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Exploração, dificuldades de tomada de decisão e indecisão vocacional no Ensino Básico 

 

RESUMO 

 

Este estudo tem como objectivos principais, analisar as relações simultâneas entre os 

constructos da exploração (Career Exploration Survey, CES, Stumpf, Colarelli & Hartman, 1983; 

adap. Taveira, 1997), dificuldades de tomada de decisão (Career Decision Difficulties Questionnaire, 

CDDQ, Gati & Osipow, 2000, 2002; adap. Silva, 2005) e indecisão vocacional (Career Decision 

Scale, CDS, Osipow, Carney, Winer, Yanico, & Koschier, 1976; adap. Taveira, 1997), discriminar 

grupos de sujeitos com base nesta análise, e pensar a intervenção vocacional de jovens baseada nesta 

evidência empírica. A amostra é constituída por 272 alunos do 9.º ano de escolaridade, 51,5% dos 

quais são mulheres (N=140) e 48,5% homens (N=132), com idades compreendidas entre os 13 e os 18 

anos (M=14,42; DP=0,78), a frequentar escolas da região noroeste do País. A análise de clusters 

efectuada (K-Means Clustering Analysis) permitiu discriminar quatro grupos diferentes de alunos, em 

função das variáveis vocacionais: (a) Informados Confiantes, (b) Indecisos Ansiosos, (c) Indecisos 

Informados, e (d) Indecisos Pouco Informados. Discutem-se implicações dos resultados para a 

intervenção vocacional no Ensino Básico. 

 

Palavras-chave: Exploração vocacional, dificuldades de tomada de decisão, indecisão vocacional, 

ensino básico. 
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Career exploration, decision-making difficulties and indecision in Primary Education 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the simultaneous relationships between the constructs of career 

exploration (Career Exploration Survey, CES, Stumpf, Colarelli & Hartman, 1983; adap. Taveira, 

1997), career decision-making difficulties (Career Decision Difficulties Questionnaire, CDDQ, 

Osipow & Gati, 2000, 2002, adapt. Silva, 2005) and career indecision (Career Decision scale, CDS, 

Osipow, Carney, Winer, Yanico, & Koschier, 1976, adapt., Taveira, 1997), discriminate groups of 

subjects based on this analysis, and think the career intervention with 9
th
 graders, based on this 

empirical evidence. The sample consists of 272 students in 9
th
 grade, of which 51.5% are women (N = 

140) and 48.5% men (N= 132), aged 13 to 18 years (M= 14.42, SD = 0.78), attending schools in the 

northwest region of the country. Cluster analysis performed (K-Means Clustering Analysis) allowed to 

discriminate four different groups of students, depending on the career variables: (a) Informed 

Confident, (b) Undecided Eager, (c) Undecided Informed, and (d) Undecided little Informed. 

Implications of the results for career intervention in Primary Education are discussed. 

 

Key-Words: Career exploration, career decision-making difficulties, career indecision, primary 

education. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1. Construção da identidade na adolescência: Conceitos e dados 

 

O mundo actual está, mais que outrora, em constante mudança. Os conhecimentos que 

adquirimos hoje, não são mais verdadeiros amanhã, em consequência, entre outros aspectos, da 

utilização em massa da tecnologia, como é o caso da internet. A evolução tecnológica fez emergir 

novos conceitos de trabalho e formas de trabalhar (Herr, 2008a; Van Esbroeck, 2008). Aliadas a esta 

evolução, estão também, as mudanças sociopolíticas que se fazem sentir, na actualidade, em diversas 

sociedades, e que transmitem aos adultos sentimentos de insegurança e receio quanto ao futuro.  

Neste contexto, a noção de carreira assume novos significados. A carreira deixa de estar 

unicamente associada ao domínio da profissão e do emprego, e à progressão linear numa hierarquia de 

posições pré-determinadas, para passar a designar um processo pessoal de aprendizagem e mudanças 

frequentes, de carácter não-linear, quer no âmbito da vida de trabalho, quer nos restantes domínios de 

vida, e que acompanham o indivíduo ao longo de todo o ciclo vital (Savickas, 2008). 

