masculino 

(F=10.654; P=.001-F>M). As raparigas têm uma representação mais 

positiva da sua família, percepcionando-a como um contexto de segurança, 
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inter-ajuda, apoio e de expressão de sentimentos (M.=90,06; D. P.=12,62), 

mais do que os rapazes (M.=86,28; D. P.=13,23). 

 Na dimensão de conflito e organização e controle não se registam 

diferenças entre todos os grupos, emergindo desta população uma 

percepção de uma família unida, não violenta, estruturada e com definição 

e negociação de regras.  

 Quanto à dimensão de orientação para actividades culturais, 

intelectuais e recreativas da família, registam-se diferenças significativas, 

quanto ao ano de escolaridade (F=8,859; P=.003- 9º>12º), relativamente ao 

sexo (F=11,225; P=.001- F>M), e ao nível socio-económico (F=23.311; 

p=.0001- A = M>B), tendo os adolescentes do 9º ano de escolaridade uma 

percepção mais positiva da sua família, neste domínio, que os alunos do 12º 

ano de escolaridade; as raparigas mais positiva que os rapazes; e os níveis 

socio-económicos altos (M.=46,24; D. P.=7,38) e médios M.=45,96; D. 

P.=7,12) apresentarem uma representação superior aos sujeitos de nível 

socio-económico baixo (M.=39,02; D. P.=8,51). 

 Relativamente à representação religiosa da família registam-se 

diferenças entre os sexos (F=4.898; P=.027 – F>M). As raparigas 

(M.=27,01; D. P.=6,68) têm uma visão mais religiosa da sua família do que 

os rapazes (M.=25,78; D. P.=6,68). 

 Na dimensão de orientação para o sucesso, existem diferenças 

significativas quanto ao ano de escolaridade (F=21.799; P=.0001 – 9º>12º). 

Os alunos do 9º ano têm uma representação de orientação para o sucesso 

mais positiva (M.=30,20; D.P=5,63) do que os do 12º ano (M.=27,85; D. 

P.=4,66). 

 Não se observam quaisquer efeitos significativos da interacção do 

ano de escolaridade com o sexo e o nível socio-económico para as várias 
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dimensões do ambiente familiar, demonstrando que as variações em função 

do contexto familiar têm, em geral, um carácter aditivo (cf. Quadro 10). 

 

Quadro 10 

Análise de variância para as dimensões do ambiente familiar e as interacções NSE x Sexo x Ano  

  

 ANO x NSE SEXO x ANO NSE x SEXO 

 G. L. F P G. L. F P G. L. F P 

Coesão/Express. 2 .690 .502 1 .187 .666 2 1.946 .144 

Conflito 2 .470 .626 1 1.707 .192 2 .821 .441 

Or. Cul./Int./Rec. 2 2.085 .126 1 .796 .373 2 .393 .675 

Organ./Controle 2 .332 .717 1 1.301 .255 2 1.500 .224 

Ênfase Religiosa 2 .750 .473 1  .059 .808 2 2.036 .132 

Orient. Sucesso 2 1.281 .279 1 1.170 .280 2 1.217 .297 

  

 1.2. Discussão dos Resultados 

  Depois de se terem registado as diferenças intergrupos (sexo, ano de 
escolaridade e níveis socio-económicos), propõe-se, em seguida, um 
significado psicológico e social para os mesmos. 

 Nas raparigas, ao apresentarem uma representação da sua família 

mais segura e apoiante do que os rapazes pode explicar-se as diferenças às 

práticas de socialização; isto é, normalmente, na educação da mulher, 

acentua-se a transmissão de mensagens que fazem apelo a papéis 

expressivos: “ser amável, afectiva, acolhedora” (Block, 1983; Young et al., 

1994). Nos rapazes, ao percepcionarem o contexto família menos coeso, 

pode ser atribuído à presença ou ausência das figuras de identificação no 
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quotidiano da família. Na cultura portuguesa, o pai, modelo de referência e 

identificação para os rapazes, é, geralmente, uma figura ausente, enquanto 

que a figura materna é, na generalidade, uma presença mais continuada e 

disponível na família, assumindo, em grande parte as responsabilidade das 

tarefas da educação dos filhos. Por isso, as raparigas têm mais 

possibilidades de acederem a uma figura segura de identificação que os 

rapazes. 
 
 O facto de os jovens que participaram neste estudo apresentarem uma 

representação da sua família como não violenta, por um lado, pode ter a ver 

com uma resposta com marcas de desejabilidade social, tentando preservar 

uma face privada e mais problemática da sua família; daí que esta 

representação possa corresponder mais a um desejo do que a uma realidade, 

como, por vezes, acontece em instrumentos de auto-relato. Por outro lado, a 

delimitação do constructo conflito, que o autor define como uma 

componente de disfuncionalidade familiar (zangas, agressões) e não na 

perspectiva sistémica, pode ter uma forte componente idiossincrática e 

cultural, enquanto que, num determinado contexto cultural, uma discussão 

insultuosa entre os cônjuges ou entre pais e filhos poderá, por si só, 

constituir-se num comportamento com marcas de violência, noutra cultura 

pode não ser percepcionada com esta conotação. 

 
 O facto de os alunos do 9º ano de escolaridade terem uma 

representação da sua família mais elevada quanto à orientação para 

actividades culturais, intelectuais e recreativas do que os alunos do 12º ano 

pode ser justificado pelo nível de desenvolvimento dos dois grupos. Isto é, 

os alunos do 12º ano, pelas experiências diversificadas de vida, são mais 

realistas, exigentes e distanciados na avaliação do nível cultural da sua 

família, ultrapassando a imagem idealizada que foram construindo ao longo 
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da infância sobre a sua realidade familiar, transformando-a numa visão 

mais diferenciada pela integração de novas experiências de vida. Além 

disso, como os alunos do 12º ano se encontram num momento do seu 

desenvolvimento de afirmação da autonomia em relação às figuras 

parentais para possibilitar o investimento fora da família (por ex., o grupo 

de pares), em ordem a reconstruírem vínculos mais adultos e maduros com 

os pais (Youniss & Smollar, 1985), é natural que se distanciem da família 

quanto aos seus interesses de lazer e culturais, tentando, assim, afirmar-se 

como os principais protagonistas na organização do seu espaço de recriação 

dos tempos livres, em função dos seus interesses e preferências. 

 Os alunos do 9º ano, por um lado, são mais influenciados por 

factores de desejabilidade social na preservação da sua família e por uma 

visão mais idealizada, menos diferenciada e exigente da realidade 

envolvente, sendo menos críticos e autónomos na afirmação dos seus 

pontos de vista; por outro, ainda estão bastante mais dependentes na 

organização dos seus tempos de lazer do projecto da família, 

nomeadamente dos pais.  

 O facto de as raparigas manifestarem uma representação mais 

positiva do que os rapazes, relativamente a esta dimensão, pode ter a ver 

com as práticas diferenciadas de socialização. Ou seja, ao experienciarem 

um processo de socialização mais restritivo e de protecção familiar, se, por 

um lado, se podem sentir limitadas nas possibilidades de realização de 

experiências exploratórias fora do contexto familiar (Block, 1983), por 

outro, também se podem preservar e sentir protegidas de possíveis 

vulnerabilidades “stressantes” desencadeadas por uma ordem social que é 

crescentemente selectiva, tornando-as mais tolerantes à frustração e mais 

conformistas com o projecto social estabelecido, tornando-se menos 

críticas e mais acomodadas aos interesses e valores da família de origem. 
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 Quanto aos níveis socio-económicos alto e médio terem uma 

representação mais positiva das suas famílias, relativamente a esta 

dimensão do que os de nível socio-económico baixo, a explicação pode 

relacionar-se com a cadeia de reprodução da cultura da comunidade de 

origem – NSE gera NSE – quanto às várias dimensões da existência 

(Schulenberg et al., 1984). É claro que as famílias com níveis socio-

económicos mais elevados têm muitas mais oportunidades de acesso às 

ofertas culturais e de lazer que a sociedade proporciona do que as classes 

sociais mais desfavorecidas; por isso, os indivíduos provenientes dos 

contextos sociais mais favorecidos têm uma representação mais positiva. 

 Nas raparigas, ao manifestarem uma perspectiva mais religiosa da 

família do que os rapazes, pode atribuir-se ao facto de as mulheres serem 

mais conformistas a uma cultura, valores e práticas das famílias latinas, 

onde tradicionalmente se adere a uma cosmovisão cristã com marcas 

milenárias. 

 

  O facto de os alunos do 9º ano de escolaridade apresentarem uma 

percepção mais positiva que os alunos do 12º ano quanto às mensagens de 

sucesso transaccionadas na sua família pode explicar-se fazendo apelo às 

razões do desenvolvimento, relacionadas com uma perspectiva mais 

complexa, diferenciada e menos eivada de desejabilidade social dos alunos 

do 12º ano relativamente à leitura mais fina da realidade familiar.  
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 2. APRESENTAÇÃO E DICUSSÃO DOS RESULTADOS DAS DIFERENÇAS 

ENTRE OS GRUPOS FORMADOS EM FUNÇÃO DO SEXO, ANO DE 

ESCOLARIDADE E NÍVEL SOCIO-ECONÓMICO, RELATIVAMENTE À 

ESCALA CCCS 

  

 

  Nesta secção, apresentam-se os resultados relativos às diferenças 

entre os três grupos considerados: ano de escolaridade, sexo e nível socio-

económico quanto às dimensões subjacentes à escala do investimento na 

escolha vocacional: exploração, investimento e a tendência para a exclusão 

de opções (cf. Quadro 11). 
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 2.1. Apresentação dos resultados 

 

Quadro 11  

Análise de variância da Escala de Investimento na Escolha Vocacional: valores de F e P e teste Scheffé 
para as diferenças de ano de escolaridade, sexo e NSE. 

 

 ANO DE ESCOLARIDADE SEXO NSE 

 G.L F P Scheffé G. L. F P G. L. F P Scheffé 

EEV 1 12.287 .001* 9º>12º 1 1.160 .282 2 2.038 .059  

EIV 1 18.757 .0001** 12º>9º 1  .017  .896 2 2.516 .082  

TEO 1 46.652 .0001** 9º>12º 1  .651 .420 2 7.434 .001* B>A=M 

EEV = Exploração vocacional; EIV = Investimento vocacional; TEO = Tendência a excluir opções 
Nível de significância: *p<.001; **p<.0001; – A= NSE alto; M= NSE médio; B= NSE baixo. 

