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Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira no contexto da Intervenção Vocacional 

Resumo 

Este estudo tem como principais objectivos, analisar as qualidades psicométricas e os 

resultados da versão portuguesa do Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira, 

(CDDQ34q, Gati & Saka, 2001), desenvolvida por Silva e colaboradores (Silva, 2005; Silva & Ramos, 

2008). A amostra é composta por 271 alunos do 9º ano de escolaridade, a frequentar estabelecimentos 

de ensino de Braga e Barcelos [138 (50,9%) raparigas e 132 (48,7%) rapazes, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 18 anos (M=14,4; DP=0,78)]. Os resultados do processo de análise dos 

itens do CDDQ indicam uma consistência interna satisfatória, coeficiente de alfa de Cronbach de 0,92. 

Os resultados da análise de componentes principais e de consistência interna das dimensões do 

CDDQ34, indicam uma solução de sete factores, em que o coeficiente de alfa de Cronbach mais baixo 

é relativo ao Factor 7 (0,56) e o mais alto diz respeito ao Factor 1 (0.92), sendo que os restantes 

factores apresentam níveis de consistência com níveis entre 0,60 (Factor 4) e o 0,72 (Factor 2).  

Esta solução permite representar, com alguma clareza, o modelo de dificuldades de tomada de 

decisão vocacional de Gati, Krausz, e Osipow (1996). Assim, o factor 1 relaciona-se com dificuldades 

relativas à Falta de Informação. O factor 2 engloba dificuldades relacionadas com informação pouco 

Fidedigna derivada a Conflitos Externos e a Conflitos Internos. O Factor 3 inclui dificuldades relativas 

à Falta de Motivação. O Factor 4 engloba dificuldades relacionadas com Informação pouco Fidedigna 

derivada de Conflitos Internos. No Factor 5 estão incluídas dificuldades relativas a Indecisão 

generalizada. Por fim, o Factor 6 inclui dificuldades derivadas a conflitos internos e o Factor 7 agrupa 

todas as dificuldades relativas a Crenças Disfuncionais.  

Por fim, foi ainda possível verificar, através de uma Manova com dois grupos de análise 

(alunos decididos e alunos indecisos), que os alunos classificados como decididos apresentam, em 

média, menor dificuldade com o processo de tomada de decisão que alunos indecisos (p<.05).  

Registaram-se diferenças, também, entre os dois grupos, ao nível dos factores de dificuldades de 

decisão, com os alunos indecisos, a registar mais dificuldades relacionadas com a Falta de Informação 

e Indecisão Generalizada, que os alunos decididos (p<.05)). 
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Decision-Making Difficulties in the Context of Career Intervention 

Abstract 

This study tested the psychometric properties of the Portuguese version developed by Silva 

(2005) of the 34-item Career Decision-Making Difficulties Questionnaire (CDDQ34q, Gati & Saka, 

2001), in terms of factor structure and reliability, with a group of 9
th
 grade students from the northwest 

part of the country. Participants are 271students, 138 (50.9%) girls and 132 (48.7%) boys, aged 

between 13 and 18 years (M=14,4; SD= 0,78), attending the 9
th
 grade in elementary schools situated 

the districts of Braga and Barcelos. The results of the process of analysis of CDDQ items indicate a 

satisfactory internal consistency, Cronbach Alpha coefficient 0.92. The results of the analysis of main 

components and internal consistency of the dimensions of CDDQ34, indicate a solution of seven 

factors, the coefficient of lowest Cronbach Alpha is relative to the Factor 7 (0.56) and the highest 

concerns the Factor 1 (0.92), and the remaining factors present levels of consistency with levels 

between 0.60 (Factor 4) and 0.72 (Factor 2). 

This solution allows you to represent with some clarity, the model of decision-making 

difficulties of Gati, Osipow and Krausz (1996). Thus, the factor 1 relates to difficulties relating to the 

Lack of Information. The factor 2 encompasses difficulties of Unreliable Information derived from 

External and Internal Conflicts. Factor 3 includes difficulties concerning the Lack of Motivation. The 

Factor 4 encompasses difficulties related with Unreliable Information derived from Internal Conflicts. 

In Factor 5 are included difficulties concerning General Indecisiveness. Finally, the Factor 6 includes 

difficulties derived the Internal Conflicts and the Factor 7 consists of all difficulties relating to 

Dysfunctional Beliefs.  

Finally, with the creation of two groups of analysis (decided and undecided students), the 

results of a Manova indicate that decided students register on average less difficulty with decision-

making than undecided students (p<.05), and that undecided students have more difficulties related to 

Lack of Information and General Indecisiveness than decided students (p<.05). 
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1. Introdução 

Tomar uma decisão relacionada com a carreira é um processo complexo. Enquanto alguns 

indivíduos tomam decisões de carreira facilmente, outros deparam-se com dificuldades na tomada de 

decisão, muitas vezes procurando ajuda de um profissional (Gati & Osipow, 1996; Köngstedt, 2008; 

Silva & Ramos, 2008). As decisões relacionadas com a carreira assumem um papel preponderante na 

vida de um indivíduo, sendo assim um dos temas mais trabalhados desde a fundação da Psicologia 

Vocacional (Crites, 1969). Na verdade, durante os últimos 30 anos, a investigação naquele domínio 

tem vindo a demonstrar um interesse pelo estudo da tomada de decisão de carreira, pelo processo de 

indecisão, bem como pela explicação e listagem das dificuldades de tomada de decisão de carreira dos 

indivíduos (Savickas & Baker, 2005; Silva & Ramos, 2008). 

A intervenção psicológica vocacional, orientada para o apoio à resolução de questões de 

tomada de decisão, e mais especificamente, para o apoio às dificuldades de tomada de decisão de 

carreira, pode constituir uma solução eficaz aos adolescentes, servindo como uma base de segurança, 

de orientação e fonte de informação para lidar com estas questões de transição. Neste tipo de 

intervenção, a intenção é criar uma aliança relacional segura com o cliente, de modo a incentivar a 

exploração vocacional e reduzir a ansiedade e os sentimentos negativos que poderão eclodir no 

momento da tomada de decisão, e no decorrer do planeamento de uma carreira profissional futura 

(Taveira, 2006). Isto acontece principalmente nas sociedades ocidentais, como a portuguesa, que 

valorizam o planeamento da carreira (Blustein, Prezioso, & Schultheiss, 1995; Larose & Boivin, 1998; 

Pappini & Roggman, 1992, cit. in Taveira, 2006).  

Ao abordarmos esta temática, torna-se fundamental referir que o principal objectivo do 

aconselhamento vocacional é precisamente o de facilitar o processo de tomada de decisão do 

indivíduo, bem como ajudar o sujeito a ultrapassar as dificuldades com que se depara ao longo de todo 

o processo. De acordo com a teoria da tomada de decisão, a melhor decisão é aquela que melhor 

permite ao indivíduo a alcançar os seus objectivos de carreira, representados nas várias alternativas de 

escolha consideradas. Autores da teoria da decisão vocacional, como Gati e col. (Gati, Krauz & 

Osipow, 1996), referem mesmo que o sujeito deve escolher e tomar a decisão que se mostre mais util 

para o mesmo (Gati, Krauz & Osipow, 1996; Gati, Houminer & Aviram, 1998; Gati, Osipow, Krauz & 

Saka, 2000). 

Na verdade, as mudanças que ocorrem no nosso mercado de trabalho e a necessidade de 

combater o abandono escolar e aumentar a qualificação da nossa população tornam a intervenção 

vocacional indispensável, principalmente nos momentos em que os adolescentes são chamados a 

tomar decisões (OCDE, 2010). É então, necessário trabalhar as competências dos alunos, para que 

estes se tornem capazes de tomar decisões no âmbito da carreira, de forma realista e consciente, ainda 

que simultaneamente, com uma atitude flexível e criativa (Silva & Ramos, 2008).  
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Em geral, este tipo de intervenção decorre em períodos de decisão vocacional, adoptando-se 

uma abordagem de resolução de problemas, e procurando sensibilizar e esclarecer os adolescentes 

acerca dos problemas vocacionais que enfrentam, contribuindo, deste modo, para uma diminuição das 

suas dificuldades de tomada de decisão. A investigação mais sistemática desta problemática é um 

instrumento fundamental da qualidade e desenvolvimento deste tipo de intervenções. Neste domínio, a 

adaptação e aperfeiçoamento de modelos e medidas de dificuldades de tomada de decisão de carreira 

pode ser um dos meios efectivos de concretizar tal finalidade. O presente estudo insere-se neste âmbito 

mais específico.  

Inicia-se assim esta dissertação com uma breve revisão da literatura sobre os modelos e teorias 

do processo e tomada de decisão de carreira agrupados em três categorias clássicas: os modelos 

descritivos, os modelos prescritivos e os modelos normativos.  

De seguida, e tendo em conta que este estudo trabalha as questões teóricas desenvolvidas por 

Gati e col. (Gati, Krauz & Osipow, 1996), apresentamos a sua visão do processo de tomada de decisão 

de carreira. Ainda inserida nesta fase de revisão da literatura, é realizada uma descrição da taxionomia 

das dificuldades de tomada de decisão de carreira, do questionário de dificuldades de tomada de 

decisão de carreira (CDDQ34q, Gati & Saka, 2001b; adaptado por Silva, 2005), e do modelo PIC (Pré-

avaliação, Exploração Aprofundada e Escolha), de abordagem prática da tomada de decisão na 

intervenção (Gati & Asher, 2001), desenvolvidos por aquele mesmo autor e os seus colaboradores. 

Num outro ponto, apresenta-se o método e os resultados do estudo empírico, bem como, a 

discussão destes à luz do modelo de dificuldades de tomada de decisão (Gati, Krausz & Osipow, 

1996). Finalmente, este trabalho termina com uma conclusão, onde são enunciadas, também, 

limitações do estudo e sugestões para posterior investigação. 

 

 

2. Revisão da Literatura 

Ao longo deste ponto será abordada a problemática de tomada de decisão, dando destaque à 

perspectiva histórica do conceito de decisão vocacional. Serão apresentados modelos considerados 

fundamentais para a percepção do conceito, de acordo com a proposta de Jepsen e Diley (1974), de 

modelos descritivos (e.g., Harren, 1979; Peterson, Sampson & Reardon, 1991; Tiedeman & O’Hara, 

1963) e prescritivos (e.g., Gati, 1986; Gelatt, 1989), e ainda os modelos normativos descritos por Gati 

e col. (Gati & Tal, 2008). De salientar que será atribuída maior relevância aos trabalhos de Itamar 

Gati, e mais especificamente, à sua perspectiva do processo de tomada de decisão de carreira, e das 

dificuldades que advêm deste processo (e.g., Gati, Krauz & Osipow, 1996).  
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2.1 O Estudo da Tomada de Decisão de Carreira 

A tomada de decisão vocacional tem vindo a ser um aspecto central de estudo na Psicologia 

Vocacional. Com o aparecimento dos modelos desenvolvimentistas, a escolha vocacional deixa de ser 

perspectivada como um momento isolado na vida de uma pessoa, passando a ser encarada como um 

processo enquadrado no desenvolvimento vocacional (Taveira, 2005; Tiedeman, 1961). Ao longo do 

desenvolvimento, existem fases propícias à ocorrência de transições vocacionais, que consigo 

albergam a necessidade de realizar escolhas (Taveira, 2005). Na verdade, no Sistema Educativo 

Português, a conclusão do 9º ano de escolaridade, suscita aos jovens um problema de carreira, inerente 

à transição escolar/profissional, que implica que o aluno realize uma escolha com implicações mais 

evidentes em relação ao seu futuro. Nesta linha de pensamento, a decisão vocacional é entendida como 

um processo de desenvolvimento e de construção da identidade composto, não por uma, mas pelo 

conjunto de decisões que o indivíduo vai tomando, à medida que se desenvolve (e.g., Guichard & 

Dumora, 2009; Tiedeman, 1961). 

Anteriormente, a intervenção vocacional era concebida como um processo de ajustamento 

entre as características individuais da pessoa e o leque de oportunidades educacionais e profissionais à 

sua disposição, num dado momento. Parsons (1909), na sua obra Choosing a Vocation é apontado 

como um marco de referência no âmbito da Psicologia Vocacional, sintetizando o processo de decisão 

vocacional (Campos, 1976). Parsons refere que a escolha vocacional baseia-se em três factores: (i) “a 

análise da pessoa”
1
, isto é, a compreensão que o indivíduo faz de si e das suas capacidades, aptidões, 

interesses, ambições, recursos e limitações; (ii) “a análise do emprego”
2
, ou o conhecimento que o 

sujeito tem do meio; e (iii) “a comparação conjunta e de cooperação desses dois conjuntos de 

análise”
3
, ou seja, o raciocínio acerca das relações entre os dois grupos de factores anteriores (Campos, 

1976; Philips & Pazienza, 1988). 

Inseridas nesta concepção parsoniana, desenvolveram-se duas abordagens à orientação do 

comportamento vocacional de decisão profissional: (a) as que privilegiam a primeira etapa do modelo 

anterior (“man analysis”), seguidas principalmente por psicólogos, que a melhoraram através da 

criação de testes psicológicos e com o aparecimento das teorias factoriais e, (b) as que se focam na 

segunda fase do modelo de Parsons (1909), “Job analysis”, que geralmente é seguida por docentes ou 

especialistas do mercado de emprego. Da análise de emprego, resultou a abordagem Traço-Factor, que 

durante décadas foi a concepção dominante da Psicologia Vocacional. Nesta abordagem, a autonomia 

do indivíduo para tomar uma decisão profissional é limitada, sendo o psicólogo, o responsável pela 

designação da via ou vias vocacionais mais adequadas ao sujeito. Esta decisão vocacional é 

percepcionada como um processo isolado, dando-se mais importância ao conteúdo da decisão, em 

detrimento do processo de tomada de decisão (Santos, 2005). 