Este pano de fundo justifica a necessidade de apostar numa variedade de estratégias de 

intervenção psicológica vocacional, destinadas a facilitar a exploração de actividades essenciais à 

sobrevivência no mercado de trabalho, à realização e ao desenvolvimento máximo possível do 

potencial humano, que se vêem confrontados com uma transição ecológica importante, a curto prazo: 

o prosseguimento de estudos ou a entrada no mercado de trabalho. 

O desenvolvimento vocacional passa, assim, a ser encarado como um processo contínuo que 

se inicia na infância, sendo esta o primeiro período ou estádio, de uma sequência que acompanha o 

ciclo de vida do indivíduo, e não como circunscrita a períodos específicos de decisões pontuais 

(Araújo, 2008). Por sua vez, a orientação vocacional assume-se como um domínio de actuação de 

importância relevante, já que tem por objectivo genérico facilitar o desenvolvimento da identidade e a 

construção de trajectos de vida através de processos como a exploração do self e do meio (Palma, 

2004). Para a formação da identidade vocacional, relacionada com a percepção que os indivíduos têm 

de si próprios e o conhecimento que têm de si mesmos, é fundamental que os jovens e adolescentes 

experienciem o processo dinâmico da exploração, o qual permite a aprendizagem de novas 

competências e, posteriormente, a adaptação às mudanças exigidas pelos novos contextos de vida. 

Neste sentido, o processo de exploração vocacional é fundamental para levar a cabo um processo de 

tomada de decisão e, consequentemente, para que o indivíduo se comprometa com uma opção de 

vida/carreira (Taveira, 1997). Para além disso, o contexto familiar assume-se como alvo de 

intervenção primordial, tendo em conta a força da sua influência no desenvolvimento vocacional dos 

alunos e o seu papel privilegiado na facilitação e exploração do mundo (e.g., Gomes, 2004; Taveira, 

1997). 
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A adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano em que os jovens são confrontados 

com a necessidade de tomar decisões de natureza vocacional (Faria, Taveira, & Pinto, 2007), que se 

constituem como importantes tarefas de desenvolvimento (Cardoso & Campos, 2008). Neste período 

de vida, os adolescentes vêm-se confrontados com diversas mudanças, não só biológicas, mas também 

cognitivas, sociais e psicológicas (Sparta, 2003). Em termos do desenvolvimento psicossocial, a 

identidade apresenta-se como um dos aspectos mais importantes desta fase do ciclo vital (Erikson, 

1968, cit. in Königstedt, 2008). A teoria do desenvolvimento psicossocial proposta por Eric Erikson, 

mais tarde ampliada por James Marcia (1996, cit. in Königstedt, 2008) refere-se ao quinto estádio 

bipolar de desenvolvimento psicossocial, a Identidade-Difusão da Identidade, para caracterizar 

exactamente a adolescência (entre os 13 e os 18 anos de idade). Para a resolução bem sucedida das 

tarefas exigidas neste estádio do desenvolvimento, torna-se fundamental o envolvimento activo dos 

adolescentes num processo de exploração, e subsequente compromisso, com opções de vida, 

assumindo a escolha vocacional o papel da tarefa mais significativa a ser realizada durante a 

adolescência (Sparta, 2003), sendo a exploração um processo psicológico com a máxima importância 

(Königstedt, 2008). 

Marcia (1996, cit. in Königstedt, 2008) concebe a adolescência, também, como um período de 

crise durante o qual o indivíduo se envolve activamente no processo de escolha. A exploração assume-

se como um comportamento de procura e experimentação de diferentes papéis, que ocorre antes do 

processo de tomada de decisão, sendo a escolha profissional considerada um importante factor na 

formação da identidade pessoal (Sparta, 2003). Ao longo dos últimos anos, tendo por base os 

contributos de Erikson e Marcia, vários investigadores têm procurado relacionar o desenvolvimento da 

identidade com os processos de exploração (e.g., Taveira, 1997) e de decisão e compromisso 

vocacionais (e.g., Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009; Taveira, 1997). 