  

 Pela análise dos resultados do quadro 11, pode verificar-se que eles 

apontam para diferenças entre os alunos do 9º ano e os do 12º ano de 

escolaridade em relação às três dimensões do desenvolvimento vocaccional 

avaliadas, exploração, investimento e tendência para excluir opções. Isto é, 

os alunos do 9º ano de escolaridade situam-se, em termos de 

desenvolvimento vocacional, numa etapa predominatemente de exploração 

(F=12.28; P= .001 – 9º>12º) e os do 12º ano numa fase marcada sobretudo 

por investimentos (F=18.75; P=.0001 – 12º>9º). Além disso, os alunos do 

9º ano são mais propensos a realizar as suas escolhas sem exploração, daí a 

sua maior tendência para a exclusão de opções que os alunos do 12º ano 

(F=46.65; P=.0001 – 9º>12º). No Quadro 12, registam-se as médias e 

desvios padrões, para as diferenças significativas verificadas relativamente 

ao ano de escolaridade e às três dimensões do desenvolvimento vocacional 

avaliadas. 
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Quadro 12 

Médias e desvios padrões das dimensões do desenvolvimento vocacional relativamente ao ano de 
escolaridade.        N=426 

          

 ANO 9º ANO    N=221 12º ANO       N=205 

 Média D. P. Média D. P. 

Exploração 50,79 14,15 45,71 13,69 

Investimento 13,17 4,06  14,80 3,77 

Tendência para excluir opções 24,81 7,52 20,45 6,01 

 

 Não se registaram diferenças relativamente ao sexo quanto ao 

desenvolvimento vocacional. No entanto, quando se avalia o efeito das 

interacções entre as variáveis ano de escolaridade x sexo, nas dimensões do 

desenvolvimento vocacional verifica-se, através do teste de Schaffé, que o 

grupo das raparigas, concretamente as do 9º ano de escolaridade, são as 

mais responsáveis pelas diferenças existentes em relação à dimensão da 

exploração (F=5.00; P=0.26 – F>M; 9º>12º), como se pode confirmar pela 

leitura do quadro 13 e pela análise das médias (cf. Quadro 14) referente ao 

grupo onde se manifestam as diferenças, as raparigas. De salientar que no 

grupo dos rapazes, quer nos alunos do 9º ano (M.=48.34; D. P.=14.5) quer 

nos do 12º ano (M=46.98; D. P.=13.53) não se verificam diferenças 

significativas, quanto à dimensão da exploração. 
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Quadro 13 

Análise de variância para as dimensões do desenvolvimento vocacional e as interacções NSE x Sexo x 
Ano de escolaridade.  

        

 ANO ESCOLARIDADE x NSE SEXO x ANO ESCOLARIDADE NSE x SEXO 

 G. L. F P Scheffé G. L. F P Scheffé G. L. F P 

EEV 2 1.455 .235  1 5.007 .026* F>M; 9º>12º 2 .528 .590 

EIV 2 2.115 .112  1 .003 .960  2 .986 .374 

TEO 2 4.294 .014* B>A=M; 9º>12º 1 .036 .850  2 .574 .564 

Nível de significância: *p<.05 
EEV = Exploração vocacional; EIV = Investimento vocacional; TEO = Tendência para excluir opções. 

  

Quadro 14 

Médias e desvios padrões, das raparigas, relativamente à dimensão da exploração vocacional. N=243 

 

ANO MÉDIA   DESVIO PADRÃO 

9º ano      N = 112 53,16 13,44 

12º ano    N = 131    45,00  13,78 

 

 

 Encontraram-se, ainda, diferenças significativas no grupo nível 

socio-económico quanto à dimensão da tendência para excluir opções (F= 

7.43; P=.001 – B>A=M). Ou seja, os sujeitos de níveis socio-económicos 

baixos (M.=23,93; D. P.=7,87) tendem a realizar as escolhas possíveis, sem 

estarem preocupados com a exploração de alternativas, enquanto que os do 

NSE médio (M.=22,83; D. P.=6,65) e alto (M.=22.12; D. P.=6,58) tendem 

a realizar mais experiências de exploração e a prolongar a duração temporal 

deste processo (cf. Quadro 11). 
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Quadro 15 

Médias e desvios padrões do NSE dos alunos do 9º ano de escolaridade, relativamente à dimensão, 
tendência para excluir opções.       N=221 

 

 

NÍVEIS SOCIO-ECONÓMICOS MÉDIA DESVIO PADRÃO 

NSE alto           N= 88 22,15 6,70 

NSE médio       N= 61 23,26 6,34 

NSE baixo        N=72 27,69 8,29 

 

 

 Observam-se, também, diferenças significativas, nos efeitos de 

interacção entre o ano de escolaridade e o nível socio-económico (cf. 

Quadro 13), relativamente à dimensão de tendência para excluir opções 

(F=4,29; P=.014). O teste de Scheffé permitiu discriminar os anos e os 

níveis socio-económicos responsáveis por estas diferenças. Assim, regista-

se uma maior tendência para excluir opções nos alunos do 9º ano de 

escolaridade e nos grupos socio-económicos baixos, como se pode analisar 

pelas diferenças de médias, patentes no quadro 15. 
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 2.2. Discussão dos resultados 

 

 Após a apresentação dos resultadados, apresentar-se-á uma discussão 

e interpretação dos mesmos, em função das teorias explicativas e da prática 

da intervenção. 

 As diferenças evidenciadas entre os alunos do 9º ano e do 12º ano de 

escolaridade vêm ao encontro da hipótese cinco, levantada previamente 

neste estudo (cf. p.142-143). Ou seja, os alunos do 9º ano situam-se, em 

termos de processo de desenvolvimento vocacional, predominantemente 

num momento de exploração e de questionamento vocacional, podendo, em 

alguns casos, reduzir o âmbito da exploração ou até interromper as 

actividades exploratórias, para não se confrontarem com a tarefa 

emocionalmente exigente, do ponto de vista pessoal, de realizarem 

actividades de exploração vocacional e de lidarem, de forma adaptativa, 

com as situações de ansiedade que são despoletadas pelo processo de 

exploração. Esta competência global, implica aquisições prévias relativas à 

autonomia, iniciativa, segurança emocional e realização, entre outras, no 

sentido da criação de condições – emocionais e cognitivas – para uma 

efectiva separação face às representações e valorações vocacionais 

dominantes na sua família e, portanto, para uma progressiva construção de 

um ponto de vista pessoal sobre o futuro, a partir de um processo de 

questionamento.  

 Por seu lado, os alunos do 12º ano, embora envolvidos em 

questionamentos de ordem vocacional, apresentam projectos de formação 

tendencialmente mais cristalizados, porque foram realizando investimentos 

num agrupamento de formação ao longo do ensino secundário e, pelo 

menos, foram construindo a expectativa de entrar num determinado curso, 
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ou de entrarem no mundo do trabalho, a qual foram delineando ao longo do 

tempo, uma vez que estão a concluir uma etapa de formação da sua vida, o 

Ensino Secundário. Daí os resultados revelarem que se encontram num 

momento do seu itinerário vocacional com investimentos mais consistentes 

que os seus colegas do 9º ano de escolaridade. 

 Esta constatação está de acordo com os modelos teóricos de 

desenvolvimento vocacional, que propõem que o adolescente, ao ser 

confrontado com a tarefa da escolha de uma formação – concretamente na 

situação portuguesa, o sistema de oportunidades sociais de formação situa 

esta tarefa após a conclusão do 3º ciclo do Ensino Básico – entra, 

geralmente, numa fase de moratória vocacional, caracterizada por 

questionamentos, ansiedade, procura activa e dúvida, momento privilegiado 

de exploração do mundo das oportunidades de formação e de contacto com 

o mundo do trabalho. Contudo, para o adolescente, esta tarefa é muito 

exigente e desafiante em termos comportamentais, cognitivos e sobretudo 

emocionais, porque implica estabelecer relações com novos contextos de 

vida, e, porque não está ainda preparado, em termos desenvolvimentais, 

para lidar com as exigências que lhe são propostas. Por isso, para alguns, 

uma das formas possíveis de resolverem a tarefa da escolha vocacional é 

fazerem investimentos sem exploração e com pouca autonomia, delegando 

esta responsabilidade em autoridades exteriores a eles (figuras 

significativas e/ou técnicos reconhecidos), reduzindo a possibilidade de 

alargamento de alternativas possíveis e a correspondente complexificação 

das suas estruturas cognitivas, assumindo, por vezes, escolhas simplistas e 

pouco diferenciadas. Em geral, estes sujeitos encontram-se, no processo de 

desenvolvimento das suas estruturas cognitivo-vocacionais, num momento 

em que predomina uma análise dualista da realidade vocacional 

(Knefelkamp & Slepitza, 1976; Perry, 1970; Welfel, 1982).  
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 Este resultado está de acordo com investigações anteriores (Blustein 

et al., 1989; Carson & Bedeian, 1994), que constatavam que os sujeitos que 

estão mais avançados na sua formação estão mais preparados para o 

investimento profissional e evidenciam uma menor tendência para 

assumirem projectos sem exploração do que os sujeitos em níveis de 

escolaridade mais baixa. 

 Encontraram-se, ainda, diferenças significativas no grupo nível 

socio-económico quanto à dimensão da tendência para excluir opções. Os 

sujeitos de níveis socio-económicos baixos tendem a realizar as escolhas, 

dentro dos limites das oportunidades que lhes são acessíveis, geralmente 

mais convencionais, sem estarem preocupados com a exploração de 

alternativas. Esta constatação, que vem na linha de outras investigações 

(Smith, 1983), é reveladora de que nem todos os adolescentes e jovens têm 

as mesmas possibilidades de acesso a oportunidades de exploração. Os 

adolescentes provenientes de famílias de níveis socio-económicos 

desfavorecidos, que manifestam necessidades básicas não satisfeitas, estão 

impedidos de alargar o tempo de exploração vocacional, durante o qual 

poderiam explorar projectos alternativos, porque, para além dos 

constrangimentos económicos a que estão sujeitos, as expectativas dos 

níveis de formação e profissão transaccionadas no seio da família e nos 

contextos de vida mais próximos vão no sentido da manutenção dos déficits 

e perpetuadores dos ghettos sociais de origem (Law, 1990). 