                                                           
1 No original, em inglês man analysis. 
2
 No original, em inglês, job analysis. 

3
 No original, em inglês, joint and cooperative comparison of these two sets of analysis. 
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Com o advento dos modelos desenvolvimentistas, as escolhas vocacionais deixam de ser 

percebidas como repentinas e sem antecedentes, não se circunscrevendo a momentos pontuais de 

decisão (Carvalho, 2008; Santos, 2009). As decisões vocacionais passam então a ser reconhecidas 

como processos inseridos na carreira do indivíduo, que o acompanham em todos os momentos da sua 

vida (Savickas, 2007). Com o aparecimento do conceito de decisão de carreira, pode-se verificar que o 

processo de tomada de decisão vocacional organiza-se em torno de três abordagens distintas: (i) a que 

enquadra a decisão vocacional num processo evolutivo que ocorre ao longo de vários estádios do 

desenvolvimento do indivíduo (e.g., Harren, 1979; Super, 1991; Tiedeman, 1961); (ii) a que observa o 

modo como as pessoas fazem escolhas, partindo de vários quadros teóricos (e.g., Gati, 1986; Gellat, 

1989); (iii) a que se centra nas variáveis individuais que distinguem os decisores (e.g., Harren, 1979; 

Philips, 1997).  

Na verdade, a conceptualização da decisão de carreira parece organizar-se em redor de três 

grandes noções: (i) a ideia do aparecimento da decisão em períodos de transição lacunares ou 

problemáticos, contribuindo para a definição de uma trajectória individual; (ii) a pertinência do sujeito 

seleccionar e investir em alternativas de acção; (iii) e a importância de considerar as realidades e 

estimar probabilidades de um bom ajustamento (Brêda, 2001).  

Jepsen e Dilley (1974), defendem que o enquadramento conceptual do processo de decisão 

pressupõe a presença de um decisor, uma situação de decisão, que muitas vezes é uma expectativa 

social, e informação relevante. O decisor toma em linha de conta duas ou mais alternativas e analisa-as 

em termos de possibilidade de ocorrência no futuro e importância relativa para si próprio/a. A 

informação acerca da decisão é organizada de acordo com uma determinada estratégia, que orienta a 

relação dos elementos acima descritos, numa determinada ordem, para que o indivíduo crie 

julgamentos claros e resultem num investimento de carreira.  

Pode-se afirmar que a decisão vocacional implica a escolha de um determinado objectivo 

vocacional, que pressupõe a tomada de uma decisão e a ponderação de várias alternativas possíveis, 

tendo em conta a possibilidade de sucesso de cada uma delas num contexto que se caracteriza por ser 

variável e imprevisível (e.g., Santos, 2005). Já Brêda (2001) defende que a decisão de carreira, é um 

processo que parte de um problema de transição, que este conduz à consideração, exploração, 

valoração e selecção de várias alternativas, através de um procedimento parcialmente sistemático e 

consciente e, em grau variável, racional, tendo em vista o compromisso com uma alternativa e a 

vinculação da pessoa à sua implementação.  

Assim, e tendo em conta a centralidade desta temática no seio da Psicologia Vocacional, pode-

se destacar várias abordagens na explicação deste fenómeno (c.f. Jepsen & Diley, 1974; Phillips & 

Pazienza, 1988). Ou seja, como já referido, os modelos de tomada de decisão, segundo Jepsen e Dilley 

(1974), podem agrupar-se em (i) modelos descritivos, que procuram descrever a forma como os 

indivíduos tomam as suas decisões; (ii) e modelos prescritivos, que prescrevem modos ideais de tomar 

decisões, reportando para a racionalidade do decisor e do processo de decisão. É ainda de salientar, 
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que Gati e col. (2008) descrevem mais um grupo onde inserem o que designam por modelos 

normativos de tomada de decisão. Estes últimos, desenvolvem procedimentos que auxiliam o 

indivíduo a tomar decisões de carácter óptimo.  

 

2.1.1 Modelos Descritivos 

Os modelos descritivos procuram explicar o processo de tomada de decisão vocacional tal 

como ele ocorre, dando resposta à questão “Como são tomadas as decisões de carreira?”. Pode-se 

dizer que estudam o fenómeno “natural” através do qual as pessoas decidem. Nesta linha, um modelo 

de decisão consiste na descrição de um processo psicológico no decurso do qual se organiza 

informação, se pondera sobre as alternativas existentes, e se investe num curso de acção (Harren, 

1979).  

O modelo de Hilton (1962, in Jepsen & Dilley, 1974) é um bom exemplo de um modelo 

descritivo de tomada de decisão vocacional, centrando-se nos mecanismos de processamento e 

informação, isto é: (i) nas premissas, que definem crenças ou expectativas acerca do self e do mundo 

(e.g., atributos dos papéis ocupacionais, necessidades, percepções da estrutura social, auto-

percepções); (ii) nos planos, que correspondem à sequência de acções associadas à escolha de uma 

profissão; (iii) na dissonância cognitiva, que respeita o processo de testagem dos planos em função das 

premissas. Este processo de decisão tem início a partir de um input ou estímulo do ambiente que 

modifica os planos do decisor. O decisor testa essa informação de forma a verificar se provocou 

dissonância, ou seja, tenta verificar se provocou inconsistência entre os seus planos e as premissas. Se 

ocorrer dissonância, o decisor deve explorar a informação relevante relacionada com outro plano de 

acção, de forma a testá-lo. Por sua vez, se este novo curso de acção passar o teste de dissonância, 

então o decisor deve realizar a sua escolha. 

Inseridos na mesma linha, Peterson, Sampson e Reardon (1991) afirmam que a tomada de 

decisão envolve um processo cíclico de cinco fases: a Comunicação, a Análise, a Síntese, a Avaliação 

e a Execução. Estes autores defendem que também se encontram implicadas neste processo, 

metacognições (e.g., auto-verbalizações, auto-consciência, monitorização e controlo), e a 

disponibilidade do indivíduo, isto é, a sua capacidade para fazer escolhas de carreira apropriadas, 

tendo em conta a complexidade dos factores familiares, sociais, económicos e organizacionais. 

Salienta-se o facto da fase de Execução, neste modelo, fazer parte integrante do processo de tomada de 

decisão (Carvalho, 2008). Os autores definem-na como uma conversão da cognição em acção, para o 

que contribuem as metacognições. Assim, Peterson e col. (1991) descreveram um modelo que auxilia 

a compreensão da execução de planos de carreira, com um enfoque nos aspectos cognitivos do 

processo de tomada de decisão (Carvalho, 2008;Taveira, 2000). 

Vroom (1964, in Jepsen & Dilley, 1974), atribui maior importância aos aspectos 

motivacionais do processo de tomada de decisão, reconhecendo o papel do sujeito no processamento 
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de acontecimentos exteriores e dos processos psicológicos, como mediadores da previsão e avaliação 

da acção. Este modelo aponta para os conceitos de valência (orientação afectiva do decisor para 

determinados resultados), de expectativa (grau em que o decisor acredita que os resultados são 

prováveis) e de força (factor cognitivo hipotético que controla o comportamento, isto é, dá lugar ao 

produto da valência e da expectativa). Isto remete-nos para o facto de o compromisso e investimento 

numa dada tarefa dependerem do grau de satisfação obtido com a tarefa, e da valência, ou valor 

subjectivo que o sujeito atribui à tarefa. Vroom (1964) defende que as pessoas criam expectativas 

acerca do impacto de forças exteriores ao processo de tomada de decisão. Porém, a persistência e o 

envolvimento do indivíduo na concretização de uma escolha vocacional, vão depender da avaliação 

que o sujeito faz da relação entre as expectativas do resultado e do valor das oportunidades 

vocacionais. A noção desenvolvida no seio desta perspectiva motivacional de “expectativa x valor” 

está na base dos modelos de tomada de decisão mais recentes, que introduzem o conceito de auto-

eficácia vocacional e adaptam o modelo de aprendizagem social de Bandura (1986) à tomada de 

decisão (e.g., Lent, 2004; Lent, Brown & Hackett, 2002). 

 

2.1.2 Modelos Prescritivos 

Os modelos prescritivos baseiam-se na decisão por si só e na escolha vocacional, 

caracterizando-se por serem modelos de ajuda aos sujeitos ao longo do seu processo de tomada de 

decisão, tendo como principal objectivo, a diminuição dos erros de escolha. Estes modelos pretendem 

responder à questão “Como tomar melhores decisões?” (Jepsen & Dilley, 1974; Philips & Pazienza, 

1988). Assim, os modelos prescritivos comparam o decisor a um cientista que procura toda a 

informação necessária para o processo de tomada de decisão, utilizando-a na definição de uma escolha 

susceptível de uma implementação bem sucedida. Finalmente, estes modelos prescrevem estratégias 

de tomada de decisão baseadas nos métodos científico, estatístico/matemático, e económico (cf. 

Jepsen & Dilley, 1974). 

Gelatt (1962, in Jepsen & Diley, 1974), defende que a tomada de decisão deve ser avaliada a 

partir do processo e não tanto a partir dos seus resultados. O mesmo autor considera que o processo de 

tomada de decisão envolve ciclos sucessivos de “decisões experimentais - decisões terminais”, em que 

as decisões experimentais ocorrem quando o sujeito procura e processa diferentes tipos de informação, 

e onde as opções que resultam dessa procura dão lugar à tomada de decisão terminal. Isto pode dar 

origem a um novo ciclo de decisões experimentais que, por sua vez, podem levar à modificação do 

resultado da decisão terminal. Assim, a tomada de decisão é descrita como um processo cognitivo, 

suportado pelo método científico, que implica três sistemas de avaliação: (i) sistema preditivo, que 

reúne informação relativa a acções possíveis, aos resultados possíveis dessas acções, e à probabilidade 

dos resultados; (ii) um sistema de valores, relativo às preferências entre resultados prováveis e (iii) e 

um sistema de decisão, que diz respeito à avaliação que o sujeito faz das prioridades ou regras. Nesta 



14 
 

concepção, então, uma “boa” decisão é aquela que inclui a informação adequada e relevante dos 

diferentes sistemas mencionados.  

Gelatt (1962) afirma que o sujeito deve explorar informação precisa e completa acerca de 

todos os sistemas, para ser então capaz de antecipar os riscos da implementação de cada uma das 

opções em consideração. Porém, a teoria e investigação contrariam esta ideia, demonstrando que as 

pessoas tendem a ser parcimoniosas no processo de decisão, centrando-se muitas vezes em pequenas 

unidades de informação que se relacionam directamente com o problema (Taveira, 2000). 

Já Kaldor e Zytowsky (1969, in Jepsen & Diley, 1974), descrevem, a partir do modelo 

económico, o processo de tomada de decisão vocacional tendo como base informação de entrada 

(inputs) e de saída (outputs), apresentando estratégias de avaliação dos valores que esses dois tipos de 

informação assumem. A informação de entrada engloba os recursos pessoais, como as características 

físicas e intelectuais. As informações de saída dizem respeito às consequências enquanto função dos 

inputs e das alternativas. Assim, a decisão/escolha irá recair na opção que apresenta um maior valor 

quando comparada com os custos dos inputs e os ganhos em outputs. Neste modelo, a estratégia de 

tomada de decisão respeita a atribuição de valores para cada uma das alternativas, tendo em conta os 

custos e os ganhos e, por fim, implica também a elaboração de gráficos onde se determina a alternativa 

certa para o indivíduo.  

Por fim, autores como Gati (1986) defendem que uma “boa” decisão é a que se refere ao 

processo de escolha, enquanto um “bom resultado” diz respeito à desejabilidade do resultado da 

decisão tomada. Este autor apresenta um modelo prescritivo, denominado de Modelo de Eliminação 

Sequencial (Sequential Elimination Model) de aspectos e atributos relativos às opções, divido pelas 

seguintes fases: (i) identificar aspectos relevantes, (ii) hierarquizar as alternativas, tendo em conta os 

aspectos considerados, (iii) identificar o nível de importância das alternativas, tendo como base o 

aspecto mais importante considerado, (iv) eliminar as alternativas que não preenchem o nível aceitável 

anteriormente considerado, e (v) verificar a extensão da lista de alternativas daí resultantes.  

 

2.1.3 Modelos Normativos 

Os modelos normativos da decisão vocacional têm como principal objectivo, desenvolver 

procedimentos para a realização de “boas” escolhas ou decisões “óptimas”. Estes modelos baseiam-se 

na avaliação de alternativas possíveis para o indivíduo, utilizando para o efeito duas variáveis: (i) a 

utilidade subjectiva, isto é, o valor que o sujeito atribui a cada uma das alternativas, bem como os 

resultados associados a cada uma das alternativas, em termos de custos e ganhos, tendo em conta as 

preferências e objectivos do mesmo, e (ii) probabilidade prevista, ou seja, a ideia que a escolha de uma 

acção específica leva a um determinado resultado. Na verdade, nestes modelos compartilha-se a 

suposição que as vantagens percebidas de uma alternativa, podem compensar as desvantagens 

percebidas da mesma alternativa, o que leva a que estes modelos normativos sejam rotulados como 
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modelos compensatórios (Compensatory Models) (e.g., Katz, 1966; Pitz & Harren, 1980; Zakay & 

Barak, 1984).  