Neste pano de fundo, ganha especial relevo a perspectiva desenvolvimental, sendo o seu mais 

notório representante Super, autor da teoria do desenvolvimento vocacional (Super, 1953, 1957, cit. in 

Königstedt, 2008, Sparta, 2003; Taveira, 1997). Na sua versão inicial, a teoria de Donald Super 

concebe o desenvolvimento vocacional como um aspecto do desenvolvimento individual, que ocorre 

ao longo da vida, através de cinco estádios consecutivos, cada um com características próprias e 

tarefas de vida específicas, que o indivíduo deve enfrentar e resolver. O segundo estágio, Exploração 

(que ocorre entre os 15 e os 24 anos de idade), corresponde ao período da adolescência onde ocorrem 

a auto-análise, a representação de papéis e a exploração vocacional, quer seja na escola, nas 

actividades dos tempos livres ou em trabalhos part- time. Este estádio está dividido em três sub-

estádios, cada um deles caracterizado por tarefas desenvolvimentais específicas que, por sua vez, estão 

associadas a atitudes e comportamentos particulares, nomeadamente: (a) Tentativa (14-18 anos), cujas 

tarefas incidem sobre a cristalização, a especificação e a implementação de uma preferência 

vocacional; (b) Transição (18-21 anos), relacionado com a estabilização numa profissão e a 

consolidação de um estatuto profissional; e, (c) Ensaio (18-24 anos), que consiste na evolução da 
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carreira vocacional (Caldeira, 1992). O estádio da exploração assume grande importância no contexto 

de desenvolvimento do indivíduo, uma vez que é nesta etapa de vida que ocorrem os comportamentos 

exploratórios das escolhas vocacionais; a observação de diferentes papéis e o possível desempenho 

dos mesmos, proporcionam ao indivíduo um maior e mais claro conhecimento sobre si mesmo e 

quanto ao tipo de trabalho que poderá escolher para exercer na sua actividade profissional (Königstedt, 

2008; Sparta, 2003). Posteriormente, em 1976 (cit. in Königstedt, 2008; Sparta, 2003), Super 

reformula a sua teoria, apresentando o “Arco-Íris da Carreira” (Figura 1), com o objectivo de 

descrever mais aprofundadamente o desenvolvimento vocacional ao longo da vida (Sparta, 2003), bem 

como representar as fases do desenvolvimento da carreira e o conjunto de papéis que o sujeito adopta 

ao longo da sua vida (Taveira, 1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arco-íris da carreira de Donald Super (Taveira, 1997). 

 

 

Neste modelo, Super enfatiza a importância dos factores sociais e a influência do contexto 

sobre o processo de desenvolvimento vocacional do indivíduo, e tem, também, em conta, o grau de 

esforço/empenho que o sujeito investe nos diferentes contextos, dos diferentes momentos da sua vida. 

O modelo do Arco-íris de Donald Super foi um marco no desenvolvimento das teorias vocacionais até 

então, pela valorização do significado do trabalho na vida das pessoas, não se resumindo apenas ao 

emprego ou à profissão; por outro lado, a noção de estilo de vida ganha, nesta teoria, força, tal como a 

importância dada ao sujeito, enquanto o autor da sua própria carreira (Taveira, 1997). 



xii 

 

Desta forma, possibilita a oportunidade de se seguir a trajectória do sujeito, para perceber o 

que mudou, porque mudou, ou como se pode mudar/ alterar. Neste sentido, é atribuída elevada 

importância à noção de saliência das actividades, estando esta relacionada com três noções, 

especificamente: (a) o grau de importância relativa que um estilo de vida assume em relação aos 

outros papéis, que se consegue avaliar pelo tempo, energia, esforço e compromisso que o sujeito 

dedica e investe em cada um dos papéis/ contextos; (b) a importância que o indivíduo atribui a esse 

papel e o valor que lhe dá, em detrimento dos outros papéis de vida; e, (c) a adesão, o compromisso 

afectivo, comportamental e sentimental que o sujeito tem para com as actividades (Taveira, 1997).  