  

 Registe-se não se terem observado diferenças entre rapazes e 

raparigas quanto ao desenvolvimento vocacional, o que pode ser explicado 

pelo progressivo esbatimento que se vai consolidando na sociedade 

portuguesa relativo a práticas de socialização diferenciadas em função do 

género, que se traduz, também, por uma relevância em crescendo da mulher 
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no mundo do trabalho (Hoffman, 1979; Young et al., 1994). Esta relativa 

homogeneização e esbatimento das diferenças poderão, ainda, atribuir-se ao 

facto de, nas sociedades ocidentais, se ir alargando, prolongando e 

generalizando a escolaridade obrigatória (escola de massas) a nível do 

projecto social explícito. Esta realidade traz, como consequência, a partilha, 

durante um longo período de tempo, de um mesmo contexto de 

desenvolvimento e de aprendizagem, a escola, a qual através, tanto do 

currículo explícito quanto (ou mais) do oculto, tende à produção de uma 

identidade de pontos de vista, representações, expectativas e aspirações 

vocacionais entre os adolescentes e jovens do mesmo ou dos dois géneros. 

Este resultado vai no sentido da hipótese seis que se adiantava neste estudo 

(cf. p.144) 

 Relativamente à interpretação das diferenças significativas 

observadas nos efeitos das interacções nas variáveis ano de escolaridade e 

sexo com a dimensão exploração, o facto de as raparigas do 9º estarem 

mais envolvidas em actividades de exploração vocacional do que as alunas 

do 12º ano, está de acordo com a explicação já avançada anteriormente, em 

que se salientavam razões relacionadas com o desenvolvimento cognitivo e 

emocional, e porque as alunas do 12º ano tendem a ter projectos 

vocacionais mais cristalizados do que as do 9º ano, que predominantemente 

estão num momento do seu itinerário vocacional de exploração. Quanto à 

constatação de ausência de diferenças no grupo dos rapazes – 9º ano de 

escolaridade (M.=48,34; D. P.=14,50) e os do 12º ano do Ensino 

Secundário (M.=46,98; D. P.=13,53) – pode ser explicada pelo impacto 

diferencial da organização escola e do projecto social implícito e explícito 

no desenvolvimento vocacional no que se refere aos dois géneros, tendendo 

a penalizar, na sua lógica de funcionamento, os rapazes que, diante de uma 

estrutura social de formação selectiva e competitiva, tendem a não ser tão 
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presistentes como as raparigas e a abandonar precocemente o sistema de 

formação para entrar no mundo do trabalho. 
  

 Quanto às diferenças encontradas nos efeitos de interacção entre os 

anos de escolaridade e o nível socio-económico – no grupo dos alunos do 

9º ano de escolaridade e de níveis socio-económicos baixos –, 

relativamente à tendência para excluir opções podem ser explicadas pelas 

expectativas reduzidas, em termos de formação e de profissão, que são 

veiculadas nas famílias de origem, inviabilizando oportunidades de 

exploração vocacional e perpetuando a cultura do grupo de pertença 

(Smith, 1983). 

  De salientar que estas diferenças se esbatem no  grupo do 12º ano, o 

que é compreensível, uma vez que, à medida que aumenta o nível de 

escolaridade, se vão homogeneizando as oportunidades de exploração. 

Além disso, há razões para esperar que, eventualmente, uma parte 

significativa dos adolescentes com tendência para níveis mais elevados de 

exclusão de opções e para investimentos mais convencionais não 

continuam a sua escolaridade e, portanto, já não se encontra na escola, entre 

outras razões, porque eventualmente começou a trabalhar. 

 Convém, ainda, fazer uma breve referência explicativa ao aparente 

paradoxo registado nos resultados dos alunos do 9º ano de escolaridade 

relativamente à relação existente com a exploração e a tendência para a 

exclusão de opções (investimentos na ausência de exploração). Por um 

lado, pode ser atribuído ao facto de alguns alunos, ao se confrontarem com 

esta tarefa exigente em termos de desenvolvimento (a exploração), e ao 

desencadear processos emocionais com os quais não conseguem lidar, 

podem desistir das actividades de exploração e tenderem a excluir opções; 

por outro lado, também se pode justificar através dos alunos do 9º ano de 
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escolaridade que abandonam precocemente a escola para entrarem no 

mundo do trabalho; ou seja, na totalidade do grupo do 9º ano de 

escolaridade podem existir alunos que estão a realizar explorações porque 

pretendem prosseguir a sua formação, e outros que não exploram porque 

pensam abandonar o sistema de formação para entrar no mundo do trabalho 

ou, então, realizam escolhas outorgadas. 
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 3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA INFLUÊNCIA DO 

AMBIENTE PSICOSSOCIAL DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO 

VOCACIONAL DE ADOLESCENTES E DE JOVENS 

 

  

 Neste momento, apresentam-se e discutem-se os resultados da 

correlação entre dois conjuntos de variáveis, dos quais o primeiro diz 

respeito ao ambiente psicossocial da família27, e o segundo ao 

desenvolvimento vocacional28, para verificar se existem e, em caso 

afirmativo, quais as relações que poderão existir entre os contextos 

familiares e a orientação e desenvolvimento dos filhos adolescentes. Aliás, 

este é o objectivo fundamental desta investigação. 

 Para comparar os dois conjuntos de variáveis optou-se pela 

correlação canónica, como técnica de análise estatística. Este tratamento é 

particular-mente útil em situações empíricas em que se pretende comparar 

dois conjuntos de variáveis métricas ou numéricas (Hair, Anderson, Tatan 

& Black, 1995; Stevens, 1996; Tabachnick & Fidel, 1989; Thompson, 

1995). Deste modo, “a correlação canónica é um modelo estatístico 

multivariado que facilita o estudo da relação linear entre conjuntos de 

múltiplos critérios (variáveis dependentes) e múltiplos preditores (variáveis 
 

27
 O primeiro conjunto de variáveis, que diz respeito ao ambiente psicossocial da 

família, é constituído pelas seguintes dimensões: coesão/expressividade, conflito, 
orientação intelectual/cultural e recreativa, orientação para o sucesso, ênfase religiosa e 
organização e controle. 
28

 O segundo conjunto de variáveis refere-se ao desenvolvimento vocacional, e é 
constituído pelas seguintes dimensões: exploração, investimento e tendência para 
excluir opções (fazer investimentos sem exploração). 
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independentes); assim, enquanto a regressão multivariada prediz uma 

variável dependente discreta a partir de um conjunto de variáveis 

independentes múltiplas, a correlação canónica simultaneamente prediz 

múltiplas variáveis dependentes a partir de múltiplas variáveis 

independentes” (Hair et al., 1995, p. 328). 

 A correlação canónica é uma técnica com poucas restrições sobre os 

dados em que opera, permitindo uma ampla margem de interpretação dos 

resultados pelo investigador. Outras técnicas, como é o caso da MANOVA, 

ao imporem um forte controle e restrições rígidas na análise dos dados, 

criam, frequentemente, a representação que a informação obtida é de maior 

qualidade e de maior rigor quanto à interpretação. O pretenso rigor e 

controle destas análises, tem levado os investigadores, nos seus estudos, a 

preterir a correlação canónica, utilizando esta técnica como último recurso, 

ou seja, quando as outras técnicas esgotam todas as suas possibilidades de 

análise. Uma outra razão, do não recurso à correlação canónica, deve-se ao 

facto de os programas estatísticos ligados às Ciências Sociais e Humanas 

(como, Statiscal Package for the Social Sciences – SPSS) só recentemente 

terem desenvolvido esta técnica. 

 Contudo, em situações nas quais se pretende correlacionar múltiplas 

variáveis independentes e dependentes, como é o caso desta investigação, a 

correlação canónica é o tratamento mais adequado e poderoso, porque 

permite uma análise discriminativa das múltiplas dimensões de cada 

conjunto de variáveis e proporciona a máxima correlação entre as várias 

dimensões. Assim sendo, a correlação canónica oferece a estrutura óptima 

de cada conjunto de variáveis que maximiza a relação entre os dois 

conjuntos de variáveis, funcionando um dos conjuntos como variável 

independente e outro como variável dependente. A determinação de qual 

dos dois conjuntos de variáveis deveria funcionar como variável 

independente ou dependente é de importância irrelevante para a estimação 
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estatística (a não ser por uma dimensão teórica do problema em estudo), 

porque a correlação canónica analisa os resultados dos dois conjuntos de 

variáveis maximizando a correlação entre elas. 

  

  

 3.1. Apresentação dos resultados da correlação canónica da 
amostra total 

 

 Depois de se ter justificado a opção estatística29 mais adequada ao 

objectivo desta investigação, apresentam-se, no quadro 16, os resultados 

globais da correlação canónica para avaliar como as dimensões do 

ambiente familiar propostas pelo FES (Moos & Moos, 1986) interferem no 

desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens, avaliado pelas 

dimensões subjacentes ao CCCS (Blustein et al., 1989). 
 

Quadro 16 

Análise da correlação canónica global do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS). 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .424 .180 .219 77,964 .771 6,062 18 .0001* 

2 .207 .043 .045 15,911 .940 2,490 10 .006** 

3 .130 .017 .017 6,124 .983 1,739 4 .140 

Nível de significância: *p<.0001; **p<.01; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= 
=quadrado da correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância 
explicada. 

                                              
29

 Justificou-se esta opção estatística, pelo facto de ser ainda pouco frequente este 
tratamento nas investigações no domínio da Psicologia em Portugal. 
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 Da análise dos resultados pode concluir-se que existem duas raízes 

canónicas com uma relação significativa (embora, a magnitude da segunda 

raiz seja inferior a .30) entre os seis factores do clima psicossocial do 

ambiente familiar (FES) e os três factores subjacentes à escala do 

desenvolvimento vocacional (CCCS) para o total da amostra, com um 

Lambda de Wilks =.771, F (G. L.= 18)= 6,062, P= .0001 para a primeira 

raiz canónica, e com um Lambda de Wilks = .940, F (G. L.= 10)= 2,490, 

P= .006 para a segunda raiz canónica. A primeira raiz canónica explica 

78% da variância e a segunda raiz 16% da variância total. A leitura destes 

resultados permite concluir, globalmente, que o ambiente familiar tem um 

impacto, óbvio, no desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens.  