Em geral, existem dois modelos compensatórios, a Teoria da Utilidade Multi-atributo (Multi-

Attribute Utility Theory – MAUT) e o modelo de Utilidade Subjectiva Esperada (Subjective Expected 

Utility – SEU). A teoria da utilidade multi-atributo defende a importância dos aspectos/atributos que 

caracterizam cada alternativa ponderada pelo sujeito. Neste modelo, a soma do valor dos resultados é 

multiplicado pela utilidade de cada um dos atributos, que por sua vez correspondem ao valor total da 

alternativa. Já no modelo de utilidade subjectiva esperada, a utilidade de cada alternativa ponderada é 

associada à probabilidade de escolher essa alternativa, localizando assim, a “melhor” alternativa para o 

indivíduo.  

De acordo com os modelos descritos acima, pode-se referir que os modelos normativos 

trabalham com assunções matemáticas, mas tal como Gati e col. (2008, p. 164) afirmam, estes 

modelos trabalham premissas filosóficas e psicológicas. Na verdade, os modelos baseiam-se na 

premissa de que os indivíduos são decisores racionais, procurando alternativas que demonstram ser 

mais benéficas, reunindo toda a informação relativa a cada alternativa, considerando assim os vários 

cenários possíveis da escolha de cada uma das alternativas. O indivíduo cria assim uma alternativa 

compósita, isto é, estima o valor de cada alternativa, reunindo todas as vantagens/benefícios e criando 

uma nova alternativa.  

No entanto, a evidência empírica da racionalidade limitada, demonstra que estas premissas 

normalmente não funcionam nos indivíduos (e.g., Janis & Mann, 1977; Pitz & Harren, 1980). Ou seja, 

quando o número de alternativas é elevado, como acontece na decisão vocacional, os modelos 

normativos requerem uma recolha extensiva de informação e a realização de vários cálculos 

matemáticos, o que não é intuitivamente aplicável, já que envolve a criação de um sistema 

computorizado e a realização de uma vasta base de dados, tornando este processo de difícil acesso ao 

indivíduo Assim, pode-se afirmar que os modelos normativos podem servir como ponto de referência 

às teorias da tomada de decisão, mas são irrelevantes para as decisões que o individuo toma ao longo 

da vida, bem como para o aconselhamento vocacional. Sendo que, além disso, a maior parte dos 

profissionais evitam utilizar tais modelos de decisão, pois exige tempo e esforço para dominar os 

cálculos matemáticos envolvidos nos mesmos (Mitchell & Krumboltz, 1984). 

Concluindo, podemos afirmar, a propósito da evolução do conceito de tomada de decisão de 

carreira, que hoje em dia, face à diversidade de situações de escolha e à crescente imprevisibilidade 

das trajectórias vocacionais que, em geral, os indivíduos não se comportam com base em abordagens 

prescritivas à tomada de decisão (Gati, Krausz & Osipow, 1996; Gelatt, 1989; Philips, 1997). Embora 

possamos afirmar, ainda, que os vários modelos de tomada de decisão são complementares, na medida 

em que seguem objectivos distintos. 
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2.2 Abordagem à Tomada de Decisão de Carreira: Contributos de Itamar Gati e Colaboradores 

Tal como referido anteriormente, ao longo da vida, as pessoas são chamadas a tomar vários 

tipos de decisões. Muitas vezes, estes momentos geram uma activação da ansiedade e a percepção de 

risco (Gati, Krausz, & Osipow, 1996). As transições ao longo da escolaridade, e os processos de 

tomada de decisão subjacentes, são muitas vezes encarados pelos adolescentes como momentos de 

decisão ameaçadores (Larose & Boivin, 1998, in Taveira, 2006). Assim, projectar decisões e 

comprometer-se com elas, agindo em conformidade, surgem como dois desafios interligados, em 

diferentes momentos da vida, incluindo a adolescência. Para muitos jovens, é durante a adolescência 

que se encara pela primeira vez e de modo mais autónomo e independente, a tomada de uma decisão 

relacionada com a carreira (Gati & Tal, 2008; Hall, 1992; Super, 1990; Taveira, 2006).  

Na literatura vocacional o estudo da tomada de decisão desenvolveu-se a partir dos modelos já 

enunciados e também, empiricamente, através da análise de fenómenos como a indecisão vocacional 

(Viola, 2008), encarada como a incapacidade para escolher uma profissão ou formação (Callanan & 

Greenhaus, 1992). Actualmente existe alguma indefinição quanto ao construto de indecisão 

vocacional. Apesar disso, Saka e Gati (2007, p.340) referem definir a indecisão como “as dificuldades 

encontradas no momento de tomar decisões relacionadas com a carreira”, o que pode contribuir para 

alcançar um consenso a este nível. É de salientar que o construto de indecisão vocacional tem vindo a 

ser considerado um construto multidimensional (Newman, Gray & Fuqua, 1999; Santos & Coimbra, 

2000). Na literatura é realizada uma distinção entre indecisão desenvolvimental – que corresponde a 

uma fase que ocorre nos vários períodos da vida do indivíduo, em termos desenvolvimentais - e 

indecisão generalizada ou crónica - relativa a uma situação difícil de tomada de decisão em diferentes 

contextos da vida de um indivíduo (Osipow, 1999).  

Segundo um conjunto de estudos empíricos, indivíduos com indecisão generalizada 

apresentam um nível superior de traços de personalidade negativos, como o neuroticismo, a 

instabilidade global e um estado de ansiedade elevado (Tokar, Fischer & Subich, 1998). Creed, 

Prideaux e Patton (2005), desenvolveram um estudo longitudinal com estudantes do 8º ao 10º ano de 

escolaridade que se encontravam num processo de tomada de decisão de carreira. Aqueles autores 

avaliaram a maturidade da carreira, a indecisão, a auto-eficácia na tomada de decisão, e o bem-estar 

em geral (auto-estima, satisfação na vida e estratégias de coping) dos alunos. Os resultados 

demonstram que os sujeitos que apresentaram níveis de indecisão no momento 1 e 2 da avaliação, 

registaram resultados mais baixos ao nível das variáveis de carreira e bem-estar, comparativamente ao 

grupo que apresentou ao longo dos dois momentos de avaliação níveis de decisão contínuos.  

Já Mallet e Vignoli (2005, cit. in Vignoli et al., 2005), verificaram três formas diferentes do 

traço de ansiedade na carreira, nos adolescentes em fase de transição ecológica: (i) medo de falhar na 

carreira académica ou profissional, (ii) medo que os pais possam sentir-se desiludidos com a escolha 

de carreira, e (iii) medo de afastamento da família e das relações mais próximas, por questões 
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académicas ou profissionais. Em relação a este aspecto, Gati e Saka (2001a), sublinham o facto de os 

indivíduos mais jovens poderem focar-se mais nos conflitos com as pessoas mais significativas, do 

que os mais velhos, sendo esta a razão exposta pelos autores, para justificar o motivo da 

experimentação de níveis mais elevados de dificuldades e indecisão.  

Gati, Krauz e Osipow (1996) constroem um modelo de tomada de decisão, que denominam de 

modelo de “decisor ideal”. Este modelo define a existência de um decisor que está consciente da 

necessidade de tomar uma decisão vocacional e devendo esta ser baseada nos seus objectivos. O 

indivíduo deve demonstrar vontade para tomar a decisão da forma mais correcta. Segundo aqueles 

autores, este é um processo complexo, acarretando um elevado grau de dificuldade para o indivíduo 

em tornar-se um “decisor ideal”. Com isto, Gati e col. (1996), definiram que qualquer desvio a este 

processo deve ser entendido como um potencial problema que pode afectar o indivíduo de duas 

formas: (i) dificulta a tomada de decisão, ou (ii) leva a uma tomada de decisão desadequada (Gati et al. 

1996; Königstedt, 2008; Silva & Ramos, 2008).  

Assim, a tomada de decisão de carreira é caracterizada por um indivíduo que tem de tomar 

uma decisão, criando um leque de alternativas que deve avaliar e comparar, para que alcance a 

alternativa que reúne todos os aspectos relevantes para a pessoa. Todos estes aspectos são comuns na 

tomada de decisão que realizamos ao longo da vida, para isso foi necessário encontrar características 

únicas no processo de tomada de decisão de carreira, como: (i) o facto de existir um número elevado 

de alternativas (e.g., que escolas e universidades oferecem os cursos pretendidos; que oferta 

profissional se encontra disponível); (ii) a quantidade elevada de informação que cada uma das 

alternativas reúne, bem como (iii) a quantidade de aspectos para caracterizar cada uma das ocupações 

e preferências do indivíduo (Gati et al., 1996; 2008). 

 

2.3 Taxionomia de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira  

Ao longo do processo de tomada de decisão de carreira surge a necessidade de descrever esse 

processo em termos de dificuldades, baseadas em quatro critérios: (i) as dificuldades pertencerem ao 

mesmo nível ou componente do processo de tomada de decisão; (ii) as dificuldades advêm da mesma 

fonte; (iii) estas provocam um impacto no indivíduo semelhante; e (iv) envolvem o mesmo tipo de 

intervenção (Gati, Krauz & Osipow, 1996; Königstedt, 2008; Silva & Ramos, 2008).  

De acordo com esta perspectiva, o indivíduo pode apresentar uma única dificuldade ou uma 

combinação de várias dificuldades. Estas dificuldades podem também ser encontradas em uma ou 

várias categorias, embora seja esperado, que dificuldades pertencentes à mesma categoria ocorram 

mais vezes, do que entre diferentes categorias. Por outro lado, as dificuldades podem associar-se, 

sendo que os problemas inseridos nas categorias não acontecem independentes uns dos outros 

(Campbell & Heffernan, 1983, cit. in Gati, Krauz & Osipow, 1996). 

Gati e col. (1996), iniciaram o processo de identificação das dificuldades que impossibilitam o 

indivíduo tomar uma decisão. A taxionomia destes autores foi desenvolvida através de uma interacção 
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entre as dificuldades encontradas na teoria e nos estudos empíricos. De forma a aumentar o grau de 

compreensibilidade desta taxionomia e a sua aplicabilidade aos contextos reais, os autores recolheram 

descrições de várias dificuldades na tomada de decisão encontradas por duzentos conselheiros de 

carreira e dez psicólogos especializados em Orientação Vocacional. Para garantir que todas as 

dificuldades tinham sido incluídas no questionário, os mesmos cruzaram a informação recolhida com 

os modelos teóricos existentes. Durante este processo, foram introduzidas algumas alterações nos 

grupos de dificuldades que fazem parte das subcategorias. Assim, depois de reverem os principais 

modelos de decisão e taxionomias de problemas associados à escolha e desenvolvimento de carreira 

(e.g., Brown, 1990; Campbell & Cellini, 1981; Gati, 1986; Gelatt, 1962; Mitchell & Krumboltz, 1984; 

Pitz & Harren, 1980; Rounds & Tinsley, 1984), Gati e col. (1996) propõem uma representação 

hierárquica das dificuldades de decisão de carreira. Numa primeira fase, separam as dificuldades que 

podem ocorrer antes do inicio do processo de decisão, e as que surgem durante o processo de decisão. 

Numa segunda fase, diferem três categorias principais de dificuldades: a Falta de Prontidão
4
, a Falta de 

Informação e a Informação Inconsistente. Estas duas últimas categorias principais referem-se a 

dificuldades que podem advir durante o processo de tomada de decisão, enquanto, que a primeira 

categoria remete para as dificuldades que têm lugar antes do processo de decisão ter início. Num 

terceiro nível, encontram-se representadas dez categorias específicas de dificuldades (cf. Quadro 1). 

 

Quadro 1. Taxionomia de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira de Gati e col. (1996) 

Processo Categoria Principal Subcategorias 

 

Antes do processo de Tomada de 

Decisão 

 

Falta de Prontidão 

Falta de Motivação 

Indecisão Generalizada 

Crenças Disfuncionais 

 

Durante o Processo de tomada de 

decisão 

 

Falta de Informação  

Falta de Informação sobre o 

processo de Tomada de Decisão de 

Carreira (passos) 

Falta de Informação acerca do Self 

Falta de Informação acerca das 

Ocupações/Profissões 

Falta de Informação de fontes 

adicionais de informação 

 

Informação Inconsistente 

Informação pouco Fidedigna 

Conflitos Internos 

Conflitos Externos 

 

Inserida na categoria principal Falta de Prontidão, do modelo taxinómico revisto, encontram-

se três categorias específicas: a Falta de Motivação, a Indecisão Generalizada e as Crenças 

Disfuncionais. Estas três subcategorias reflectem, respectivamente pela ordem que foram 

                                                           
4
 Na versão original, as três categorias principais de dificuldades são descritas por Gati, Krauz e Osipow (1996) como: Lack of Readiness, 

Lack of Information e Inconsistent Information, respectivamente. 
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apresentadas, as dificuldades devidas à falta de motivação para se implicar no processo de decisão, 

indecisão generalizada a respeito de todos os tipos de tomada de decisão e crenças disfuncionais (e.g., 

crenças irracionais) acerca da decisão de carreira. A categoria Falta de Informação, integra quatro 

subcategorias: Falta de Informação acerca do Processo de Tomada de Decisão de Carreira, acerca dos 

passos, Falta de Informação acerca do Self, Falta de Informação acerca das Profissões/Ocupações, e 

Falta de Informação de fontes adicionais de informação. E finalmente, a categoria principal 

Informação Inconsistente, inclui três subcategorias: Informação pouco fidedigna, Conflitos Internos e 

Conflitos Externos – que envolve conflitos com outros significativos da vida do indivíduo. Gati e col. 