Como podemos concluir, quer a exploração, quer os processos de decisão e de compromisso 

com opções de vida, são aspectos importantes da construção da identidade pessoal, e que assumem 

especial relevância ao longo da adolescência. Situados neste âmbito, esta parte do trabalho pretende 

dar conta, de forma sintética, da evolução dos conceitos de exploração, dificuldades de tomada de 

decisão e indecisão vocacional, bem como apresentar resultados de investigações recentes realizadas 

sobre estes constructos, de forma a fundamentar o estudo empírico, apresentado, mais adiante, das 

relações simultâneas entre aquelas variáveis vocacionais, com vista a compreender a sua associação e 

retirar implicações para a intervenção vocacional no final do ensino básico. 

 

1.1. O foco no processo da exploração vocacional 

 

A exploração é um tema clássico da Psicologia, e muito em especial, da Psicologia 

Vocacional, tendo sido objecto de inúmeros estudos, ao longo das últimas décadas (e.g., Blustein, 

1992; Nauta, 2007; Parsons, 1909; Porfeli & Skorikov, 2009; Super, 1957; Taveira, 1997).  

As teorias do desenvolvimento vocacional concebem a exploração vocacional como um 

estádio do desenvolvimento que ocorre ao longo de todo o ciclo de vida, e que permite aos indivíduos 

adquirir novas aprendizagens e competências, sobre si e sobre o mundo, auxiliando-os na adaptação a 

transições de carreira importantes (Taveira, 1997). 

Jordaan (1963, cit. in Taveira, 1997) foi o primeiro autor a interessar-se pelo estudo da 

exploração vocacional enquanto um processo psicológico multidimensional complexo, parte integrante 

do desenvolvimento vocacional. Na sua teoria, aquele autor define a exploração como um conjunto de 

objectivos que conduzem a comportamentos de procura de informação, investigação e 

experimentação, real ou imaginada, que o sujeito faz sobre si e o meio a que pertence (Taveira, 1997). 

Nesta mesma linha conceptual, Stumpf, Colarelli e Hartman (1983) apresentam um modelo socio-

cognitivo complexo da exploração vocacional que encara o self e o mundo do trabalho como duas 

fontes de informação que sustentam um mesmo processo, o da exploração vocacional. Para estes 

autores, não existem dois processos de exploração - a exploração do self e a exploração do mundo 

profissional, mas tão-somente fontes distintas de informação em que a pessoa se baseia para alimentar 
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um mesmo processo, de questionamento e posicionamento de si próprio/a face ao mundo de trabalho. 

O modelo hierárquico proposto por Stumpf e colaboradores (Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983), que 

serviu de base à construção da medida, Career Exploration Survey, teve como objectivo primário 

contribuir para o estudo empírico da exploração vocacional, até então quase inexistente (Taveira, 

1997). Esse modelo concebe a exploração vocacional como sendo constituída por três componentes 

principais, as quais estão, por sua vez, compostas por diferentes domínios e dimensões. Essas 

componentes são: (a) as crenças; (b) o processo exploratório; e, (c) as reacções à exploração. 

As crenças face à exploração vocacional incluem três domínios específicos: (a) as crenças face 

ao mercado de trabalho, nomeadamente, as crenças face ao estatuto de emprego numa área preferida e 

a certeza dos resultados obtidos com a exploração dessa mesma área; (b) as crenças sobre a 

instrumentalidade da exploração interna (self) e externa (meio), e do método; e, (c) a preferência, 

relacionada com a importância que o sujeito atribui à obtenção de uma posição na sua área preferida. 

Estas diferentes crenças ou antecedentes cognitivos da exploração vocacional influenciam o modo e o 

envolvimento do indivíduo nas actividades exploratórias, isto é, o processo de exploração vocacional. 