 Para que uma correlação canónica possa ser objecto de interpretação 

deve-se ter em conta, por ordem de prioridades, a confluência de três 

critérios a saber: a magnitude da raiz canónica30, a significância estatística 

da raiz canónica31, e o nível de redundância32 resultante da percentagem da 

variância explicada a partir dos dois conjuntos de variáveis (Hair et al., 

1995). Como, neste caso, a magnitude da segunda correlação canónica é 

baixa, apesar da sua significância, e, como o seu contributo, relativamente à 

 
30

 A magnitude da correlação canónica é o valor considerado aceitável para a correlação 
canónica. Embora se proponha como orientação o valor .30, a decisão depende sempre 
do investigador, ou seja, este terá que ponderar a contribuição dos resultados obtidos 
para a melhor compreensão do problema de investigação em estudo (Hair et al., 1995). 
31

 O nível de significância da correlação canónica, geralmente considerado para ser 
objecto de interpretação, é de p<.05, resultante do F estatístico do teste Lambda de 
Wilks. 
32

 O valor da redundância proporciona uma estimativa da variância partilhada pelos dois 
conjuntos de variáveis canónicas, resultante do quadrado da correlação canónica; este 
valor representa a variância linear partilhada pelo conjunto de variáveis que funcionam 
como critério e pelas variáveis preditivas (Hair et al., 1995). 
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primeira, para explicar a percentagem da variância é modesto, não se fará 

qualquer interpretação da mesma.  

 Para se fazer uma interpretação das correlações canónicas, 

normalmente recorre-se à estrutura de correlação canónica ou canonical 

loadings, que permite verificar qual o contributo ou peso que cada variável 

tem na correlação canónica, e analisar a relação entre as várias dimensões. 

Embora os investigadores considerem os canonical loadings33 como o 

critério mais válido para interpretar a natureza da correlação canónica, 

alertam, no entanto, para se ter precauções na utilização dessas conclusões, 

nomeadamente quando se pretende afirmar a validade externa dos 

resultados.  

 
33

 Apesar de se considerar os canonical loadings como o método mais seguro e 
adequado para a interpretação dos resultados da correlação canónica, existem três 
métodos possíveis: (1) canonical weights (estrutura de coeficientes estandardizados): 
diz respeito à análise do sinal e magnitude do coeficiente canónico de cada variável na 
raiz canónica. Isto é, variáveis com coeficientes relativamente elevados contribuem 
mais para a raiz canónica, e vice-versa. Do mesmo modo, variáveis canónicas cujos 
coeficientes têm sinais opostos têm uma relação inversa com as outras, e variáveis com 
coeficientes do mesmo sinal indicam uma relação directa. Não se utiliza, normalmente, 
este método porque estes coeficientes revelam uma forte instabilidade de amostra para 
amostra; (2) canonical loadings (estrutura de correlação canónica): mede a correlação 
linear simples entre uma variável original observada nos dois conjuntos de variáveis 
dependente ou independentes e a raiz canónica. Isto é, reflecte a variância que as 
variáveis observadas partilham com a raiz canónica e manifesta como cada variável 
contribui para a explicação de cada função canónica; (3) canonical cross-loadings: este 
procedimento implica correlacionar cada uma das variáveis dependentes observadas 
directamente com a variável canónica independente e vice-versa . Parte do pressuposto 
de que a correlação canónica maximiza a correlação entre os dois conjuntos de variáveis 
canónicas (Hair et al., 1995). 
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Quadro 17  

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) da amostra total. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade .037 

Conflito .250 

Ênfase religiosa .380 

Orientação intelectual/cultural/recreativa .049 

Organização e controle .450 

Orientação para o sucesso .951 

Exploração vocacional .544 

Investimento vocacional -.370 

Tendência para excluir opções .742 

 

 

 Partindo do valor .30 como referência com significado (Tabachnick 

& Fidel, 1989), verifica-se, quando se faz a análise da estrutura de 

correlação canónica da raiz canónica 1, que explica 78% da variância, que 

as dimensões da orientação para o sucesso, da organização e controle e da 

ênfase religiosa estão positivamente relacionadas com as dimensões da 

tendência para a exclusão de opções (tendência a fazer escolhas sem 

exploração) e para a exploração vocacional e negativamente relacionadas 

com a dimensão de investimento vocacional (cf. Quadro 17). 

  

 Realizaram-se correlações canónicas intra-grupos: rapazes e 

raparigas, alunos do 9º e 12º anos de escolaridade, e os três níveis socio-

económicos, alto, médio e baixo, para explorar se existiriam diferenças 

significativas quanto ao sexo, ano de escolaridade e nível socio-económico. 
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 3.2. Apresentação dos resultados da correlação canónica da 
amostra relativamente ao sexo 

 

Quadro 18  

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS) nos rapazes. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .482 .233 .303 75% .695 3.638 18 .0001* 

2 .237 .056 .059 15% .906 1.707 10 .078 

3 .199 .040 .041 10% .960 1.763 4 .138 

Nível de significância.:*p<.0001; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 

 

Quadro 19  

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) dos rapazes para a raiz significativa. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade .124 

Conflito .230 

Ênfase religiosa .448 

Orientação intelectual/cultural/recreativa .188 

Organização e controle .487 

 Orientação para o sucesso .932 

Exploração vocacional .542 

Investimento vocacional -.469 

Tendência para excluir opções .716 
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Quadro 20 

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS) nas raparigas. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .378 .143 .167 66% .789 3.076 18 .0001* 

2 .248 .061 .065 26% .920 1.890 10 .061 

3 .137 .019 .019 8% .981 1.076 4 .369 

Nível de significância:*p<.0001; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 

 

 

Quadro 21 

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) das raparigas para a raiz significativa. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade -.119 

Conflito .320 

Ênfase religiosa .429 

Orientação intelectual/cultural/recreativa -.113 

Organização e controle .484 

 Orientação para o sucesso .900 

Exploração vocacional .628 

Investimento vocacional -.118 

Tendência para excluir opções .720 

 

 Pela análise dos resultados, relativamente ao sexo, não se registam 

diferenças significativas entre rapazes e raparigas quanto às dimensões do 

ambiente familiar e o desenvolvimento vocacional. Existe apenas uma 
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correlação canónica com uma magnitude considerada aceitável e 

significativa quer nos rapazes, com um lambda de Wilks = .695; 

F(18)=3.638, p= .0001, explicando 75% da variância total, quer nas 

raparigas, com um lambda de Wilks = .789, F(18)= 3.076, p= .0001, 

explicando 66% da variância total (Cf. Quadros 18 e 20). Registe-se, ainda, 

uma coincidência relativamente aos factores dos dois conjuntos de 

variáveis que mais contribuem para a explicação dessa correlação canónica, 

como pode ser confirmado pela estrutura de correlação canónica dos 

Quadros 19 e 21.  

 Pela análise das estruturas das correlações canónicas poderemos 

afirmar que existe uma relação positiva entre as dimensões do ambiente 

familiar (orientação para o sucesso, organização e controlo e ênfase 

religiosa) com as dimensões do desenvolvimento vocacional (tendência a 

excluir opções e exploração). Estes resultados são coincidentes com os da 

amostra total. 
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 3.3. Apresentação dos resultados da correlação canónica da 
amostra relativos ao ano de escolaridade 

 

Quadro 22 

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS) nos alunos do 9º ano. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .476 .227 .293 78% .714 3.985 18 .0001* 

2 .231 .053 .057 15% .924 1.618 10 .099 

3 .153 .023 .024 7% .976 1.211 4 .307 

Nível de significância:*p<.0001; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; Eingenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 

 

Quadro 23 

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) dos alunos do 9º ano para a raiz significativa. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade -.056 

Conflito .389 

Ênfase religiosa .574 

Orientação intelectual/cultural/recreativa -.172 

Organização e controle .523 

 Orientação para o sucesso .828 

Exploração vocacional .615 

Investimento vocacional -.265 

Tendência para excluir opções .738 
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Quadro 24 

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS) nos alunos do 12º ano. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .312 .097 .108 52% .819 2.197 18 .003* 

2 .259 .067 .072 35% .908 1.905 10  .043** 

3 .163 .027 .027 13% .973 1.323 4 .263 

Nível de significância: *p<.001; **p=<.05; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= 
quadrado da correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 

 

Quadro 25 

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) dos alunos do 12º ano para as duas raízes 
significativas. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 RAIZ 2 

Coesão .023 -.876 

Conflito .346 .635 

Ênfase religiosa .057 -.099 

Orientação intelectual/cultural/recreativa .024 -.647 

Organização/controle .338 .368 

Orientação para o sucesso .929 -.267 

Exploração vocacional .505 .432 

Investimento vocacional -.245 .901 

Tendência para excluir opções .611 .178 

 

 

 Analisando os quadros relativamente ao ano de escolaridade 

(Quadros 22 a 25), nota-se uma diferença de resultados entre os alunos do 
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9º ano e do 12º ano de escolaridade, confirmando uma das hipóteses (nº 5) 

avançadas neste estudo (cf. p.142). Enquanto no grupo do 9º ano apenas 

existe uma correlação canónica de magnitude aceitável e significativa com 

um valor de Lambda de Wilks = .741, F (18) = 3.985, p= .0001, explicando 

78% da variância total (cf. Quadro 22), no grupo dos alunos do 12º ano de 

escolaridade há duas raízes canónicas significativas com um valor de 

Lambda de Wilks = .819, F (18) = 2.197, p= .003, explicando a primeira 

raiz 52% da variância total e a segunda raiz com um Lambda de Wilks = 

.908, F (10)= 1.905, p= .043, explicando 35% da variância total (cf. Quadro 

23). Também são evidentes as diferenças entre os dois grupos relativamente 

ao peso que as várias dimensões dos dois conjuntos de variáveis tem no 

contributo para a explicação das correlações canónicas. 

 Centrando-se a análise na estrutura da correlação canónica verifica-se 

que, no grupo dos alunos do 9º ano (cf. Quadro 23), existe uma relação 

positiva entre as dimensões do sucesso, ênfase religiosa, organização e 

controle e conflito (relativamente ao ambiente familiar) e as dimensões da 

tendência para a exclusão de opções (investimentos sem exploração) e a 

exploração vocacional (relativamente ao desenvolvimento vocacional), que 

se orientam no mesmo sentido dos resultados da amostra total e das sub-

amostras relacionadas com o sexo.  