(1996), construíram para além das três categorias principais e das dez subcategorias, um modelo 

teórico através de 44 dificuldades específicas, representativas das categorias e subcategorias da 

taxionomia.  

2.4 Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira  

O Career Decision-making Difficulties Questionnaire (CDDQ), na sua versão original foi 

construído por Gati et al. (1996), para investigar empiricamente a validade da taxionomia teórica das 

dificuldades relacionadas com o processo de tomada de decisão de carreira, anteriormente descrita. 

Trata-se de uma ferramenta psicométrica que permite que cada pessoa se autoavalie em cada uma das 

quarenta e quatro dificuldades específicas propostas pelos autores, numa escala tipo Likert de nove 

pontos (1 = Não me descreve; 9 = Descreve-me bem). Com as pontuações recolhidas através dos itens 

do questionário, é possível construir-se catorze pontuações distintas, dez correspondem às 

subcategorias, três relacionadas com as categorias principais e uma pontuação do total dos itens. É de 

notar que as quarenta e quatro dificuldades que se relacionam com um problema específico do modelo 

teórico, não possuem um grau de diferenciação igual ao longo das dez subcategorias. No entanto, Gati 

e col. (1996) decidiram utilizar apenas um item representativo de uma dificuldade, de forma a prevenir 

uma diminuição motivacional e um overload cognitivo, devido à extensibilidade do questionário.   

Este questionário foi construído obedecendo a um cuidadoso plano de desenvolvimento, em 

que cada item foi construído inicialmente em hebraico e aplicado em Israel, e posteriormente, após a 

aplicação de todos os pré-testes e questionário em Israel, foi traduzido para Inglês e aplicado nos 

EUA. Para além da versão original de quarenta e quatro itens, Gati e colaboradores construíram outras 

versões mais abreviadas do CDDQ. Em particular, Gati e Saka (2001a) produziram outras três versões 

distintas do CDDQ, correspondendo a três situações de tomada de decisão diferentes – escolhas 

vocacionais após o 9º ano de escolaridade, escolhas optativas no 10º ano e escolhas após o 11º ano de 

escolaridade. Mais tarde, os mesmos autores (Gati & Saka, 2001b) elaboraram uma versão do CDDQ 

para ser administrada na internet (CDDQ34q), em que o questionário é composto apenas por trinta e 

quatro itens, dos quais dois são utilizados para detectar padrões de respostas “questionáveis”.  

O CDDQ, principalmente a sua versão original, encontra-se adaptado para diversos países, 

estando traduzido em diversas línguas, nomeadamente em hebraico, inglês, árabe e chinês (Taiwan e 
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República Popular da China) e português. A estrutura desta taxionomia foi testada inicialmente através 

da análise de agrupamentos ou clusters (e.g., Gati et al., 1996), a partir do qual se concluiu que existe 

uma boa correspondência entre o modelo teórico (categorias principais e subcategorias) e os dados 

empíricos, embora por vezes tenham sido notadas algumas inconsistências (e.g., a composição da 

categoria relativa à Falta de Prontidão). Mais recentemente, tem sido frequente o recurso por vários 

investigadores, às técnicas de análise factorial confirmatória, integradas nos modelos de equações 

estruturais, com o objectivo de averiguar as características estruturais do CDDQ (e.g., Albion & 

Fogarty, 2002). Aspectos relacionados com a validade dos resultados, mais concretamente, com a 

validade convergente, concorrente e discriminante, têm sido foco de atenção por parte de diversos 

investigadores, sendo as suas avaliações geralmente positivas. Por outro lado, no que diz respeito à 

precisão dos resultados, quer em relação à consistência interna das respostas, quer no que toca à 

estabilidade temporal dos mesmos, as evidências verificadas são maioritariamente boas, embora 

existam ainda algumas questões por resolver relativamente às escalas que integram a categoria 

principal Falta de Prontidão (e.g., Creed & Yin, 2006; Kelly & Lee, 2002; Lancaster, Rudolph, Perkins 

& Patten, 1999). Assim, a primeira análise de precisão dos resultados foi realizada por Gati e col. 

(1996), em dois grupos diferentes de jovens adultos, um em Israel e outro nos EUA. Na amostra 

israelita o coeficiente de alfa de Cronbach mediano, para o conjunto das escalas, foi de 0,78, e o 

coeficiente de teste-reteste mediano foi de 0,65. Já na amostra de estudantes universitários norte-

americanos foi apenas medida a consistência interna, sendo a mediana dos coeficientes de 0,77. 

Finalmente, para o total no CDDQ, o coeficiente de alfa de Cronbach foi de 0,95 para ambas as 

amostras. 

Mais tarde, estudos realizados com amostras compostas por jovens mais novos (alunos do 9º 

ano de escolaridade e ensino secundário) têm em geral apresentado valores similares aos descritos 

acima (e.g., Gati & Saka, 2001a). Na verdade, torna-se evidente que grande parte dos coeficientes de 

consistência interna para a maioria das escalas, são moderados a elevados, com excepção das escalas 

específicas da Falta de Prontidão, sobretudo a subcategoria Crenças Disfuncionais, o que afecta a 

performance do factor que integra. Esta escala tem revelado, praticamente em todos os estudos até 

agora realizados, as piores performances em termos de fiabilidade (e.g., Silva & Ramos, 2008). 

Em Portugal, tem aumentado o interesse pela avaliação das dificuldades de tomada de decisão, 

e mais precisamente pelo uso do questionário desenvolvido por Gati e col. (1996, 2000, 2001a). Neste 

caso, torna-se relevante mencionar os estudos realizados com este questionário (e.g., Könistedt, 2008; 

Loureiro, 2010, Santos, 2009; Silva & Ramos, 2008; Ussene, 2010).  

No estudo de Silva e Ramos (2008) o principal objectivo, foi realizar a adaptação portuguesa 

do questionário de tomada de decisão de carreira, na sua versão abreviada (CDDQ34q, de Gati & 

Saka, 2001b; adap. Silva, 2005). Os autores procederam à adaptação e deram início à análise das suas 

qualidades psicométricas, nomeadamente, ao estudo da sua precisão (e.g., consistência interna) e 

validade (e.g., validade de construto e concorrente). Para o efeito, foi utilizada uma amostra de alunos 
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do 9º ano de escolaridade, da região Centro de Portugal, composta por 231 sujeitos, dos quais 128 

raparigas e 103 rapazes, com uma média de idades de 15,5 anos (DP=0,85), e variação entre os 15 e os 

19 anos.  

Este primeiro estudo das dificuldades de tomada de decisão de carreira ocorreu em duas fases. 

A primeira fase teve como principal objectivo a tradução do questionário de dificuldades de tomada de 

decisão de carreira de inglês para português, realizado por um dos autores do estudo, de seguida 

revista pelo outro autor, no sentido de proceder a pequenas alterações no fraseamento dos itens. Após 

este processo, o questionário foi retraduzido para inglês, por um tradutor profissional, sendo esta 

retradução enviada ao autor do CDDQ, Itamar Gati (Silva & Ramos, 2008, p.10). Com isto, os autores 

obtiveram aprovação e a autorização para iniciar a administração do questionário com a população 

portuguesa (Itamar Gati, comunicação pessoal, Dezembro de 2005). A segunda fase dividiu-se em dois 

momentos, o primeiro tendo como objectivo, examinar as propriedades psicométricas dos resultados 

obtidos com o questionário, nomeadamente, a fiabilidade (consistência interna) das escalas, subescalas 

e resultado total do CDDQ, e o segundo, a avaliação da validade concorrente dos resultados do 

CDDQ. Foram registados coeficientes de alfa de Cronbach para as dez subescalas, que oscilam entre 

0,52 (Crenças Disfuncionais) e 0,85 (Falta de Informação acerca do Self). Nas três categorias 

principais os valores de consistência interna foram de 0,64 (Falta de Prontidão), 0,93 (Falta de 

Informação) e 0,92 (Informação Inconsistente). Para o total dos 32 itens do CDDQ, o resultado foi de 

0,93.  

Assim, pode-se afirmar que os valores de homogeneidade das respostas aos itens no estudo de 

Silva e Ramos (2008) são similares a outros estudos que têm vindo a ser realizados (e.g., Gati et al., 

1996; Gati & Saka, 2001a, Mau, 2001; Osipow & Gati, 1998). Na verdade, algumas escalas chegam 

mesmo a ser superiores às registadas por outros investigadores que utilizaram a versão reduzida do 

CDDQ (e.g., Creed & Yin, 2006; Gati & Saka, 2001 b; Hijazi et al., 2004; Kleiman & Gati, 2004). Os 

autores portugueses, também verificaram que as escalas que descrevem as dificuldades que ocorrem 

durante o processo de tomada de decisão, são mais fidedignas do que as que avaliam a Falta de 

Prontidão para iniciar o processo de decisão (Falta de Motivação e Crenças Disfuncionais apresentam 

um alfa de Cronbach menor que 0,70).  

No segundo momento deste estudo de validação da versão portuguesa do CDDQ34q, a 

amostra foi dividida em dois grupos, os decididos e os indecisos, tendo em conta a resposta dos alunos 

à questão “Já considerou qual a área em que gostaria de se especializar ou qual a ocupação que 

gostaria de escolher
5
?”. Com isto, verificou-se que as correlações entre o grau de severidade das 

dificuldades percebidas e as pontuações do CDDQ34q foram positivas, tal como os autores esperavam 

e, na sua maioria, estatisticamente significativas (os valores oscilam entre 0,14 para a Falta de 

Motivação, e, 0,46 para os Conflitos Externos). As três análises da variância multivariada e univariada 

                                                           
5
 Um sujeito é classificado como decidido através da resposta “Sim” ou indeciso através da resposta “Não”. 
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levadas acabo por Silva e Ramos (2008) indicam que as pontuações das categorias, subcategorias e 

total do CDDQ34q, permitem diferenciar os sujeitos decididos dos indecisos, salientando-se que as 

escalas da categoria Falta de Informação parecem desempenhar um papel relevante nesse efeito. 

Assim, concluíram os autores do estudo (Silva & Ramos, 2008), é possível afirmar com base nos 

resultados obtidos, que a versão portuguesa do CDDQ34q permite, em geral, obter respostas fiáveis na 

maioria das suas escalas, sendo uma medida adequada às facetas da Falta de Informação e Informação 

Inconsistente.  

Tal como já referido, outros autores portugueses procuraram avaliar as dificuldades de tomada 

de decisão em contexto de intervenção vocacional, de acordo com o referencial de Gati e col. (Gati, 

Krausz & Osipow, 1996; Gati & Asher, 2001). Assim, por exemplo, o estudo de Königstedt (2008), 

pretendeu analisar a investigação portuguesa acerca da eficácia da intervenção vocacional, e as 

características da programação do desenvolvimento vocacional nas escolas básicas portuguesas. Esta 

autora estudou uma amostra de 82 jovens do 9º ano de uma escola no centro de Portugal, de ambos os 

sexos (39 rapazes e 43 raparigas), com idades compreendidas entre os 13 e 17 anos (M=14,40; D.P= 

0,97), a quem foi aplicada uma intervenção vocacional longa e estruturada, em classe, na linha da 

Educação para a Carreira, ao longo do ano lectivo 2006/07, o programa “Ser Activo – Explorar para 

Decidir”. Este programa, para além de pretender promover a exploração vocacional nas suas diferentes 

dimensões, aborda também as dificuldades de tomada de decisão dos estudantes. Os instrumentos de 

medida, utilizados nesta investigação foram o Career Decision Difficulties Questionnaire (CDDQ34q, 

Gati & Saka, 2001a, adap. por Silva, 2005) e o Career Exploration Survey (CES, Stumpf, 1983; adap. 

Taveira, 1997).  

Este estudo utilizou um desenho quase experimental, isto é, um plano de investigação com um 

pré-teste seguido de tratamento (intervenção vocacional) e um pós-teste, para comparação de 

resultados. A sua autora previu relativamente ao CDDQ, que todas as médias das escalas baixassem no 

pós-teste, já que, na intervenção se trabalha com os alunos, as dificuldades na tomada de decisão de 

carreira na perspectiva que presidiu ao desenvolvimento da medida CDDQ34q (Gati, Krausz & 

Osipow, 1996; Königstedt, 2008; Silva & Ramos, 2008). Previu, ainda, a existência de uma correlação 

negativa entre as escalas do CES e do CDDQ34q, à excepção das escalas do stress, bem como, a 

existência de uma correlação positiva entre as escalas da dimensão do stress do CES e as escalas de 

stress no CDDQ34q (Königstedt, 2008).  

Ao nível dos resultados com o CDDQ, foi observada uma diminuição das médias na maior 

parte das dimensões, com excepção da categoria principal Informação Inconsistente e das três 

subescalas que a compõem, onde se registou um aumento das médias. Em relação às correlações 

esperadas, pode-se verificar um padrão negativo consistente de correlações entre algumas das 

dimensões dos dois questionários, realçando-se aqui as correlações negativas entre as dimensões do 

processo de exploração, e as dimensões do CDDQ34q que se referem ao decurso do processo da 

tomada de decisão (Königstedt, 2008). 
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Por sua vez, na continuação deste (Königstedt, 2008), o estudo de Santos (2009) avaliou uma 

terceira fase do impacto do programa “Ser activo – Explorar para decidir”. Santos (2009), comparou 

os resultados do CES e do CDDQ34q no segundo momento, aplicado por Königstedt (2008), no início 

do 2º período lectivo de 2006/07, com os resultados de um terceiro momento de avaliação, no final 

desse mesmo período lectivo. A amostra deste novo estudo é composta por 74 alunos de ambos os 

sexos (40 raparigas e 34 rapazes), com idades compreendidas entre os 13 e 17 anos (M=14,30; 

DP=0,87), que no momento frequentavam o 9ºano de escolaridade numa escola do centro de Portugal.  