Este, por sua vez, é composto por quatro dimensões distintas: (a) as fontes de exploração, que incluem 

o self e o meio; (b) a natureza sistemática e intencional da exploração; (c) a frequência dos 

comportamentos de exploração e a quantidade de informação que o sujeito adquire; e, (d) o número de 

profissões consideradas e de domínios vocacionais explorados recentemente. Finalmente, as reacções 

à exploração vocacional incluem (a) o afecto, associado à satisfação com a informação adquirida, e (b) 

o stress antecipado, tanto na exploração como na tomada de decisão vocacional subsequentes. Estas 

reacções afectivas, de satisfação ou insatisfação, resultam da informação obtida nas actividades de 

exploração e decisão vocacional. Por sua vez, a ansiedade ou stress, resultante da incerteza dos 

resultados das actividades de exploração, poderá ser determinante para o envolvimento futuro do 

indivíduo naquele processo (cf. Taveira, 1997).  

Outros autores, de que Blustein (1992) é um bom exemplo, reconhecem e demonstram 

posteriormente a influência dos factores emocionais e cognitivos no processo de exploração 

vocacional.  

Actualmente, o conceito de exploração vocacional define-se por “um processo psicológico que 

sustenta as actividades de procura e processamento de informação, ou o teste de hipóteses acerca de 

si próprio/a e meio circundante, com vista à prossecução de objectivos de vocacionais” (Taveira, 

1997). Envolve, ao mesmo tempo, o questionamento e construção de conhecimento sobre si próprio e 

sobre o mundo do trabalho (e.g., escolar, profissional, doméstico, comunitário), bem como os 

resultados da sua interacção (Jordaan, 1963, cit. in Taveira, 1997), uma concepção partilhada por 

diversos autores (e.g., Blustein, 1992; Faria, Taveira, & Saavedra, 2008; Fouad, Cotter, & 

Kantamneni, 2009; Lassance, Bardagi, & Teixeira, 2009; Taveira, 1997).  

Neste sentido, a exploração do self proporciona conhecimento sobre os interesses e 

habilidades, enquanto a exploração do meio, proporciona conhecimento acerca das oportunidades de 
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carreira e de trabalho prescrito ou construído, em diferentes profissões e ocupações. No seu conjunto, 

o processo de exploração providencia aos indivíduos informação privilegiada sobre a congruência dos 

seus interesses e ocupações específicas, permitindo, assim, que os indivíduos cristalizem os seus 

interesses e tomem decisões de carreira confiantes e adequadas (Hardin, Varghese, Tran, & Carlson, 

2006). 

Mais recentemente, contudo, Porfeli e Skorikov (2009) sugerem que a exploração vocacional 

pode ser melhor definida e operacionalizada através da distinção entre exploração diversificada 

(diversive career exploration), e específica (specific career exploration). Segundo aqueles autores, a 

exploração vocacional diversificada envolve a aprendizagem global sobre o self e sobre o mundo do 

trabalho, de modo independente, e centrada em carreiras estimulantes e novas; enquanto a exploração 

vocacional específica, envolve a aprendizagem mais aprofundada sobre o self e o mundo do trabalho, 

de forma interdependente. Esta concepção pode ajudar a resolver o problema da dicotomia entre 

autores que consideram a exploração do self e do meio como um mesmo processo (e.g., Taveira, 

1997), e aqueles que o tratam empiricamente como duas formas distintas de exploração (e.g., Blustein, 

1992; Sparta, 2003). 

O processo de exploração vocacional pode ser influenciado, de forma positiva ou negativa, por 

diversos factores pessoais e culturais. A ansiedade assume-se uma variável importante que poderá 

influenciar esse processo. Hardin e colaboradores (Hardin, Varghese, Tran, & Carlon, 2006) 

realizaram recentemente um estudo com o objectivo de investigar a influência desta variável no 

processo de exploração. Os resultados sugerem que elevados níveis de ansiedade estão associados a 

menor compromisso vocacional, verificando-se este padrão sobretudo nos indivíduos do sexo 

masculino. Partindo da perspectiva de que a exploração vocacional é um processo contínuo, que 

ocorre durante todo o ciclo de vida do indivíduo, torna-se necessário compreender o papel relevante 

que as diferenças individuais relacionadas com a escolha de carreira assumem nas actividades de 

exploração vocacional (Nauta, 2007). A idade, por exemplo, é uma variável pessoal com poder 

preditivo no envolvimento dos indivíduos em tarefas de exploração vocacional, facto explicado pela 

curiosidade que sentem aqueles que se aproximam de uma transição de carreira importante (Rogers, 

Creed, & Glendon, 2008). 