 Nos alunos do 12º ano de escolaridade salienta-se, sobretudo, uma 

relação positiva da dimensão do sucesso com a tendência para excluir 

opções e a exploração vocacional, relativamente à primeira raiz canónica, 

deixando de ter um peso significativo a dimensão da ênfase religiosa da 

família, comum a todos os grupos analisados até ao momento. Quanto à 
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segunda raiz34, verifica-se uma relação inversa entre a coesão e orientação 

intelectual/cultural e recreativa com o investimento e a exploração 

vocacionais, e uma relação positiva entre o conflito e organização e 

controle, por um lado, e o investimento e exploração vocacionais, por outro 

(Quadro 25). Sublinhe-se que só neste grupo emerge a dimensão do 

investimento correlacionada positivamente com as dimensões do ambiente 

familiar, precisamente as dimensões do conflito e de organização e 

controle. 

  

 3.4. Apresentação dos resultados da correlação canónica da 
amostra relativos ao nível socio-económico 

 

 Apresentam-se, em seguida, os quadros de resultados relativos às 

correlações canónicas dos vários níveis socio-económicos: 

 

Quadro 26 

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS) relativo ao nível socio-económico alto 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .496 .246 .327 76% .682 2.959 18 .0001* 

2 .246 .061 .065 15% .905 1.335 10 .221 

3 .190 .036 .038 9% .963 1.240 4 .297 

                                              
34

 Interpreta-se, neste grupo, a segunda raiz canónica, apesar de possuir uma magnitude 
com valores abaixo dos considerados aceitáveis, porque, para além da raiz ser 
significativa, explica 35% da variância total. 



 
 
Apresentação e discussão dos resultados 229

 
Nível de significância:*p<.0001; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 

 

Quadro 27 

Estrutura de correlação canónica do nível socio-económico alto (canonical loadings) das variáveis 
canónicas com a raiz significativa. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade .238 

Conflito .020 

Ênfase religiosa .597 

Orientaçãointelectual/cultural/recreativa .411 

Organização e controle .599 

 Orientação para o sucesso .914 

Exploração vocacional .324 

Investimento vocacional -.487 

Tendência para excluir opções .671 

 

 

Quadro 28  

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS), no nível socio-económico médio. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .369 .136 .157 50% .743 2.038 18 .008* 

2 .333 .111 .125 39% .859 1.851 10 .053 

3 .182 .033 .034 11% .967 1.014 4 .403 

Nível de significância:*p<.01; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; ingenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 
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Quadro 29 

 Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) do nível socio-económico médio das variáveis 
canónicas com as raizes significativas. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 RAIZ 2 

Coesão -.129 -.580 

Conflito .415 .422 

Ênfase religiosa .460 .312 

Orientação intelectual/cultural/recreativa .090 -.702 

Organização/controle .489  .026 

Orientação para o sucesso .807 .470 

Esploração vocacional .793 .509 

Investimento vocacional .049 .947 

Tendência para excluir opções .455 -.642 

 

 

Quadro 30 

Análise da correlação canónica do ambiente psicossocial da família (FES) e do desenvolvimento 
vocacional (CCCS), no nível socio-económico baixo. 

 

F. Can. Rc. R2 Eigenval. % Var. Lambda de Wilks F G. L. P 

1 .476 .227 .293 78% .714 2.725 18 .0001* 

2 .250 .063 .067 18% .923 1.124 10 .343 

3 .122 .015 .015 4% .985 .528 4 .715 

Nível de significância:*p<.0001; F. Can.= Função canónica; Rc.= correlação canónica; R2= quadrado da 
correlação canónica; Eigenval.= Valor próprio; %Var.= Percentagem da variância explicada. 
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Quadro 31 

Estrutura de correlação canónica (canonical loadings) do nível socio-económico baixo  

das variáveis canónicas com a raiz significativa. 

 

VARIÁVEIS RAIZ 1 

Coesão e expressividade -.033 

Conflito .377 

Ênfase religiosa .128 

Orientação intelectual/cultural/recreativa -.052 

Organização e controle .304 

 Orientação para o sucesso .926 

Exploração vocacional .666 

Investimento vocacional -.368 

Tendência para excluir opções .825 

 

 

 Pela análise dos quadros 26 a 31, pode constatar-se que existe nos 

três níveis socio-económicos (alto, médio e baixo) apenas uma raiz 

canónica significativa, embora no nível socio-económico médio existam 

duas raízes com magnitude aceitável (.369 e .333) e nos NSE alto e baixo, 

apenas uma em cada. 

 Assim, a correlação canónica significativa para o nível socio-econó-

mico alto tem um Lambda de Wilks = .682, F (G. L.=18)= 2.959, P= .0001, 

explicando 76% da variância total (ver Quadro 26); no nível socio-econó-

mico médio tem um Lambda de Wilks = .743, F (G. L.=18)= 2.038, P= 

.008, explicando 50% da variância total (ver Quadro 28); no nível socio-

econó-mico baixo tem um Lambda de Wilks = .714, F (G. L.=18)= 2.725, 

P= .0001, explicando 78% da variância total (ver Quadro 30). 
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 A leitura das estruturas de correlação canónica permite concluir que, 

no nível socio-económico alto, existe uma correlação positiva entre as 

dimensões do sucesso, organização e controle, ênfase religiosa com a 

tendência para excluir opções (realizar escolhas sem exploração) e a 

exploração vocacional e uma relação negativa com o investimento (cf. 

Quadro 27), resultados comuns à amostra total e ao sexo. 

 No nível socio-económico baixo, são as dimensões do sucesso e do 

conflito que estão relacionadas positivamente com as dimensões da 

tendência para excluir opções e a exploração vocacional, e negativamente 

com o investimento (cf. Quadro 31). 

 No nível socio-económico médio, porque se registam duas raízes 

canónicas com uma magnitude superior a .30 (cf. Quadro 29), realizar-se-á 

uma interpretação dos resultados das duas raízes, apesar de a segunda não 

ser significativa (Hair et al., 1995).  

 Analisando a estrutura de correlação canónica da raiz 1, constata-se 

que existe uma relação positiva entre o sucesso, organização e controle, 

ênfase religiosa e conflito e a exploração vocacional e a tendência para 

realizar escolhas sem exploração (excluir opções).  

 Na raiz 2, verifica-se existir uma relação positiva entre o sucesso e o 

conflito e o investimento e exploração vocacionais e negativa com a 

tendência a excluir opções; e além disso, contata-se uma associação 

negativa entre a orientação cultural e recreativa e a coesão familiar e as 

dimensões do desenvolvimento vocacional – investimento e exploração e 

positiva com a tendência para excluir opções. 
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 3.5. Discussão global dos resultados da influência das dimensões 
do contexto familiar no desenvolvimento vocacional de 
adolescentes e jovens 

 

 

 Após se ter apresentado, minuciosamente, os resultados das 

correlações canónicas dos vários sub-grupos analisados, para verificar a 

relação entre as dimensões do contexto familiar, avaliadas pelo FES (Moos 

& Moss, 1986), e as do desenvolvimento vocacional, avaliadas pelo CCCS 

(Blustein et al.,1989), reflectem-se um conjunto de considerações na 

tentativa de explicar o significado psicológico e social para os resultados na 

sua globalidade, nas relações partilhadas entre os vários sub-grupos 

estudados em separado e uma interpretação das especificidades dos vários 

sub-grupos onde se verificaram diferenças. 

 Registe-se, a partir da análise global dos resultados das correlações 

canónicas dos vários sub-grupos, que as relações entre as várias dimensões 

do contexto familiar e do desenvolvimento vocacional orientam-se, na sua 

generalidade, no mesmo sentido, havendo uma forte articulação entre as 

dimensões, por ordem de importância, do sucesso, organização e controle, 

ênfase religiosa, conflito com a exploração vocacional e tendência para 

excluir opções e uma relação inversa com o investimento vocacional.  

 De salientar que, nos alunos do 12º ano de escolaridade e o nível 

socio-económico médio, existe, por um lado, uma relação positiva entre as 

dimensões do contexto familiar (conflito e organização e controle) e o 

investimento e exploração vocacionais, e, por outro, uma associação 

negativa entre a coesão e a exploração e o investimento, e positiva com a 

tendência para fazer escolhas sem exploração (exclusão de opções). 
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 A interpretação que se poderá adiantar em relação aos resultados da 

amostra total e das duas sub-amostras relativas ao género, quanto às 

representações que os adolescentes e jovens possuem das mensagens 

transaccionadas na família sobre a orientação para o sucesso e sua relação 

com a tendência para excluir opções, ou seja, para fazer investimentos sem 

exploração, é compreensível dentro da dinâmica da circularidade sistémica. 

Isto é, os contextos familiares marcados pela competição, onde se 

transmitem mensagens insistentes de que o sucesso se tem de conseguir a 

qualquer preço, pode levar o sujeito a fazer investimentos imediatos sem os 

explorar, ao confrontar-se com a décalage entre as expectativas dos pais, 

demasiado elevadas, e a inadequação aos seus recursos pessoais (Young et 

al., 1994).   

 A relação entre organização e controle e a tendência para a exclusão 

de opções pode ser interpretada a partir da teoria sistémica e confirmada 

por várias investigações (Eigen et al., 1987; Penick & Jepsen, 1992; Young 

et al., 1994). Estes autores sublinham que as famílias aglutinadas e pouco 

diferenciadas, marcadas por um forte controle (rigidificação) das figuras 

parentais, não proporcionam oportunidades de exploração. 

 Quanto à ênfase religiosa da família, se se fizer uma análise 

cuidadosa aos itens da escala, aponta, na sua generalidade, para valores 

rigidificados e tradicionais de uma religiosidade familiar, marcadamente 

sociológica, institucionalizada e extrínseca ao sujeito, demarcando-se, 

claramente, de uma opção livre e esclarecida pelos valores do Evangelho 

que mantêm uma abertura aos princípios éticos universais, nomeadamente 

pelo respeito pela pessoa humana. Por isso, famílias com esta identidade, 

em termos de cultura e valores religiosos, poderão ser inibidoras de 

experiências diversificadas de exploração vocacional.  
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 Pelo já dito, deixa-se antever que, famílias equilibradas entre um 

ambiente estruturado e flexível, que incentivem o investimento, mas sem 

imporem padrões de sucesso inadequados aos recursos dos sujeitos, 

poderão oferecer um contexto que garante experiências multivariadas de 

exploração através da relação que se estabelece com o mundo (Eigen et al., 

1987; Penick & Jepsen, 1992; Young et al., 1994). 