Os resultados desta investigação evidenciaram uma diminuição nas dificuldades de tomada de 

decisão dos alunos, no momento 3, comparado ao segundo momento da aplicação. Especificamente, 

através da análise dos dados do CDDQ34q, é possível verificar um efeito significativo na diminuição 

das dificuldades de tomada de decisão, em um dos catorze aspectos avaliados, os Conflitos Internos 

(p< .05). O valor total do questionário apresentou uma diminuição marginalmente significativa (p< 

0,1) das dificuldades de tomada de decisão. Com isto, Santos (2009) não rejeita a sua hipótese de 

investigação, já que após a primeira intervenção este resultado apresentava um nível de significância 

superior (p<.05), o que pode ser justificado pelo facto da terceira avaliação estar próxima da realização 

da matricula para o 10º ano e pela mortalidade experimental da amostra (m2=80; m3=74). Santos 

(2009), verifica ainda que existe um menor número de correlações entre os níveis de exploração com a 

Prontidão e categorias específicas do CDDQ34q, comparativamente às verificadas entre as categorias 

Falta de Informação e Informação Inconsistente.  

Mais recentemente, Loureiro e Taveira (2010) desenvolvem um novo estudo com o objectivo 

de explorar as qualidades métricas da versão em português do Questionário de Dificuldades de 

Tomada de Decisão de Carreira (CDDQ34q, Gati & Saka 2001b, adap. por Silva, 2005) para 

utilização num estudo sobre a avaliação daquele tipo de dificuldades no âmbito de uma intervenção na 

gestão pessoal da carreira de alunos do Ensino Superior. A amostra deste estudo é composta por 163 

alunos de graduação de ambos os sexos (22 rapazes e 141 raparigas), com idades compreendidas entre 

os 19 e os 40 anos (M=22,69; DP=3,50) de três estabelecimentos de Ensino Superior do norte de 

Portugal.   

Como principais resultados, são de salientar, os valores dos coeficientes de consistência 

interna elevados, para as escalas, subescalas e total do CDDQ (>0,70),  com 0,90 na escala Falta de 

Prontidão, 0,92 na subescala Crenças Disfuncionais, e 0,89 na escala do total do CDDQ.  Através da 

análise de componentes principais de 32 itens do CDDQ34q (após retirados os itens 7 e 12, de 

validade), aquelas autoras escolheram uma solução final de quatro factores, que explicam 49,4% da 

variância dos resultados. O Factor 1 é constituído por todos os itens da escala Falta de Informação e 

pela subescala Conflitos Internos da escala Informação Inconsistente. O Factor 2 inclui todos os itens 

das subescalas Indecisão Generalizada e Conflitos Externos. O Factor 3 engloba todos os itens da 

subcategoria Crenças Disfuncionais. E o Factor 4 inclui todos os itens da subescala Falta de 

Motivação. Os valores dos coeficientes alfa de Cronbach (consistência interna) foram de 0,92 (Factor 
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1), de 0,68 (Factor 2), de 0,63 (Factor 4) e de 0,60 (Factor 3), respectivamente. Loureiro e Taveira 

(2010) concluíram que seria adequado prosseguir com a replicação deste estudo exploratório, com 

amostras mais alargadas de alunos do ensino superior, colmatando-se, assim, uma das principais 

limitações da sua investigação. 

Por sua vez, Ussene e Taveira (2010) desenvolvem um novo estudo com o CDDQ34q, para 

testar as suas propriedades métricas e a aplicabilidade da versão portuguesa do CDDQ34q (Gati & 

Saka, 2001b; Silva, 2005) a alunos da 12ª classe, moçambicanos. A amostra deste estudo é composta 

por 314 alunos, de escolas privadas e públicas da região sul de Moçambique, de ambos os sexos (194 

raparigas e 120 rapazes), com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos (M=17,05; DP=1,24). 

Em relação aos resultados, o referido autor registou, na primeira fase de exploração factorial dos itens 

do CDDQ34q, que as médias dos itens de resposta variam entre 3,51 e 6,51 pontos, e os desvios-

padrão apresentam valores entre os 2,51 e 3,08 pontos. Em relação à consistência interna dos itens, 

Ussene e Taveira (2010) verificaram que estes apresentam coeficientes alfa de Cronbach muito 

satisfatórios, com valores entre 0,91 e 0,92. Na segunda fase de análise dos resultados, foi realizada 

uma análise de componentes principais de 32 itens do CDDQ34q (após retirada dos itens de validade 7 

e 12), alcançando-se uma solução factorial de nove factores interpretável, que explicam 65,60% da 

variância. O Factor 1 inclui os itens 19-24 da escala Falta de Informação e os itens 25-28 da escala 

Informação Inconsistente. O Factor 2 integra os itens 10 e 11 da escala Falta de Prontidão os itens 29, 

31, 32 e 34 da escala Informação Inconsistente. O Factor 3 é composto pelos itens 27, 30 e 33 da 

categoria principal Informação Inconsistente. No Factor 4, saturam os itens 3-6 da escala Falta de 

Prontidão. O Factor 5 inclui os itens 15-17 da categoria Falta de Informação. O Factor 6 engloba os 

itens 2 da escala Falta de Prontidão e o item 18 da categoria principal Falta de Informação. Por fim, o 

Factor 7 é composto pelos itens 8 e 9 da escala Falta de Prontidão; o Factor 8 pelos itens 1 da escala de 

dificuldades por falta de prontidão e o item 14 por Falta de Informação; e o Factor 9 pelo item 13 da 

escala Falta de Informação. Finalmente, foram registados neste estudo valores de coeficientes de alfa 

de Cronbach (consistência interna) de 0,61 para Falta de Prontidão, de 0,78 para a Falta de 

Informação, e de 0,81 para a Informação Inconsistente, e de 0,88, para o total do CDDQ, semelhantes 

aos registados em outros estudos com análises congéneres (e.g., Mau, 2001; Hijazi, Tatar & Gati, 

2004; Loureiro & Taveira, 2010). Ussene e Taveira (2010) concluem que é adequado considerar esta 

versão do CDDQ34q, num estudo mais definitivo sobre o tipo de dificuldades de tomada de decisão de 

carreira de estudantes moçambicanos, ainda que seja importante prosseguir a investigação da medida 

com novas amostras do mesmo país. 

Estes estudos evidenciam o interesse despertado no nosso país, pelo modelo e medida 

CDDQ34q de avaliação das dificuldades de tomada de decisão, e a necessidade de prosseguir com a 

avaliação das qualidades métricas daquele instrumento, em novas amostras. 
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2.5 Modelo PIC – Pré-avaliação, Exploração Aprofundada e Escolha – Gati e Asher (2001) 

Gati e Asher (2001), conceberam uma abordagem às dificuldades na tomada de decisão que 

pretende ajudar os indivíduos a lidar com a complexidade das decisões de carreira, nomeadamente, 

com a limitação da capacidade humana para processar grandes quantidades de informação. O seu 

modelo, o modelo PIC
6
, consiste num processo dividido em três fases, cada uma delas, com diferentes 

objectivos e estratégias: (i) Pré-avaliação de alternativas baseadas nas preferências do individuo, 

criando assim um leque pequeno de alternativas, enquanto boas opções de escolha, (ii) Exploração 

Aprofundada do leque de alternativas recolhido anteriormente, resultando num listagem de opções 

prováveis, e (iii) a Escolha da melhor alternativa, baseada numa comparação de todas as alternativas 

ponderadas pelo sujeito. O modelo PIC define que o indivíduo pode iniciar o seu processo de tomada 

de decisão a partir de qualquer uma das fases descritas, de acordo com o seu progresso na tomada de 

decisão. Este modelo permite que as pessoas possam mover-se entre os três estádios, possibilitando 

repensar e reforçar os seus inputs prévios, o que confere flexibilidade e dinâmica na abordagem ao 

processo de decisão (Gati & Asher, 2001). De seguida, são descritas e discutidas em mais pormenor, 

as três fases do modelo PIC. 

Assim, na fase de Pré-avaliação, o principal objectivo é reduzir potencialmente o número de 

alternativas propostas e ponderadas pelo sujeito. O pressuposto nesta fase é o indivíduo criar um leque 

de alternativas (sete ou menos alternativas) que mais se adequam às preferências e características do 

mesmo (e.g., Gati, Kleiman & Zakai, 2003). Nesta fase, os autores recorrem ao modelo desenvolvido 

anteriormente por Gati (1986), de eliminação sequencial, propondo que os sujeitos vão reduzindo as 

alternativas de acordo com os aspectos relacionados com a carreira que para eles são mais relevantes. 

Isto é, os indivíduos descrevem cada uma das alternativas de acordo com as actividades, habilidades e 

capacidades que caracterizam cada uma das ocupações e as suas próprias preferências (e.g., utilização 

de cálculos matemáticos, trabalho físico). Assim, quanto mais amplo for o leque de opções 

caracterizadas, melhor serão as comparações e distinções entre alternativas, proporcionando ao 

indivíduo uma melhor adequação ao ambiente (Gati, 1998; Gati, Fassa & Mayer, 1998). No entanto, 

devido às limitações cognitivas e de quantidade de material, não é possível considerar todos os 

aspectos relacionados com as alternativas. O indivíduo deve então escolher um subconjunto de 

alternativas, focando-se na caracterização de cada uma delas, baseando a sua pesquisa em três aspectos 

fundamentais, (i) restrições objectivas (e.g., uma deficiência); (ii) competências pessoais (e.g., 

criatividade, habilidades técnicas), e (iii) preferências pessoais (e.g., trabalho individual/em grupo, 

trabalho em escritório/ou ar livre), (Brown, 1990; Mitchell, 1975). Por fim, esta eliminação sequencial 

das opções é feita através (i) da importância dos aspectos que a constituem para o indivíduo, (ii) pelo 

nível considerado ideal, e (iii) pelo facto dessa alternativa compreender aspectos menos desejáveis, 

mas no entanto, aceitáveis (e.g., um indivíduo pode achar ideal desempenhar um trabalho artístico, 

                                                           
6
 No modelo original PIC as fase são: (a) Prescreening, (b) In-depth Exploration, e (c) Choice. 
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estando disposto a comprometer-se com um trabalho que não inclua totalmente essa característica 

artística). Isto leva a que o sujeito direccione a sua atenção para uma perspectiva mais realista do 

mundo do trabalho e da tomada de decisão (Gati, 1993; Gati & Asher, 2001; Gati, Houminer & 

Aviram, 1998).  

Na segunda fase, Exploração Aprofundada, o principal objectivo é identificar as alternativas 

que não só são promissoras, como vão de acordo às preferências do indivíduo. Nesta fase, o sujeito 

direcciona a avaliação para os aspectos directamente relacionados com a ocupação. Isto é, o indivíduo 

deve recolher informação específica para cada uma das alternativas por ele criadas, procurando 

informação compreensiva e adicional. Esta informação pode ser verbal (e.g., procura testemunhos 

reais de pessoas que trabalham naquela área, procuram informação em livros ou em bibliotecas), e/ou 

através da internet (e.g., sites ou vídeos acerca das ocupações/profissões). Na exploração aprofundada 

é necessário que o sujeito foque a sua atenção para os aspectos fulcrais de cada alternativa (e.g., “tratar 

pessoas” e “trabalhar por turnos, em horários pouco convencionais”, são aspectos relativos ao trabalho 

de Paramédico, enquanto que “utilizar a habilidade verbal” não é um aspecto principal desta 

ocupação) (Gati, 1998; Gati & Asher, 2001; Gati, Garty & Fassa, 1996). Assim, quando todos os 

aspectos que caracterizam uma alternativa estão de acordo com as preferências e competências do 

sujeito, então o segundo objectivo desta fase é avaliar a probabilidade do indivíduo escolher essa 

opção e ser bem sucedido na mesma, considerando para o efeito, o percurso escolar do aluno (e.g., 

notas), o tempo que pretende despender para a actividade e os recursos financeiros. Se uma alternativa 

não obedece a estes requisitos então deve ser removida, o que resulta numa listagem ainda mais 

reduzida de alternativas.  

Ao alcançar um leque reduzido de alternativas, o indivíduo passa à última fase, proposta por 

este modelo, a fase de Escolha. Esta fase tem como principal objectivo ajudar o indivíduo a decidir-se 

por uma ocupação que melhor se adequa. Para isso, o sujeito deve comparar as alternativas que criou 

na etapa anterior, comparando duas de cada vez, verificando as vantagens e desvantagens de cada 

alternativa, tendo em conta a importância relativa aos atributos (por exemplo, se uma das vantagens de 

uma alternativa for o salário, então essa pode ser anulada pela combinação de vantagens de outra 

alternativa, como o menor tempo na deslocação para o emprego e ter benefícios extra). Desta forma, o 

sujeito determina para cada par de alternativas a que tem mais vantagens, continuando este processo 

até obter um par “final” de alternativas. De seguida, o indivíduo deve verificar as hipóteses dessa 

alternativa ser adequada e manter uma segunda alternativa, para o caso de não ser bem sucedido na 

primeira. 