Os interesses e os traços de personalidade assumem-se, igualmente, como variáveis capazes de 

inibir ou facilitar o envolvimento do indivíduo na exploração de carreira (Nauta, 2007). Segundo 

Taveira e Moreno (2003), os indivíduos confiantes vêem-se a si próprios e ao ambiente que os rodeia, 

de um modo mais favorável, sentindo a necessidade de se envolverem em níveis mais elevados de 

exploração vocacional.  

Vários outros estudos têm sido realizados com o objectivo de compreender a influência de 

diversas variáveis no comportamento exploratório dos indivíduos. Entre essas variáveis, estão a auto-

eficácia percebida (Creed, Patton, & Prideaux, 2007), barreiras internas e externas (Faria, Taveira, & 

Saavedra, 2008), suporte social (Rogers, Creed, & Glendon, 2008), indecisão (Lassance, Bardagi, & 
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Teixeira, 2009), ansiedade social (Hardin, Varghese, Tran, & Carlson, 2006), experiências 

profissionais prévias (Creed, Patton, & Prideaux, 2007) e vinculação psicólogo-cliente (Littman-

Ovadia, 2008). Por outro lado, são de notar, ainda, as intervenções vocacionais em grupo, as quais têm 

sido alvo de estudos contínuos, com o objectivo de avaliar a sua eficácia, junto de jovens e 

adolescentes, nomeadamente, no que respeita aos processo de exploração vocacional, dificuldades na 

tomada de decisão e indecisão vocacional (cf. Faria, 2008). Em Portugal, os resultados das 

intervenções realizadas têm sugerido que estas têm um impacto significativo no aumento dos 

comportamentos exploratórios e da satisfação com a informação obtida (e.g., Trigueiros, 2009; Santos, 

2009), bem como na diminuição do stress na tomada de decisão e da indecisão vocacional (e.g., Viola, 

2008). 

Face às transformações mais recentes já referidas, na educação, socioeconomia, e mercado de 

trabalho de uma variedade de sociedades, e a nível global, começam a surgir autores, como o 

canadiano Bryan Hiebert (2010), que consideram que a questão da orientação vocacional, na 

adolescência, deve ser colocada, como sendo, no essencial, uma questão de exploração vocacional, e 

não de tomada de decisão ou de indecisão. Isto porque, na actualidade, o número e tipo de mudanças 

efectuadas ao longo de uma mesma carreira, aumentou muito para a maioria dos indivíduos, sendo 

poucas as escolhas ou decisões realizadas ao longo do ensino básico e secundário que têm 

prosseguimento directo nas fases mais adiantadas da carreira.  

Assim, pode-se afirmar que o avanço na carreira depende mais da exploração do que da escolha 

ou tomada de decisão. Esta posição tem sido complementada pelas posições de outros autores, 

segundo as quais, o comportamento exploratório é encarado como um aspecto fundamental do 

desenvolvimento de uma carreira ao longo do ciclo vital (Teixeira, Bardagi, & Hutz, 2007), cuja 

extensão condiciona a escolha vocacional adequada (Porfeli & Skorikov, 2009), e cuja facilitação 

pode ser um elemento útil no auxílio à tomada de decisão de carreira (Fouad, Cotter, & Kantamneni, 

2009). Neste sentido, a quantidade e qualidade dos comportamentos de exploração vocacional derivam 

não só das oportunidades de exploração oferecidas pelos contextos de vida dos sujeitos, como 

também, do aproveitamento que estes fazem dessas oportunidades (Taveira, 1997). Tendo por base, 

ainda, a premissa de que a qualidade e a quantidade de experiências vividas e de conhecimentos 

adquiridos durante a infância e adolescência, influenciam o ajustamento vocacional futuro, torna-se 

necessário promover comportamentos de exploração vocacional ao longo da vida, e muito em 

especial, entre os jovens e adolescentes, que lhes permitam enfrentar os processes de tomada de 

decisão de forma adequada (Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). Assim, a exploração pode ser encarada 