  

 Na tentativa de apresentar uma interpretação para os resultados 

diferenciados em relação aos anos de escolaridade, remetem-nos para 

factores ligados ao desenvolvimento global. Os alunos do 12º ano são mais 

diferenciados, autónomos e com maior complexidade cognitiva do que os 

alunos do 9º ano de escolaridade, nas suas análises e representações sobre o 

contexto familiar. Assim, a relação negativa entre as dimensões de coesão e 

orientação para actividades culturais e recreativas e comportamentos de 

exploração e investimento vocacional poderá significar a afirmação do 

processo de autonomização dos jovens em relação às figuras significativas 

e o assumir o seu próprio protagonismo na construção do seu itinerário 

vocacional. Este resultado, nomeadamente na dimensão orientação para 

actividades culturais e recreativas, desconfirma o estudo de Whiston, 

(1996) que encontrou uma relação significativa entre esta dimensão do 

contexto familiar com a exploração e o investimento vocacionais. Este 

resultado, aparentemente contraditório, pode ser atribuído às características 

da amostra da autora, que era apenas constituída por adolescentes até aos 

14 anos, sujeitos ainda com grande dependência em relação às figuras 

parentais, concretamente, na participação de actividades culturais e 

recreativas realizadas em comum.  

 Este mesmo resultado, aparentemente, infirmaria a primeira hipótese 

levantada neste estudo (cf. pp. 139-140). Contudo, partindo da dinâmica 
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circular sistémica, se, por um lado, os contextos familiares demasiado 

coesos (aglutinados) podem inibir a diferenciação e não proporcionar 

experiências de exploração do mundo, por outro, contextos familiares que 

não garantam experiências de apoio doseados com momentos de desafio, 

não se constituirão em ambientes seguros capazes de promover sujeitos 

autónomos na construção dos seus itinerários vocacionais (Eigen et al., 

1987; Kinier et al., 1990; Lopez & Andrews, 1987; Young et al., 1994) 

 A relação positiva entre a dimensão do conflito e a organização e 

controle e o investimento e a exploração também parece estar em oposição 

à segunda hipótese que se levantou neste estudo (Cf. p.p.140-141). Se 

atendermos, como já foi mencionado, que os níveis de conflito, tal como 

este é definido pela FES, são, em média, baixos (no 12º ano, a média é de 

23.22, numa margem de variação que tem 54 como valor máximo) na 

amostra deste estudo, parece mais claro que contextos familiares que 

oferecem um nível moderado de organização e controle com momentos de 

algum conflito, produzido, eventualmente, pela confrontação de vários 

pontos de vista, possam facilitar experiências de exploração e 

investimentos, cujo principal protagonista seja o próprio sujeito (Young et 

al., 1994). 

 

  Relativamente, às diferenças verificadas nos diversos níveis socio-

económico, partindo da análise da estrutura de coeficientes da segunda raiz 

do nível socio-económico médio, que explica 39% da variância total, (não 

se refere a primeira raiz, porque as dimensões relacionadas orientam-se no 

mesmo sentido dos resultados gerais), os resultados parecem indicar que 

estes sujeitos têm uma representação do impacto do contexto familiar no 

desenvolvimento vocacional com conotações diferenciadas em relação aos 

níveis socio-económicos altos e baixos.  



 
 
Apresentação e discussão dos resultados 237

 

 Assim no nível socio-económico médio, por um lado, as dimensões 

doseadas e equilibradas de sucesso e de conflito são importantes para 

promoverem comportamentos de exploração vocacional e investimentos; 

por outro lado, as dimensões de coesão elevada (neste caso, aglutinação) e 

de actividades intelectuais, culturais e recreativas realizadas conjuntamente 

na família não promovem a exploração e o investimento, mas sim escolhas 

sem exploração. Nos sujeitos de níveis socio-económicos altos e baixos são 

as dimensões do sucesso, da organização e controle e da ênfase religiosa 

que estão relacionadas positivamente com a tendência para excluir opções e 

para a exploração vocacional e negativamente com o investimento. 

 Ora, o sentido das diferenças constatadas pode ser interpretado como 

uma tendência para um maior grau de autonomia dos sujeitos de nível 

socio--económico médio em relação aos seus contextos familiares no 

domínio das escolhas vocacionais. O significado psicológico e social destas 

diferenças pode ser explicado pelo facto de o grupo de nível socio-

económico médio, na cultura portuguesa, ser o de maior mobilidade social, 

assumindo um papel decisivo nas grandes transformações sociais e 

políticas. Por isso, surge como o grupo mais dinâmico, mais competitivo e 

com expectativas elevadas quanto ao seu protagonismo no mundo da 

cultura e profissional. Estas mensagens são transmitidas implícita ou 

explicitamente no contexto familiar e coexistem com os dispositivos 

necessários em termos de apoios afectivos e instrumentais para garantirem 

projectos de formação e de profissão que possam proporcionar o sucesso 

pessoal e familiar. 

 Quanto ao nível socio-económico alto tende a ser, normalmente, um 

grupo mais cristalizado e acomodado onde, em muitos casos, os apoios 

instrumentais se sobrepõem aos emocionais. Por isso, nos sujeitos deste 

grupo ENS alto, existe uma relação positiva entre as dimensões do contexto 
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familiar, sucesso, organização e controle e ênfase religiosa e orientação 

para actividades culturais e recreativas com a tendência para excluir opções 

(fazer investimentos sem exploração) e a exploração vocacional, e negativa 

com o investimento. Estas famílias tendem a ser contextos favoráveis à 

emergência de sujeitos com estatutos de identidade outorgada, favoráveis 

ao cumprimento do projecto vocacional da família, ou então, sujeitos em 

difusão. 

 Relativamente ao nível socio-económico baixo, a relação positiva 

entre o sucesso, organização e controle e conflito com a tendência para a 

exclusão de opções (investimento sem exploração) e com a exploração, e 

negativa com o investimento pode explicar-se pelo facto de estes sujeitos 

terem expectativas reduzidas quanto ao seu projecto de vida (formação, 

profissão), porque as mensagens veiculadas na sua família de origem e nos 

seus contextos de vida mais próximos vão nesse sentido e porque os 

constrangimentos económicos e sociais os empurram inevitavelmente para 

a primeira oportunidade de trabalho que lhes garante a si e aos seus a 

sobrevivência, porque, em muitos casos, a exploração é um privilégio que 

resulta de pertencer a uma família com um determinado nível socio-

económico (Gonçalves & Coimbra, 1995). No que se refere à dimensão da 

exploração, provavelmente, explica-se pelas variáveis mediadoras que 

poderão interferir nos resultados, porque os grupos socio-económicos em si 

não são homogéneos, portanto, no grupo socio-económico baixo pode 

haver sujeitos que, muito provavelmente, fazem investimentos sem 

exploração, por exemplo, aqueles que deixam precocemente a formação e 

entram no mundo do trabalho; e haverá sujeitos que continuam a 

exploração, provavelmente, aqueles que conseguiram libertar-se da lógica 

do determinismo do seu grupo social de pertença. 
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 Concluindo, por um lado, os resultados do estudo presente 

confirmam a importância do contexto familiar no desenvolvimento 

vocacional de adolescentes e jovens; por outro, continuam a colocar o 

problema da complexidade das múltiplas dimensões e dinâmicas da família, 

tornando-se difícil ao investigador operacionalizá-las para 

progressivamente ir compreendendo o seu impacto no desenvolvimento. 

Este estudo, foi mais uma tentativa de aproximação e de compreensão, na 

consciência, porém, que na análise das realidades psicológicas, se algumas 

dimensões se revelam, muitas outras permanecem na penumbra para propor 

novos desafios ao investigador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

  

 

 Ao finalizar este trabalho, será interessante analisar e avaliar, a partir 

dos objectivos propostos, dos resultados obtidos e das questões levantadas, 

como poderão contribuir para a compreensão desta dimensão do 

desenvolvimento psicológico: o desenvolvimento vocacional.  

 Pretende-se, assim, apresentar uma síntese das principais conclusões 

que se foram configurando no decurso deste estudo, para extrair um quadro 

de orientações teóricas úteis para a intervenção psicológica vocacional. Por 

fim, levantam-se algumas propostas para futuras investigações, no sentido 

de se ir dando resposta progressiva às questões em aberto suscitadas por 

este estudo. 

 A dimensão do desenvolvimento psicológico privilegiada, como 

objecto de análise neste trabalho, é o desenvolvimento vocacional em 

contexto, centrando-se num dos cenários, como tem sido afirmado, dos 

mais imediatos e significativos onde o desenvolvimento ocorre, a família.  

 O desenvolvimento vocacional é conceptualizado, como opção 

assumida e justificada no decurso desta dissertação, do ponto de vista 

teórico e da intervenção, como uma dimensão do desenvolvimento 
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psicológico global. Refere-se à confrontação do indivíduo, ao longo do seu 

desenvolvimento, com as sucessivas tarefas relacionadas com a elaboração, 

implementação e reformulação de projectos de vida multidimensionais e 

multidireccionais, onde se entrecruzam a educação, a formação, a 

qualificação profissional e a actividade profissional na articulação com a 

escolha de um estilo de vida que comporta a coordenação dos diferentes 

papéis da existência. Considera-se a exploração e o investimento como os 

dois processos psicológicos dialécticos e activadores do desenvolvimento 

vocacional, porque é mediante a exploração, através da relação que o 

sujeito estabelece com o mundo físico e sobretudo social – mediante a  

procura, questionamento e experienciação –, que se constrói e reconstrói os 

investimentos vocacionais. 

 Parte-se de uma perspectiva construtivista, ecológica e 

desenvolvimental, em termos epistemológicos, e da preocupação 

pragmática da  transformação da realidade (a intervenção psicológica 

vocacional).  