Por fim, os autores definem ainda um momento de implementação, em que o indivíduo deve 

planear e actualizar a sua decisão.  
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3.Estudo Empírico: Dificuldades de Tomada de Decisão na Intervenção Vocacional 

 

3.1 Método 

3.1.1 Objectivo 

Este trabalho tem como principais objectivos, analisar as qualidades psicométricas em termos 

de fiabilidade e validade dos resultados, e analisar os resultados em termos de validade concorrente da 

versão portuguesa do Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira (CDDQ34q, 

Gati & Saka, 2001b; adaptado por Silva, 2005; Silva e Ramos, 2008), com alunos do 9º ano de 

escolaridade, da região norte de Portugal. 

 

3.1.2 Hipóteses do Estudo 

Hipótese 1: Espera-se obter valores iguais ou superiores a 0,70 em coeficientes alfa de Cronbach 

como medidas de consistência interna das subescalas e escala total do CDDQ34q na amostra em 

estudo 

Hipótese 2: Existem diferenças estatisticamente significativas ao nível das dificuldades relacionadas 

com os factores que constituem o CDDQ. 

H2 (I): Alunos indecisos apresentam mais dificuldades ao longo dos factores do CDDQ do que alunos 

decididos. 

Hipótese 3: Existem diferenças estatisticamente significativas ao nível das dificuldades de tomada de 

decisão nos alunos indecisos e decididos. 

H3 (I): Alunos indecisos apresentam maiores dificuldades no processo de tomada de decisão do que 

os alunos decididos. 

3.1.3 Participantes 

A amostra é composta por 271 alunos do 9.º ano de escolaridade inscritos em três escolas do 

distrito de Braga e Barcelos
7
, na zona norte de Portugal, inscritos num programa de intervenção 

vocacional. Esta é constituída por 138 (50,9%) de raparigas e 132 (48,7%) rapazes, com idades 

compreendidas entre os 13 e os 18 anos de idade (M=14,4, DP=0,78). Da amostra inicial (n=293) 

foram removidos 22 alunos, que não preenchiam simultaneamente os níveis pretendidos de resposta 

aos itens de validade (Itens 7 e 12). Isto é, de acordo com as recomendações de Gati e col. (2001a), 

                                                           
7
 Os dados para a realização deste estudo foram recolhidos no período de 2009-2010, nas seguintes escolhas: Escola EB 2/3 de Real, Escola 

3º Ciclo/Secundária de Amares e Escola EB 2/3 de Viatodos. 
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foram removidos todos os indivíduos que simultaneamente responderam com valores menores que 4 

no item 7, e maiores que 5, no item 12 do CDDQ34q.  

 

Frequência em % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Habilitações Literárias dos Pais/Encarregados de Educação dos participantes (n=271).  

 

Do pondo de vista socioeconómico, os alunos da amostra encontram-se num nível 

médio/baixo (cf. Gráfico 1)., sendo que as habilitações dos pais estão entre o 4º ano (21,4% para o 

caso das mães e 26,2% para o caso dos pais), o 5º e 6º ano (27,3% para as mães; 28% para os pais) e o 

9º ano de escolaridade (19,9% para as mães; 17,7% para os pais)  

 

3.1.4 Instrumento 

Neste estudo foi utilizado o Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira 

(CDDQ34q, Gati & Saka, 2001), adaptado para a população portuguesa por Silva (2005). Esta trata-se 

de uma versão abreviada para 34 itens do questionário CDDQ, para poder ser utilizado na internet. 

Este questionário engloba todos os problemas associados a dificuldades de tomada de decisão de 

carreira, apresentando três categorias principais de dificuldades: a Falta de Prontidão, a Falta de 

Informação e a Informação Inconsistente. Que se encontram divididas em dez categorias específicas 

de dificuldades. Assim, a Falta de Prontidão inclui a Falta de Motivação, a Indecisão Generalizada e as 

Crenças Disfuncionais. As categorias principais, Falta de Informação e Informação Inconsistente 

englobam categorias de dificuldades que ocorrem durante o processo de tomar uma decisão de 

carreira. A categoria principal Falta de Informação, inclui as subcategorias de Falta de Informação 

acerca do Processo de Tomada de Decisão (passos), Falta de Informação acerca do Self, Falta de 

Informação acerca das Ocupações e Falta de Informação acerca das Fontes Adicionais de Informação. 

E por fim, a categoria Informação Inconsistente, engloba as subescalas: Informação pouco Fidedigna, 

Conflitos Internos e Conflitos Externos. 
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A primeira parte do questionário é dedicada à recolha de informação sociodemográfica, 

incluindo-se aqui a idade, sexo, e o número total de anos de escolaridade. Nesta parte do questionário 

é solicitado aos sujeitos, também a sua posição em relação ao processo de tomada de decisão, através 

da resposta à questão “Já considerou qual a área em que gostaria de se especializar ou qual a ocupação 

que gostaria de escolher?”. Os participantes que assinalaram “Sim” a esta questão devem responder: 

“Em caso afirmativo, até que ponto está confiante na sua escolha?”. A segunda parte do questionário 

inclui um conjunto de 34 afirmações relacionadas com as dificuldades de tomada de decisão, tal como 

definidas por Gati e col. (1996, 2000). Nesta parte, a resposta aos itens é realizada, usando uma escala 

de Lickert, com nove pontos, em que 1 significa “Não me descreve” e 9 significa “Descreve-me bem”. 

A questão final do CDDQ34q pede aos indivíduos que assinalem o grau de severidade de necessidade 

de tomar uma decisão relacionada com a carreira/percurso escolar, numa escala com 9 pontos também, 

em que 1 significa “Baixa” e 9 significa “Alta”.  

O CDDQ34q permite-nos obter 14 resultados diferentes, um resultado para cada uma das dez 

subescalas de dificuldades (calculo da média aritmética das respostas aos itens que as compõem), um 

resultado para as três categorias principais (cálculo da média aritmética das subescalas que integram a 

categoria) e ainda, um resultado para o total do CDDQ34q. Silva & Ramos (2008), no seu estudo 

descreveram os seguintes resultados: no primeiro nível, foram calculadas as médias para os 14 

resultados. Em que, a média mais alta encontrada pelos autores, corresponde à subescala Crenças 

Disfuncionais (M=5,56) e a mais baixa na subescala Falta de Motivação (M=3,16), ambas 

pertencentes à categoria principal Falta de Prontidão. As restantes médias localizam-se entre o 4-5 

pontos, sendo a média total para o CDDQ de 4.41. De seguida foram calculados os coeficientes de alfa 

de Cronbach para as escalas e subescalas, bem como para o total do CDDQ, sendo os índices de 

fiabilidade mais baixas são relativos às Crenças Disfuncionais (0,52) e Falta de Motivação (0,68). Para 

o total do CDDQ, o alfa de Cronbach é de 0,93. Já os valores de homogeneidade das respostas para as 

categorias principais são bastante elevados, Falta de Informação (0,93) e Informação Inconsistente 

(0,92), com a excepção da categoria Falta de Prontidão (0,64).  

Por outro lado, no segundo nível da validade concorrente, os autores com base na questão 

inicial do CDDQ “Já considerou qual a área em que gostaria de se especializar ou qual a ocupação que 

gostaria de escolher?”, constituíram dois grupos: “decididos” (n=167) e “indecisos” (n=64). Silva e 

Ramos (2008) realizaram três análises estatísticas, duas MANOVAS, com as dez subcategorias de 

dificuldades de tomada de decisão, e outra com as três categorias principais de dificuldades, e uma 

ANOVA para o total do CDDQ34q. Assim, tendo em conta os resultados da MANOVA efectuada 

com as dez subescalas, os autores referem existir diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos na variável compósita (Wilks’s Lambda= 0,90, p<0,001), sendo que as anovas 

univariadas, revelam que os participantes “decididos” apresentam menores dificuldades do que os 

“indecisos” em seis categorias específicas do CDDQ (Crenças Disfuncionais, Falta de informação 

acerca do processo de tomada de decisão (passos), Self, Ocupações/Profissões, Informação pouco 
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fidedigna e Conflitos Internos). No resultado da MANOVA para as três categorias principais, existe 

um efeito estatisticamente significativo (Wilks’s Lambda= 0,81, p<.001), em que os resultados das 

análises univariadas indicam que os alunos decididos registam menos Falta de Informação e 

Informação Inconsistente, não diferindo dos sujeitos indecisos na categoria principal Falta de 

Prontidão (p>0, 05). Por fim, em relação à ANOVA efectuada com o total do CDDQ34q, os mesmos 

autores verificaram que o grupo de alunos decididos, apresentam em média, menor dificuldade com o 

processo de tomada de decisão de carreira (F=6,64, p <0,05), que os alunos indecisos, embora o 

tamanho do efeito seja fraco.  

 

3.1.5 Procedimentos 

Os dados foram recolhidos por psicólogos e psicólogos estagiários, com a autorização prévia da 

Direcção dos estabelecimentos de ensino envolvidos. A amostra foi recolhida através do pré-teste 

realizado aos alunos inscritos no programa de orientação vocacional, “Futuro Bué!” (Taveira e tal., 

2009), a funcionar nos respectivos estabelecimentos de ensino. O “Futuro Bué!” é de um programa 

concebido para alunos do 9.º ano de escolaridade, que se encontram, numa situação de transição, 

sendo ela a transição de escolaridade. Trata-se de um programa  de intervenção  criado apartir da 

abordagem desenvolvimentista centrada na qualidade da relação de ajuda, desenvolvida Taveira 

(2001) à luz dos modelos de Spokane (1991) e de Gibson e Mitchell (1998). Este programa tem como 

principal objectivo apoiar os alunos do 9º ano de escolaridade no seu processo de tomada de decisão. 

Pretende-se facilitar as escolhas e exploração de alternativas, acerca do percurso a realizar após o 9º 

ano, nomeadamente o ingresso no 10º ano através do ensino regular ou ensino profissionalizante, 

promovendo assim o desenvolvimento vocacional. De forma a atingir estes objectivos, o programa 

encontra-se estruturado em cinco sessões semanais com os alunos, desenvolvendo as seguintes 

temáticas: a exploração do Self de carreira, exploração activa das oportunidades e ambientes de 

formação e do mundo profissional  e do trabalho em geral. 

Para além das sessões com os alunos, o programa “Futuro Bué!” envolve ainda, uma sessão 

inicial de esclarecimento a toda a comunidade escolar; uma entrevista inicial aos pais/encarregados de 

educação, bem como uma sessão de aplicação de uma bateria de questionários, que compõem o pré-

teste, nomeadamente, o Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira (Gati & 

Saka, 2001a; adap. por Silva, 2005), o CES - Career Exploration Survey (Stumpf, 1983; adap. 

Taveira, 1997) (ii) CDS - Career Decision Scale (Osipow, 1976; adap. Taveira, 1997). Após as 

sessões com os alunos, é realizada uma sessão com os pais/encarregados de educação e os alunos, no 

sentido de dar a conhecer os resultados do aluno e a sua escolha e uma sessão de pós-teste. 

É ainda de salientar, que o pré-teste foi aplicado no decorrer das aulas de Formação Cívica, 

leccionadas pelos Directores de Turma, que nos concederam as aulas para o efeito. Foi garantida a 
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confidencialidade no tratamento dos resultados, já que os questionários foram utilizados apenas para 

efeitos de pesquisa e análise.  

 O consentimento dos encarregados de educação foi recolhido através de uma sessão de 

esclarecimento realizada para os pais/encarregados de educação, integrada na sessão 0, do “Futuro 

Bué!”. Os alunos foram informados dos objectivos do programa, dando o seu consentimento para a 

aplicação de questionários e da utilização destes para efeitos de pesquisa.  

 

3.1.6 Análises Estatísticas 

 Os resultados foram analisados através do programa Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS 18.0). Foram realizadas análises de estatística descritiva dos dados de caracterização da amostra 

e das respostas do CDDQ34q. De seguida, foi feita uma análise exploratória dos itens que constituem 

o questionário CDDQ34q e calculada a consistência interna das categorias principais, subescalas de 

dificuldades, e total do CDDQ34q. Foi também efectuada uma análise factorial exploratória dos 32 

itens do CDDQ34q através da Análise de Componentes Principais, sem os itens de validade 7 e 12. 

Por fim, foi calculada a consistência interna (coeficientes de Alfa de Cronbach) e a análise estatística 

descritiva dos factores, bem como a verificação da validade concorrente dos resultados, a partir da 

análise e comparação dos resultados de dois grupos, classificados como “decididos” e “indecisos”, da 

amostra.  

 

3.2 Resultados 

Em primeiro lugar, foi realizada uma análise descritiva para os itens de resposta ao CDDQ34 

(cf. Quadro 2), onde podemos verificar que as médias variam entre os pontos 2,10 (item 2) e 6,56 

(item 10), e os desvios-padrão variam entre os níveis 1,72 e 2,60. Para a validade interna (cf. Quadro 

2), foi fixado o limiar no 0,35, sendo que os itens 8 (0,27), 9 (0,13), 10 (0,17) e 11 (0,16), pertencentes 

à subescala Crenças Disfuncionais, apresentam valores inferiores ao critério fixado acima descrito. Os 

restantes itens de resposta apresentam uma validade interna entre 0,39 (item 1) e o 0,67 (item 24).  