como um componente, ou até um motivador, muito importante dos processos de decisão de carreira, e 

da indecisão situacional de carreira, na adolescência, sendo por isso, a nosso ver, importante, 

aprofundar em que medida estes aspectos se interligam e determinam padrões de comportamento de 

escolha e atitudes de carreira, naquele período da vida.  
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Com efeito, a literatura mais recente sugere, por exemplo, que a exploração vocacional se 

apresenta como um factor determinante no aumento da percepção de auto-eficácia na tomada de 

decisão, isto é, a crença que o indivíduo tem de que é capaz de concluir os seus objectivos de carreira 

de forma competente (Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009). A exploração é uma tarefa crítica do 

desenvolvimento vocacional (Super, 1957; Taveira, 1997) e, nesse sentido, é considerado como um 

factor protector do processo de transição para a vida adulta (Afonso, 2000). Quanto maiores forem os 

níveis de exploração do self e do meio que o indivíduo realiza, maior será a congruência obtida entre 

este e a opção escolhida e, consequentemente, maiores serão os níveis de satisfação e ajustamento para 

com essa escolha (Germeijs & Verschueren, 2007).  

 

1.2. Exploração e tomada de decisão 

 

A perspectiva desenvolvimentalista, no âmbito vocacional, enfatiza o papel da exploração na 

tomada de decisão de carreira (Blustein, 1992). Nesta perspectiva, o envolvimento em actividades de 

natureza exploratória promove a capacidade do indivíduo para realizar uma decisão vocacional, já que 

providencia um conjunto de competências necessárias à resolução de tarefas no âmbito da carreira, 

como o planeamento de decisões, ou a antecipação do compromisso com uma opção (Taveira, 1997). 

Mais do que isso, o envolvimento efectivo em actividades de exploração vocacional parece estar 

directamente relacionado com o avanço do indivíduo para efectivar uma decisão de carreira (Faria, 

Taveira & Saavedra, 2008; Taveira, 1997). 

O processo de tomada de decisão de carreira tem sido descrito, igualmente, como uma 

importante tarefa de desenvolvimento da adolescência (Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009), com 

implicações significativas nos vários domínios de vida (Amir & Gati, 2006). Não obstante, antes ou 

durante este processo, surgem frequentemente dificuldades que afectam de forma negativa a satisfação 

pessoal e profissional dos indivíduos em geral, e dos jovens, em particular (Amir & Gati, 2006).  

Segundo Amir e Gati (2006), a identificação das dificuldades neste âmbito pode ser analisada 

tendo em conta: (a) os domínios ou categorias em que se encontram as dificuldades do indivíduo; (b) o 

grau de gravidade ou profundidades dessas dificuldades; e, (c) a consciência que o indivíduo tem das 

suas dificuldades. Este último ponto, segundo os autores, assume particular importância já que afecta o 

indivíduo para recorrer a ajuda especializada, como sejam os serviços de orientação vocacional. 

 

1.2.1. Abordagem às principais dificuldades  

 

Gati, Krausz e Osipow (1996) propuseram uma taxonomia explicativa das principais fontes 

das dificuldades sentidas num processo de tomada de decisão (Figura 2). Segundo aqueles autores, tais 

dificuldades advêm de três fontes principais: (a) Falta de Prontidão, para iniciar um processo de 
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tomada de decisão, (b) Falta de Informação, e (c) Informação Inconsistente, no decurso desse 

processo (Amir & Gati, 2006; Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009; Königstedt, 2008).  

Este modelo tem assumido um importante papel na compreensão do processo de tomada de 

decisão de carreira, bem como das dificuldades que poderão surgir antes ou ao longo da mesma. De 

acordo com este modelo, ainda, a melhor decisão pode ser considerada aquela que ajuda o indivíduo a 

alcançar os seus objectivos. Neste sentido, aqueles que sentem dificuldades nesse processo, poderão 

ter objectivos pouco definidos, pouco conhecimento sobre as possíveis escolhas, pouca motivação para 

realizar uma escolha, ou registar indecisão vocacional (Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Taxonomia teórica das dificuldades de tomada de decisão (Gati, Krausz, & Osipow, 1996). 