 Das razões que fundamentaram esta opção construtivista, embora  

mencionadas de forma exaustiva ao longo do trabalho, sublinha-se esta 

ideia força: é a perspectiva de raiz psicológica que permite uma leitura 

integradora das várias dimensões do funcionamento psicológico que 

intervêm na construção do itinerário vocacional, porque a relação que o 

sujeito estabelece com o mundo, mediante a exploração e o investimento 

vocacionais, é, simultaneamente, afectiva, cognitiva e indissociável da 

acção (Campos, & Coimbra, 1991); além disso, é a abordagem mais 

adequada para ultrapassar visões lineares, unidireccionais e ascendentes das 

trajectórias vocacionais, inadequadas à complexidade do funcionamento 

individual e social, propondo, em alternativa, uma concepção do 

desenvolvimento vocacional, multidimensional e recorrente, onde a lógica 
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das possibilidades e da viabilidade se sobrepõem aos critérios da verdade e 

da validade (Coimbra, 1996). 

 A escolha da perspectiva ecológica e desenvolvimental justifica-se 

pelo facto de proporcionar um quadro conceptual que permite articular as 

variáveis pessoais e as contextuais, ultrapassando as dicotomias do “todo 

social” extrapessoal – das abordagens de cariz mais sociológico – e o “todo 

pessoal” intrapessoal  – da tradição psicológica clássica – (Campos, 1992). 

A perspectiva ecológica do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 

1997; 1986) oferece a possibilidade de uma reconceptualização do 

desenvolvimento humano em geral no contexto de interacções 

significativas, dinâmicas e recíprocas entre o sujeito em desenvolvimento e 

os seus contextos de vida, percepcionando-se, especificamente, o 

desenvolvimento vocacional como um processo 

desconstrutivo/reconstrutivo de significados e representações que o self 

estabelece na relação com a família e com o mundo em que se insere 

(Vondracek et al., 1986). Esta perspectiva também proporciona um quadro 

de referência fundamental para a intervenção psicológica, colocando em 

questão as intervenções clássicas que limitam o âmbito da sua acção aos 

sistemas pessoais, para propor, em alternativa, o alargamento da 

intervenção aos contextos de vida mais imediatos. 

 Como o presente trabalho  se circunscreve aos limites da família, 

enquanto primeiro e nuclear contexto de desenvolvimento, com incidências 

na auto-organização do indivíduo, para avaliar em que medida os outros 

significativos têm um impacto relevante no desenvolvimento vocacional, 

recorreu-se à perspectiva sistémica da família, como instrumento de 

análise, para perceber como a realidade familiar se auto-organiza e auto-

regula ao longo do ciclo vital, como constrói a sua identidade sistémica e, 

simultaneamente,  como contribui para a construção da identidade de cada 
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um dos elementos que a constituem. Recorreu-se, também, às perspectivas 

fenomenológicas (Husserl, 1960) que conceptualizam a família como 

comunidade intersubjectiva de sentidos, para constatar que é nesse contexto 

significativo de vida que os indivíduos partilham e co-constroem 

significados para as suas experiências, também elas co-construídas na 

intersubjectividade familiar (Mook, 1992). 

 Embora, como foi sublinhado, se reconheça na literatura em geral, 

que a família – nomeadamente os pais –, influenciam, explícita ou 

implicitamente, as trajectórias vocacionais dos seus filhos, os processos 

pelos quais esta influência ocorre continuam a não ser muito bem 

percebidos, porque a maioria das investigações se tem centrado nos 

produtos finais da escolha – formação escolhida, profissão, nível de 

estatuto social alcançado (Grotevant & Cooper, 1988; Young, 1983). 

 Este estudo procurou analisar como as dimensões do contexto 

familiar – coesão e expressividade, conflito, orientação intelectual, cultural 

e recreativa, orientação para o sucesso, organização e controle e ênfase 

religiosa – influenciam o  processo do desenvolvimento vocacional, 

operacionalizado nas dimensões de exploração e investimento vocacionais, 

e, simultaneamente, verificar se existem diferenças em função do sexo, do 

ano de escolaridade e  do nível socio-económico da família de origem. 

 Para avaliar as dimensões do contexto familiar recorreu-se à escala 

do ambiente Familiar – FES (Moos & Moss, 1986) –, fazendo-se a 

adaptação desta escala ao contexto socio-cultural português, concretamente, 

a uma população de adolescentes e jovens. Para avaliar o desenvolvimento 

vocacional utilizou-se a escala de investimento na escolha vocacional – 

CCCS (Blustein et al., 1989) –, tendo como objectivo a continuação de 
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estudos de validação da sua estrutura bidimensional no contexto português 

(Silva, 1995). 

 No que respeita ao objectivo da adaptação da escala do ambiente 

familiar, embora os resultados deste estudo não confirmem a estrutura 

multidimensional  – dez dimensões, propostas pelos autores originais – 

apontam, no entanto, para uma estrutura muldimensional do contexto 

familiar de seis dimensões com alguma coerência e com valores alfa de 

consistência interna aceitáveis a nível das seis sub-escalas, exceptuando a 

sub-escala de orientação para o sucesso, que apenas tem um valor de .64. 

Esta discrepância em relação às dimensões  encontradas, pode ser explicada 

por opções de procedimentos estatísticos diferenciados, mas sobretudo, por 

factores culturais e histórico-sociais, uma vez que na última década se 

verificaram profundas transformações a nível social e político com 

incidências óbvias na realidade familiar. Apesar da infirmação da estrutura 

factorial dos autores, pensamos que a estrutura multidimensional 

encontrada neste estudo avalia satisfatoriamente aquelas dimensões do 

contexto familiar. 

 Quanto à validação da estrutura bidimensional original da escala de 

investimento na escolha vocacional – CCCS (Blustein et al., 1989) –, 

também não foi confirmada neste estudo, com adolescentes e jovens 

portugueses, como também não tinha sido no primeiro estudo de adaptação 

(Silva, 1997). Deste estudo, emerge uma estrutura factorial tridimensional, 

onde a sub-escala do investimento se separa da sub-escala original de 

exploração e investimento (VECS), surgindo duas sub-escalas 

independentes: a de exploração e a do investimento. Neste estudo, a 

segunda dimensão – tendência para excluir opções (ou investimentos sem 

exploração) – é verificada, embora com uma nova configuração, com 

menos dois itens que a escala original.   
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 Registe-se que a escala, no presente estudo, apresenta uns valores de 

consistência interna muito aceitáveis, embora a nova sub-escala encontrada 

(investimento), pelo número reduzido de itens, tenha valores mais baixos. 

A estrutura tridimensional encontrada na validação levada a cabo é 

coerente com a teoria do desenvolvimento psicossocial de Erikson (1969), 

tematizada nos estatutos de identidade de Marcia (1968), que sublinham 

que ao longo do desenvolvimento existem momentos processuais 

predominantemente marcados por actividades de exploração que implicam 

procura, questionamento, conflito cognitivo e insegurança, e outros por 

investimentos pela reconstrução dos anteriores, mediante a exploração 

(Campos & Coimbra, 1991). Faz sentido, deste ponto de vista, que surjam 

duas escalas separadas, por razões metodológicas, para avaliar estas duas 

dimensões dialécticas do desenvolvimento vocacional. 

 Pela análise e reflexão dos resultados explanados no capítulo sexto 

deste estudo, torna-se possível extrair as seguintes conclusões, tendo em 

conta os objectivos que se propôs almejar e as hipóteses que foram 

formuladas a partir dos dados da investigação, das teorias explicativas e da 

prática de intervenção, no domínio da consulta psicológica vocacional. 

 A investigação realizada confirma, na sua  globalidade, que o 

contexto familiar influencia o processo de desenvolvimento vocacional dos 

adolescentes e jovens, sublinhando que há contextos de vida que 

proporcionam experiências de qualidade desenvolvimental, – em termos de 

oportunidades de exploração e investimento –, e outros que inviabilizam 

essas oportunidades.  

 De uma forma geral, os vários estudos, da revisão da investigação, 

referenciados ao longo do capítulo quarto desta dissertação, corroboram 

esta conclusão, apontando para a importância  das diversificadas dimensões 
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do contexto familiar no desenvolvimento vocacional dos jovens. Este pode 

ser facilitado pelo ambiente  familiar, quando fornece um contexto 

securizante, apoiante, desafiante, encorajador e promotor da  autonomia ou 

obstaculizado, quando os contextos familiares são aglutinados, 

desmesuradamente competitivos, negligentes, rigidificados e pouco 

facilitadores da diferenciação e autonomia. 

 Não foram verificadas diferenças quanto à variável sexo, quanto às 

representações das várias dimensões do contexto familiar e do seu impacto 

no desenvolvimento vocacional. Esta constatação orienta-se no sentido da 

nossa hipótese e vem no seguimento da grande maioria de estudos que 

foram implementados na última década, salientando-se o esbatimento 

progressivo das diferenças relativamente aos papéis masculinos e 

femininos. 

 Verificam-se diferenças quanto ao ano de escolaridade, relativamente 

às representações das dimensões do contexto familiar  no desenvolvimento 

vocacional, apoiando a hipótese levantada no estudo.  

 Os alunos do 12º ano têm uma representação mais diferenciada, 

complexa e autónoma da análise que fazem do contexto  das suas famílias, 

tendo uma incidência diferenciada no seu desenvolvimento vocacional. 

Este grupo de alunos encontra-se numa fase do seu desenvolvimento 

marcada pela afirmação da autonomia e independência  em relação aos 

outros significativos, nomeadamente,  às figuras parentais, e relativamente 

ao seu itinerário vocacional; pretendem eles próprios, embora contando 

com o apoio da família, ser os principais protagonistas na construção do 

seu projecto de vida. Daí que as dimensões equilibradas de conflito, 

organização e controle e sucesso estejam relacionadas positivamente com a 

exploração e o investimento vocacional; e que as dimensões de coesão 
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(aglutinação) e das actividades intelectuais, culturais e recreativas 

(realizadas conjuntamente com a família) estejam negativamente associadas 

com a exploração e o investimento vocacional e positivamente relacionadas 

com a tendência para excluir opções, ou seja, a fazer escolhas sem 

exploração. 

 Os alunos do 9º ano de escolaridade manifestam níveis de maior 

dependência em relação à família, necessidade de auto-protecção e, 

simultaneamente, uma tendência para protegerem a sua família. Daí que 

manifestem uma representação da família mais fantasiada e uma análise 

menos complexa e distanciada da realidade familiar. Por isso, as dimensões 

de orientação para o sucesso, organização e controle e ênfase religiosa 

estejam associadas positivamente com a tendência para excluir escolhas e 

com exploração, e negativamente relacionadas com o investimento 

vocacional.  