Ainda no quadro 2, verifica-se os níveis de consistência interna dos itens do CDDQ34q, sendo 

que os coeficientes alfa de Cronbach são de 0,92. Ao analisarmos os valores de alfa quando o item é 

eliminado, observa-se que existem diferenças no índice global do factor alfa, já que os valores variam 

entre o 0,45 e 0,83, sendo assim a consistência interna dos itens do CDDQ34q satisfatória. 
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Quadro 2. Análise Descritiva e Consistência Interna dos Itens do CDDQ34q 

 

Os resultados para a fiabilidade do questionário CDDQ34q encontram-se descritos no quadro 

3, onde são apresentadas as médias e desvios-padrão das categorias principais, subcategorias e total do 

CDDQ. A média mais baixa corresponde à subescala Falta de Motivação (M=2,74), enquanto a média 

mais alta é verificada na subescala Crenças Disfuncionais (M=5,41), pertencentes à categoria Falta de 

Prontidão. Em relação às escalas, a média mais alta é verificada na Falta de Informação (M=4,89) e a 

mais baixa é relativa à Informação Inconsistente (M=3,65). A média para o total do CDDQ é de 4,38. 

Sendo que as restantes médias encontram-se entre os valores 4-5 pontos. Os valores de dispersão são 

adequados face à amplitude das escalas (os desvios-padrão estão todos acima da unidade 1).  

 Min. Max. M. DP Assimetria Curtose 

 

Ritc 

α Cronbach 

se item 

eliminado 

Fm1 1 9 2,90 2,19 1,024 0,153 0,39 0,65 

Fm2 1 9 2,10 1,72 1,856 3,216 0,31 0,63 

Fm3 1 9 3,22 2,33 0,898 - 0,285 0,43 0,57 

Ig4 1 9 4,47 2,35 0,242 - 0,928 0,62 0,61 

Ig5 1 9 5,35 2,35 - 0,072 - 1,048 0,45 0,60 

Ig6 1 9 5,58 2,54 - 0,357 - 1,022 0,41 0,63 

Cd8 1 9 4,54 2,60 0,158 - 1,155 0,27 0,51 

Cd9 1 9 4,23 2,33 0,355 - 0,809 0,13 0,48 

Cd10 1 9 6,56 2,03 - 0,620 - 0,400 0,17 0,45 

Cd11 1 9 6,31 2,19 - 0,455 - 0,779 0,16 0,50 

Eptd13 1 9 5,37 2,27 0,039 - 0,998 0,59 0,83 

Eptd14 1 9 5,10 2,11 0,077 -0,809 0,64 0,77 

Eptd15 1 9 5,11 2,04 0,090 - 0,631 0,66 0,83 

S16 1 9 4,39 2,28 0,193 - 0,996 0,59 0,73 

S17 1 9 4,75 2,31 0,050 - 0,907 0,56 0,72 

S18 1 9 4,82 2,27 0,097 - 0,928 0,59 0,74 

S19 1 9 4,99 2,13 - 0,076 - 0,691 0,62 0,73 

Oc20 1 9 4.70 2,17 0,088 - 0,880 0,66 0,67 

Oc21 1 9 4,79 2,16 0,060 - 0,819 0,62 0,69 

Oc22 1 9 5,41 2,25 - 0,171 - 0,894 0,64 0,78 

Mia23 1 9 4,55 2,16 0,145 - 0,783 0,63 Neg. Value 

Mia24 1 9 4,74 2,12 0,144 - 0,736 0,67 Neg. Value 

Ipf25 1 9 3,60 2,30 0,592 - 0,724 0,52 0,73 

Ipf26 1 9 3,76 2,15 0,565 - 0,426 0,58 0,61 

Iu27 1 9 4,00 2,00 0,367 - 0,381 0,61 0,61 

Ipf28 1 9 4,33 2,46 0,270 -1,027 0,48 0,72 

Ci29 1 9 2,79 1,99 1,099 0,480 0,44 0,69 

Ci30 1 9 3,79 2,35 0,559 - 0,729 0,47 0,69 

Ci31 1 9 4,17 2,29 0,307 -0,704 0,51 0,63 

Ci32 1 9 3,91 2,14 0,376 - 0,772 0,53 0,65 

Ce33 1 9 2,98 2,24 1,027 0,148 0,41 Neg. Value 

Ce34 1 9 3,74 2,15 0,400 - 0,787 0,50 Neg. Value 
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Ainda no quadro 3 pode-se analisar os coeficientes Alfa de Cronbach para todas as escalas. 

Assim, a consistência interna mais baixa é observada para a escala Crenças Disfuncionais (0,56), as 

restantes apresentam valores de consistência moderados a altos, variando de 0,70 para a subcategoria 

Conflitos Externos e 0,87 para a Falta de Informação acerca do Processo de Tomada de Decisão. Em 

termos das categorias principais, a Falta de Prontidão apresenta o valor mais baixo ao nível da 

consistência (0,68), enquanto as dificuldades relacionadas com a Informação Inconsistente e Falta de 

Informação reúnem valores de consistência interna bastante elevados, 0,85 e 0,92 respectivamente. O 

total do CDDQ apresenta também um nível de consistência elevado, 0.92.  

 

Quadro 3. Médias, Desvios-padrão e coeficientes de fiabilidade das categorias principais e 

subcategorias do Questionário de Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira (n=271) 

Escala Número de 

Itens 

M DP Alfa de 

Cronbach 

Falta de Prontidão 10 4,43 1,17 0,68 

Falta de Motivação 3 2,74 1,66 0,71 

Indecisão Generalizada 3 5,13 1,91 0,71 

Crenças Disfuncionais 4 5,41 1,50 0,56 

Falta de Informação 12 4,89 1,61 0,92 

Processo de Tomada de 

Decisão 
3 5,19 1,91 0,87 

Self 4 4,74 1,74 0,78 

Ocupações 3 4,97 1,84 0,79 

Fontes Adicionais de 

Informação 
2 4,65 1,93 0,77 

Informação Inconsistente 10 3,65 1,45 0,85 

Informação Pouco 

Fidedigna 
3 3,78 1,74 0,73 

Conflitos Internos 5 3,79 1,55 0,72 

Conflitos Externos 2 3,36 1,92 0,70 

Total CDDQ 32 4,38 1,22 0,92 

 

Após o cálculo da consistência interna dos resultados com as categorias originais, foi realizada 

uma análise de componentes principais, com rotação varimax, que evidenciou a solução de sete 

factores que explicam 60,7 % da variância (Quadro 4). Cada um dos factores agrupa as dificuldades de 

tomada de decisão de diferente forma. O Factor 1 inclui todos os itens da categoria principal Falta de 

Informação. Por sua vez, o Factor 2 reúne todos os itens da subescala Conflitos Externos, bem como 

os itens 26 e 27 da subescala Informação pouco Fidedigna e ainda, o item 29 da subcategoria Conflitos 

Internos. O Factor 3 é composto por todos os itens da escala Falta de Motivação. O Factor 4 inclui o 

item 25 da subescala Informação pouco Fidedigna e o item 28 da subescala Conflitos Internos. Por 

fim, o Factor 5 reúne todos os itens da subcategoria Indecisão Generalizada; o Factor 6 inclui os itens 

30, 31 e 32 da escala Conflitos Internos, e o Factor 7 é composto por itens da escala Crenças 

Disfuncionais. 
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Quadro 4. Análise das Componentes Principais com rotação varimax do CDDQ34q 

 

No Quadro 5 são apresentadas as médias, desvios-padrão e coeficientes de correlação Alfa de 

Cronbach para os sete factores. A média mais alta verificada é para as dificuldades relacionadas com a 

Falta de Informação (Factor 1), e a média mais baixa é relativa às dificuldades relacionadas com 

 
Factores 

1 2 3 4 5 6 7 

Fm1 0,155 0,187 0,756 0,058 -0,091 0,025 0,096 

Fm2 0,054 0,163 0,736 -0,057 0,092 0,114 -0,099 

Fm3 0,137 0,157 0,705 0,229 0,176 0,050 -0,076 

Ig4 0,408 0,262 0,199 0,252 0,531 0,055 -0,084 

Ig5 0,354 0,048 0,034 0,114 0,666 -0,053 0,109 

Ig6 0,250 0,137 0,009 -0,059 0,699 0,119 0,106 

Cd8 0,004 -0,022 0,320 -0,054 0,312 0,255 0,468 

Cd9 -0,076 0,128 0,338 -0,392 0,088 0,142 0,564 

Cd10 0,099 -0,056 -0,085 0,150 0,140 -0,080 0,735 

Cd11 0,211 0,111 -0,207 -0,023 -0,111 -0,071 0,705 

Eptd13 0,676 -0,072 0,048 0,166 0,198 0,097 0,291 

Eptd14 0,723 -0,060 0,096 0,103 0,248 0,189 0,114 

Eptd15 0,718 0,061 -0,010 0,135 0,310 0,116 0,148 

S16 0,560 -0,046 0,315 0,345 -0,034 0,310 -0,055 

S17 0,592 -0,006 0,272 0,358 -0,104 0,091 0,086 

S18 0,681 0,154 0,072 -0,018 0,139 0,129 -0,018 

S19 0,647 0,208 0,092 -0,014 0,050 0,223 0,054 

Oc20 0,764 0,128 0,085 0,114 0,082 0,161 -0,061 

Oc21 0,768 0,193 0,078 0,112 0,063 -0,067 -0,016 

Oc22 0,589 0,146 0,065 0,236 0,128 0,231 0,144 

Mia23 0,674 0,424 -0,054 0,039 0,101 0,015 0,017 

Mia24 0,719 0,316 0,028 0,064 0,212 -0,032 0,038 

Ipf25 0,300 0,375 0,166 0,572 -0,090 0,069 0,076 

Ipf26 0,330 0,464 0,226 0,149 -0,062 0,349 0,081 

Ipf27 0,398 0,565 0,157 0,266 0,031 0,049 0,040 

Ci28 0,225 0,154 0,060 0,728 0,225 0,159 -0,027 

Ci29 0,132 0,537 0,392 0,187 -0,148 0,199 -0,073 

Ci30 0,244 0,183 0,099 0,032 0,028 0,770 -0,002 

Ci31 0,199 0,258 0,107 0,387 0,060 0,554 0,018 

Ci32 0,249 0,453 0,076 0,048 0,151 0,525 -0,069 

Ce33 0,068 0,723 0,182 -0,104 0,179 0,121 0,049 

Ce34 0,121 0,648 0,108 0,219 0,195 0,175 0,049 
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informação pouco fidedigna derivadas de conflitos internos (Factor 4). Ao nível dos alfas de Cronbach 

a consistência mais baixa é relativa às dificuldades relativas às crenças disfuncionais (0,56) e a 

consistência mais alta deriva de dificuldades relacionadas com a falta de informação (0,92). Os outros 

factores apresentam valores moderados a elevados, variando entre 0,60 para o Factor 4 e 0,78 para o 

Factor 2.  

 

Quadro 5. Análise Descritiva e Consistência interna do Factores do CDDQ34q (n=271) 

Factores Número de 

Itens 

M DP Alfa de 

Cronbach 

Falta de Informação (F1) 
12 58,7 19,17 0,92 

Informação pouco fidedigna 

devido a conflitos externos e 

internos (F2) 5 17,3 7,68 0,78 

Falta de Motivação (F3) 3 8,2 4,99 0,70 

Informação pouco fidedigna 

devido a conflitos internos 

(F4) 
2 7,9 4,03 0,60 

Indecisão Generalizada (F5) 
3 15,4 5,74 0,71 

Conflitos Internos (F6) 3 11,9 5,32 0,69 

Crenças Disfuncionais (F7) 
4 21,6 6,02 0,56 

 

As respostas dos alunos à questão inicial do CDDQ, “Já considerou qual a área em que 

gostaria de se especializar ou qual a ocupação que gostaria de escolher?” permitiu-nos constituir dois 

grupos: os participantes que responderam “sim”, denominados de decididos (n=124), e os que 

responderam “não”, denominados de indecisos (n=64). Após a verificação das assumpções para a 

realização de testes estatísticos paramétricos, nomeadamente quanto á normalidade (e.g., todos os 

coeficientes de assimetria e de achatamento encontram-se no intervalo ± 1), linearidade, 

homogeneidade das matrizes de variância e covariância (e.g., Teste de Levene e Teste de Box), 

verificou-se que poderíamos calcular uma MANOVA para quatro dos factores e uma ANOVA para o 

total do CDDQ. Sendo que para os Factores 2, 3 e 4 foram realizados testes estatísticos não 

paramétricos, visto estes não obedecerem aos critérios de realização de testes paramétricos. No quadro 

5 estão descritas as médias e desvios padrão para cada um dos grupos ao nível dos factores do 

CDDQ34q.  
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Quadro 6. Resultados Univaridados dos Factores 1, 5, 6 e 7 do CDDQ34q 

*nível de significância.05 

 

Assim, os resultados para a MANOVA indicam a existência de diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos (Wilks’s Lambda= 0,93; F (4, 183) = 3,24, p<.05). Os resultados 

indicam que o grupo de alunos decididos apresenta menos dificuldades que o grupo de indecisos. O 

que vai de encontro ao esperado com na H2, que previa que existem diferenças estatisticamente 

significativas ao nível das dificuldades de tomada de decisão relacionadas com os factores do CDDQ, 

entre os alunos decididos e indecisos. Sendo que os alunos indecisos têm mais dificuldades 

relacionadas com a Falta de Informação e Indecisão Generalizada (p<0,05) do que os alunos 

decididos. Com isto, podemos confirmar parte da H2 (I), visto que para os factores 2, 3 e 4 foram 

realizados testes não paramétricos.  