 Salienta-se também a diferença entre o 9º e o 12º anos de 

escolaridade, quanto ao momento do seu itinerário vocacional; enquanto 

que nos jovens do 12º ano predominam momentos de investimento sem que 

se excluam os de exploração, os alunos do 9º ano situam-se  numa fase 

marcada pela exploração. Esta constatação, por um lado, está de acordo 

com algumas investigações, que sublinham que os sujeitos mais avançados 

na sua formação estão mais disponíveis para fazer investimentos e 

evidenciam uma menor tendência a fazer escolhas sem exploração 

(Blustein et al. 1989; 1994); por outro lado, de acordo com a prática de 

intervenção, os alunos do 9º ano de escolaridade, ao confrontarem-se com 

os constrangimentos impostos pelo projecto social explícito (sistema 

educativo português) de realizarem uma escolha ao concluírem o ensino 

básico, incentivam, em muitos casos, as actividades de exploração 

vocacional. 
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 No que respeita às representações das dimensões da família e sua 

influência no desenvolvimento vocacional, registaram-se diferenças quanto 

aos vários níveis socio-económicos, sendo mais salientes no nível socio-

económico médio, relativamente ao alto e baixo. Este resultado infirma a 

hipótese avançada. 

 Os  resultados parecem manifestar que os sujeitos do nível socio-eco-

nómico médio são mais autónomos e seguros na construção dos seus 

projectos vocacionais em relação à influência da sua família, realizando 

investimentos com exploração, e menos propensos a assumir  projectos 

outorgados. Assim, nos níveis socio-económicos médios, por um lado, as 

dimensões equilibradas de sucesso e de conflito são importantes para 

promoverem comportamentos de exploração vocacional e investimentos; 

por outro lado, as dimensões de coesão elevada  (neste caso, aglutinação) e 

de actividades intelectuais, culturais e recreativas realizadas conjuntamente 

na família não promovem a exploração e o investimento, mas as escolhas 

sem exploração.   

 Diferentemente, nos níveis socio-económicos baixo e elevado, 

verificou-se uma convergência das dimensões familiares (sucesso, 

organização e controle e ênfase religiosa) que estabelecem uma relação 

directa com variáveis vocacionais (tendência para a exclusão de opções e 

exploração vocacional) e inversa com o investimento. As diferenças 

tornam-se compreensíveis se considerar a abertura e dinamismo que 

caracterizam os níveis socio-económicos intermédios relativamente à 

mobilidade social  ascendente. Nos níveis elevado e baixo, por razões de 

natureza bem diversa, predomina a convencionalidade ligada à reprodução 

do estilo de vida dominante ou à escassez de oportunidades para contrariar 

o determinismo da origem socio-económica. 
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 Como já foi sublinhado no decorrer deste trabalho, a  produção de 

conhecimento sobre a realidade deve implicar a transformação da realidade 

percebida. A confirmação da relevância da influência do contexto familiar 

no desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens coloca o repto aos 

profissionais de psicologia que intervêm nesta dimensão do 

desenvolvimento psicológico, de elaborarem, implementarem e avaliarem 

projectos de consulta psicológica vocacional que não se circunscrevam 

apenas ao sistema individual, mas os alarguem aos contextos de vida 

decisivos e  de maior acessibilidade, como a família, para proporcionar aos 

adolescentes e jovens um contexto securizante, facilitando-lhes 

oportunidades, experiências e apoios qualificados neste domínio do 

desenvolvimento psicológico e, simultaneamente, transformando a família 

num agente dinâmico com protagonismo no desenvolvimento vocacional. 

 Com o objectivo de potenciar o contexto familiar como facilitador do 

desenvolvimento vocacional, adiantam-se algumas propostas, entre outras 

possíveis, de modalidades de intervenção no sistema familiar (Gonçalves, 

1995): 

 a) educação parental para o desenvolvimento vocacional: é uma 

modalidade de intervenção que tem como alvo directo os  pais, visando 

capacitá-los para lidar de forma autónoma e satisfatória com as tarefas do 

desenvolvimento dos seus filhos, fornecendo-lhes um contexto securizante 

e promovendo comportamentos de autonomia e de exploração do meio. 

Assim, procura-se promover o desenvolvimento vocacional, sem que a 

intervenção incida directamente nos alunos.   

 Nestas sessões de intervenção com os pais, poderiam ser reflectidas 

temáticas específicas sobre o desenvolvimento vocacional, como o sistema 

de oportunidades de formação e profissões e os problemas actuais e 
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emergentes do mundo do trabalho, como: o desemprego dito estrutural, a 

globalização e a interdependência das economias, a rápida evolução 

científica e tecnológica, as novas formas de organização do trabalho, a 

alternância formação/trabalho... E ainda, fazer uma exploração sobre quais 

os valores profissionais que as famílias promovem; avaliar da existência ou 

não de mitos na família acerca das  profissões; verificar se existem 

tradições familiares, fantasmas ou estereótipos que moldam as atitudes em 

relação às profissões; perceber como a família se dedica ao trabalho, à 

família e ao lazer; avaliar se foram estabelecidas algumas fronteiras que 

limitam a mobilidade profissional; quais os modelos profissionais que 

emergem quando se olha para a estrutura familiar; procurar identificar se 

existe em algum significativo da família aspirações ou fantasmas não 

alcançados, e se os tenta realizar de forma vicariante através dos filhos ou 

netos; e ainda perceber as representações e crenças dos pais sobre a 

carreira, a orientação vocacional... 

 b) Participação directa dos pais nos projectos de intervenção, 

individual ou em grupo, – em momentos específicos do itinerário 

vocacional, quando o sistema social explícito constrange o indivíduo a 

fazer escolhas (por ex., o sistema educativo português, impõe uma escolha 

de formação, após a conclusão do ensino básico) –, que visem o 

desenvolvimento vocacional. Seria  pertinente a participação directa ou 

indirecta dos  pais ao longo do projecto de intervenção, para reforçar o seu 

papel de agentes activos e qualificados ao longo do desenvolvimento 

vocacional dos seus filhos. Assim, o seu envolvimento seria importante nos 

seguintes momentos  do processo de intervenção: 

∗ na entrevista inicial, em que se procuraria clarificar os grandes 

objectivos do processo; desmistificando crenças e mitos em relação à 
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escolha vocacional, aos instrumentos (testes) utilizados no processo de 

exploração, em relação ao papel do psicólogo, à implicação activa do 

jovem no processo, e ao contributo dos pais como suporte de ajuda na 

construção dos projectos dos filhos; 

∗ no momento de exploração do mundo do trabalho, pela  disponibilização 

dos pais e da família mais alargada  para colaborarem em actividades 

directas de confronto dos jovens com  o mundo profissional, facultando 

entrevistas sobre a sua experiência profissional,  facilitando o contacto 

directo com os locais reais de trabalho, através de  visitas de estudo, 

observação de um dia de trabalho, experiências de mini-estágios em 

tempos de férias...e ainda outras actividades, como participação dos pais 

em painéis de profissões a realizar no próprio contexto da intervenção; 

∗ ao longo do processo de  intervenção, pela comunicação interessada com 

os filhos, consultando o dossier das actividades realizadas no contexto da 

consulta e no apoio das actividades fora da consulta, sempre que for 

requerida a sua participação; 

∗ na avaliação final da intervenção, para terem uma visão global do 

processo da intervenção,  tomarem conhecimento do investimento actual 

dos filhos no sentido de poderem funcionar como fonte de apoio em 

momentos de reconstrução do investimento vocacional.  

 

 Para finalizar, gostaríamos de salientar um conjunto de questões que 

este estudo deixou em aberto para futuros desenvolvimentos. 

 

♦ Os instrumentos utilizados neste trabalho para avaliar o contexto familiar 

e o desenvolvimento vocacional, colocam o desafio de se prosseguirem 
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estudos de validação na sua adaptação à população portuguesa de 

adolescentes e jovens. As propostas de estrutura factorial para as duas 

escalas que foram avançadas neste estudo – uma vez que não foram 

confirmadas as hipóteses dos autores originais –, são ainda incipientes, 

exigindo futuros desenvolvimentos para  comprovar a sua validação. 

 

♦ Verifica-se pela constituição da amostra deste estudo, – o que  

intuitivamente se vai percebendo – à medida que se avança na formação, 

existe um decréscimo crescente do número de sujeitos do sexo masculino 

– constate-se, pela análise da amostra, que até ao 9º ano de escolaridade 

há um equilíbrio entre rapazes e raparigas; no 12º ano, a percentagem de 

sujeitos do sexo feminino ascende a 64% do total deste grupo. Esta 

constatação deveria incentivar projectos de investigação para perceber a 

constelação de variáveis que leva os sujeitos do sexo masculino a serem 

menos persistentes no  seus investimento de formação; isto é, a serem 

menos tolerantes aos constrangimentos do sistema social explícito e à 

sua exclusão por parte do mesmo. 

 

♦ Como, neste estudo, foi adoptada uma metodologia transversal, seria 

importante a realização de estudos longitudinais para avaliar se as 

representações dos adolescentes e jovens em relação à influência do seu 

contexto familiar no desenvolvimento vocacional se mantêm ou se 

transformam por motivos inerentes ao próprio processo de 

desenvolvimento.  

 

♦ Como no presente estudo se optou, preferencialmente, por uma 

metodologia quantitativa, através de questionários de auto-relato (self-

report), seria conveniente articular esta metodologia com metodologias 
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qualitativas, mediante entrevistas e estudo de casos, análise de narrativas 

de vida. Seria ainda conveniente, em futuras investigações, confrontar as 

representações dos filhos com as dos pais, para verificar as discrepâncias 

existentes entre os dois pontos de vista. 

  

 No percurso deste trabalho realizaram-se avanços e recuos que 

recolocavam novas questões exploratórias que levavam à reconstrução do 

investimento. Foi neste processo dialéctico de construção e reconstrução 

que este estudo foi assumindo  progressivamente os contornos actuais. 

Apesar dos avanços conseguidos somos conscientes de que existe um longo 

itinerário a realizar neste domínio da influência da família no 

desenvolvimento vocacional de adolescentes e jovens. Que este trabalho 

proporcione oportunidades de questionamentos e conflitos 

desenvolvimentais para que outros possam prosseguir este grande repto da 

exploração e construção do saber na Psicologia e Orientação Vocacional 

para que a intervenção, tendo em conta os diversos contextos da existência, 

seja promotora do desenvolvimento.  
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