Por fim, na última parte do quadro 5 encontra-se descrito o resultado total do CDDQ, que 

demonstra que os alunos decididos apresentam em média menor dificuldade com o processo de 

tomada de decisão de carreira do que os alunos indecisos (F (1,186) = 4,53; p <.05). O que também 

confirma a H3, no sentido em que se previa que existiam diferenças no processo de tomada de decisão, 

sendo que na H3 (I) se previa que os alunos indecisos apresentam mais dificuldades com o processo de 

tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Decididos 

(n=124) 

Média (DP) 

Indecisos 

(n=64) 

Média (DP) 

F (1,186) 

(Univariado) 

Falta de Informação (Factor 1) 4,89 (1,61) 5,48 (1,33) 6,40* 

Indecisão Generalizada (Factor 

5) 
5,01 (1,94) 5,64 (1,94) 4,34* 

Conflitos Internos (Factor 6) 3,90 (1,80) 4,27 (1,84) 1,72 

Crenças Disfuncionais (Factor 7) 5,62 (1,53) 5,21 (1,43) 3,08 

Total CDDQ 4,38 (1,24) 4,78 (1,13) 4,53* 
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Quadro 7. Testes não paramétricos dos Factores 2, 3 e 4 do CDDQ34q 

 Decididos 

(n=124) 

Ordem 

Média 

Indecisos 

(n=64) 

Ordem 

Média 

Z 

Informação pouco fidedigna devido a 

conflitos externos e internos (F2) 

91,52 

 
100,28 4,34 

Falta de Motivação (F3) 88,88 105,39 4,67* 

Informação pouco fidedigna devido a 

conflitos internos (F4) 
85,84 111,08 5,03** 

*nível de significância < .05 

**nível de significância < .01 

 

Por fim, os resultados dos testes não paramétricos (Mann Whitney), apresentados no Quadro 

6, demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas, no efeito maior das dificuldades 

de tomada de decisão relacionadas com a Falta de Motivação (Z= 4,67; p <.05) e a Informação pouco 

Fidedigna devido a Conflitos Internos (Z= 5,03; p<.01), no grupo de alunos indecisos do que no grupo 

dos alunos decididos. Não se verificando efeitos nos dois grupos estatisticamente significativos ao 

nível das dificuldades relacionadas com informação pouco fidedigna derivadas de conflitos externos e 

internos (Z= 4,34; n.s.), confirmando assim a H2(I), em que os alunos indecisos apresentam mais 

dificuldades ao longo dos factores do questionário.  

 

3.3 Discussão de Resultados 

Ao longo dos últimos tempos têm vindo a ser trabalhadas as questões das dificuldades de 

tomada de decisão com os alunos portugueses (e.g., Loureiro & Taveira, 2010; Ussene & Taveira, 

2010; Santos, 2009; Silva & Ramos, 2008), estes estudos evidenciam o interesse despertado no nosso 

país, pelo modelo e medida CDDQ34q de avaliação das dificuldades de tomada de decisão, e a 

necessidade de prosseguir com a avaliação das qualidades métricas daquele instrumento, em novas 

amostras.  

Assim, o principal objectivo deste estudo foi analisar as qualidades psicométricas e os 

resultados do CDDQ34q, com uma amostra de alunos portugueses do 9º ano de escolaridade do norte 

do país, bem como a validade concorrente do mesmo. Nos resultados de análise dos itens é possível 

verificar uma validade e consistência interna positiva para os itens de resposta do CDDQ34q, sendo 

ela de 0,92, o que vai de encontro ao verificado noutros estudos (e.g., Ussene & Taveira, 2010; 

Loureiro & Taveira, 2010). 

Tal como Silva e Ramos (2008) encontraram no seu trabalho, verificou-se no presente estudo 

que as escalas que descrevem dificuldades que ocorrem durante o processo de tomada de decisão de 

carreira são mais confiáveis do que as escalas falta de prontidão para iniciar o processo de tomada de 

decisão. De facto, a escala que demonstra um menor alfa de Cronbach é a subcategoria Crenças 

Disfuncionais (0,56). Este resultado afecta a homogeneidade da categoria principal onde esta 
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subcategoria está conceptualmente incluída, ou seja, a Falta de Prontidão (0,68). Por outro lado, o 

nível de consistência das duas outras categorias principais é elevado e satisfatório (0,92 para a Falta de 

Informação, e 0,85 para a Informação Inconsistente).  

Isto acontece também com o estudo de Ussene & Taveira (2010), que confirmaram uma maior 

consistência para as dificuldades relacionadas com a Falta de Informação (0,78) e Informação 

Inconsistente (0,81), em relação à escala Falta de Prontidão (0,61), resultados estes semelhantes aos 

estudos de Gati e Saka, (2001b), Hijazi, Tatar e Gati, 2004; e de Mau, (2001). Pelo contrário Loureiro 

e Taveira (2010) verificaram que as dificuldades que ocorrem no inicio processo de tomada de decisão 

são igualmente confiáveis quando comparadas com as dificuldades que ocorrem durante o processo de 

tomada de decisão.  

Nos resultados da análise dos itens é possível verificar uma validade e consistência interna 

positiva para os sete factores, estes são independentes e consistentes. De acordo com o modelo de Gati 

e col. (1996), as subcategorias da categoria principal Falta de Prontidão, sendo elas, Falta de 

Motivação, Indecisão Generalizada e Crenças Disfuncionais, são claramente factores independentes. 

Por outro lado, as subcategorias da categoria Falta de Informação formam um único factor. E 

finalmente, as subcategorias: Informação pouco Fidedigna, Conflitos Internos, e Conflitos Externos, 

da categoria principal, Informação Inconsistente definem outros três factores. O que é semelhante ao 

referido por Loureiro e Taveira (2010) no seu estudo, já que estas autoras encontraram uma solução de 

4 factores, independentes e consistentes, a escala Falta de Informação e subescala Conflitos Internos 

forma um factor independente; a subescala Indecisão Generalizada e Conflitos Externos formam o 

factor 2. E as categorias Crenças Disfuncionais e Falta de Motivação formam outros dois factores 

independentes. 

Os resultados apresentados acima, são diferentes dos resultados reportados por Creed e Yin 

(2006), com a versão chinesa do questionário CDDQ34q. Estes autores identificaram dois factores 

estáveis para o CDDQ, nomeadamente, as categorias Falta de Informação e Informação Inconsistente, 

mas falharam na confirmação do factor de Prontidão. Isto foi também verificado no estudo de Ussene 

e Taveira (2010), que encontraram as escalas da versão original divididas por nove factores, sendo que 

as únicas escalas completas e consistentes são as Ocupações/Profissões, Falta de informação acerca de 

fontes adicionais de informação, que compõem o factor 1, e a Indecisão Generalizada que corresponde 

ao factor 4. As restantes escalas encontram-se distribuídas ao longo dos restantes factores, sendo que 

no Factor 1 predomina a categoria Falta de Informação, no factor 2 a escala representativa é a 

Informação Inconsistente. Nos factores 3, 4, 5 e 7 apresentam categorias únicas de dificuldades 

relativas a Informação Inconsistente, Falta de Prontidão e Falta de Informação. Os factores 6 e 8 

incluem itens das categorias Falta de Prontidão e Falta de Informação. Finalmente, o factor 9 inclui um 

item da categoria Falta de Informação. O que nos permite afirmar que o estudo de Ussene e Taveira 

(2010) não conseguiu confirmar a escala original desenvolvida por Gati e col. (1996), nem na sua 

adequação à amostra estudada.  
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Neste trabalho, tal como referido acima, foi também verificada a validade concorrente. Para o 

efeito foi analisada a questão inicial do CDDQ34q, que indagava os alunos se estes já haviam 

efectuado a escolha da área ou profissão para o futuro. Onde foram criados dois grupos, os alunos que 

responderam “sim” à questão, designado de “decididos”, e os alunos que responderam “não” à 

questão, designado de “indecisos”. Os resultados da variância multivariada e univariada revelaram que 

é possível diferenciar os alunos decididos dos indecisos, embora cada um dos factores contribui de 

diferente forma para esta diferenciação.  

Na verdade os resultados indicam a existência de maiores dificuldades ao nível da Falta de 

Informação, Indecisão Generalizada. Com os resultados dos testes não paramétricos, Mann Whitney, 

podemos verificar que existe um maior efeito dos factores de Falta de Motivação e Conflitos Internos 

e Informação pouco Fidedigna (pertencentes à escala Informação Consistente). Finalmente é de 

salientar que as restantes categorias (Crenças Disfuncionais, Conflitos Externos) não afectam de forma 

significativa os alunos “decididos” e “indecisos”. Estes resultados vão de encontro aos resultados 

verificados por Silva e Ramos (2008), que revelaram diferenças significativas entre os dois grupos, 

sendo as escalas incluídas na Falta de Informação as que parecem contribuir para a diferenciação entre 

estes grupos. 

 

 

4. Conclusão 

São várias as investigações que têm revelado um número significativo de pessoas que 

manifestam dificuldades em lidar com as transições na carreira (Carvalho, 2008; Gati et al., 1996; 

Ussene & Taveira, 2010), particularmente quando se vêm confrontados com a necessidade de tomar 

decisões relacionadas com a carreira. Tal como referido ao longo deste trabalho, desde cedo no seio da 

Psicologia Vocacional, que estudiosos têm vindo a desenvolver instrumentos e teorias que lhes 

permitam realizar uma avaliação objectiva, sistemática e compreensiva da natureza e do nível dessas 

dificuldades (e.g., Gati, 1986; Gati & Saka, 2001a).  

O Career Decision-Making Difficulties Questionnaire desenvolvido por Gati, Krausz e 

Osipow (1996), nos últimos dez anos tem vindo a revelar-se um instrumento de medida promissor 

acerca da indecisão de carreira, nomeadamente, dos factores que contribuem para explicar as 

dificuldades que os indivíduos demonstram antes e durante o processo de tomada de decisão. Devido 

às suas características este questionário tem despertado interesse em diversos países, por se tratar de 

um instrumento de medida que assenta em bases teóricas sólidas desenvolvidas pelos modelos de 

tomada de decisão (e.g., Gati, 1986; Mitchell & Krumboltz, 1984; Pitz & Harren, 1980), sendo 

traduzido em diversas línguas (e.g., Gati, Krausz & Osipow, 1996; Gati & Saka, 2001a; Mau, 2001).  

Na verdade, ao longo dos últimos tempos têm vindo a ser trabalhadas as questões das 

dificuldades de tomada de decisão com os alunos portugueses (e.g., Loureiro & Taveira, 2010; Ussene 
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& Taveira, 2010; Santos, 2009; Silva & Ramos, 2008), estes estudos evidenciam o interesse 

despertado no nosso país, pelo modelo e medida CDDQ34q de avaliação das dificuldades de tomada 

de decisão, e a necessidade de prosseguir com a avaliação das qualidades métricas daquele 

instrumento, em novas amostras.  

Assim, o estudo em causa, teve como objectivo a realização da análise exploratória ao nível da 

consistência e validade interna do questionário de dificuldades de tomada de decisão de carreira, na 

sua versão abreviada (CDDQ34q, Gati & Saka, 2001b, adap. por Silva, 2005). Outro aspecto 

trabalhado neste estudo é relativo à análise da validade concorrente, verificada através da criação de 

dois grupos: alunos decididos e alunos indecisos.  

Ao nível da consistência interna do CDDQ34q registam-se resultados satisfatórios, embora 

não tenha sido possível alcançar a taxionomia proposta por Gati e col. (1996). Porém foi possível, 

englobar neste estudo todas categorias de dificuldades descritas pelo autor principal. Na verdade foi 

encontrada uma solução de sete factores que preenchem de forma consistente e independente as 

escalas, nomeadamente, a escala Falta de Informação, Falta de Motivação, Crenças Disfuncionais, 

Conflitos Externos e Indecisão Generalizada. No entanto, as escalas Informação pouco Fidedigna 

explica dois factores (factor 2 e 4) e Conflitos Internos três factores (factor 2, 4 e 6). Os resultados ao 

nível da consistência interna dos factores foram satisfatórios, embora o coeficiente de alfa de 

Cronbach para a escala Crenças Disfuncionais seja o valor mais baixo (0,56), já os restantes valores 

variam entre o 0,69 (Conflitos Internos) e 0,92 (Falta de Informação).  

Por outro lado, foi possível identificar diferenças entre os alunos decididos e indecisos (p<.05) 

ao nível das dificuldades no processo de tomada de decisão de carreira. Em que, alunos decididos 

demonstram menor dificuldades com o processo de tomada de decisão do que alunos indecisos. Ao 

nível dos factores os alunos indecisos manifestam mais dificuldades ao nível dos factores Falta de 

Informação (p<.05) e Indecisão Generalizada (p<.05), bem como ao nível do factor  Falta de 

Motivação (p<.05) e Informação pouco Fidedigna devido a Conflitos Internos (p<.01).  

Este trabalho é alvo de algumas limitações, nomeadamente, a existência de uma amostra 

heterogénea, já que os dados foram recolhidos em três localidades diferentes, com níveis 

socioeconómicos diferentes. Não há conhecimento da autora acerca da administração dos pré-testes 

numa das localidades, sendo que uma questão pertinente para o estudo não foi incluída na resposta ao 

questionário CDDQ34q (questão inicial). Com isto, o número de alunos incluídos nos dois grupos 

criados, decididos e indecisos, foi afectado.  

Por fim, e embora os resultados obtidos com este estudo sejam encorajadores, sugerimos a 

continuidade de estudos da medida e do modelo do CDDQ com populações mais amplas, antes de ser 

utilizado de forma compreensiva na intervenção e na pesquisa das dificuldades de tomada de decisão 

de alunos do 9º ano de escolaridade.  
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