 

 

As decisões de carreira surgem quando um indivíduo se vê confrontado com a necessidade de 

tomar uma decisão, entre várias alternativas disponíveis, as quais possuem um conjunto de aspectos ou 

características que são tidas em conta na comparação entre essas alternativas que o indivíduo 

seleccionou (Gati, Krausz, & Osipow, 1996; Gati & Tal, 2008). A vasta gama de informação 

potencialmente relevante a que os indivíduos têm acesso pode assumir-se, também, como um 

condicionante importante, se considerarmos a capacidade humana limitada para a processar. Neste 

sentido, torna-se necessário auxiliar os indivíduos a reduzir a quantidade de informação a processar, e 

facilitar, desse modo, o processo de tomada de decisão, e promovendo decisões mais favoráveis (Gati 
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& Asher, 2001a; Gati & Tal, 2008). Com base neste tipo de premissas, Gati e Asher (2001a) 

propuseram um modelo prescritivo
1
 - o modelo PIC

2
, segundo o qual o processo de tomada de decisão 

ocorre em três estádios, nomeadamente: (a) a Pré-selecção (Prescreening), (b) a Exploração 

aprofundada (In-depht Exploration), e (c) a Escolha (Choice).  

O primeiro estádio, de pré-selecção, tem como objectivo principal reduzir o número de 

alternativas potencialmente interessantes para o indivíduo, com base nas suas preferências e nos 

aspectos relacionados com a carreira que este considera como importantes, tais como as competências 

e preferências pessoais (Gati & Tal, 2008). A definição e ordenação destes aspectos é realizada em 

função: (a) da importância atribuída a cada aspecto; (b) do nível óptimo considerado, para cada 

aspecto; e, (c) do nível menos desejável, mas ainda assim aceitável, para cada aspecto. Esta última 

opção assume particular relevância, já que esclarece o indivíduo sobre a sua vontade para se 

comprometer com essa característica e força-o, de certo modo, a ter uma visão mais realista do mundo 

do trabalho (Gati & Asher 2001a, 2001b). Com efeito, muitas pessoas têm dificuldade em considerar 

alternativas que se apresentam como diferentes da imagem que elas próprias criaram sobre a profissão 

ideal (Gati & Tal, 2008). Segue-se a eliminação dos aspectos menos importantes, a qual é realizada 

através de um processo sequencial, em que as características de cada aspecto são comparadas com as 

preferências do indivíduo, sendo eliminadas as alternativas consideradas incompatíveis. Este processo 

de eliminação sequencial baseia-se no teste das alternativas compatíveis com o indivíduo, o qual lhe 

permitirá avançar, progressivamente, num processo de tomada de decisão, mesmo quando confrontado 

com um vasto leque de alternativas (Viola, 2009). Apesar disso, ao longo deste processo, pode ocorrer 

que o indivíduo elimine alternativas potencialmente compatíveis, ao julgar erradamente uma das suas 

características (Gati & Tal, 2008).  

O segundo estádio, por sua vez, tem como objectivo principal ajudar o indivíduo a focar a sua 

atenção em algumas alternativas que vão, de facto, ao encontro das suas preferências (Gati & Asher, 

2001a). Num primeiro momento, na fase de exploração aprofundada, o indivíduo envolve-se, não só, 

num processo de exploração do self, como explora aprofundadamente as alternativas aceitáveis 

consideradas, completando, assim, a informação que dispunha já no primeiro estádio (Viola, 2009). 

Em seguida, o indivíduo deve perceber a probabilidade que tem para realizar as opções vocacionais 

escolhidas, tendo em conta, por exemplo, o nível académico ou os recursos económicos necessários 

para atingir esse objectivo; as opções que forem passíveis de realizar. Tendo em conta esses pré-

requisitos, são excluídas da lista das alternativas favoráveis, algumas das opções em análise, 

resultando, assim, que no final deste segundo estádio, a lista de opções compatíveis seja ainda mais 

curta (Gati & Tal, 2008). Finalmente, no estádio da escolha, o objectivo principal é a selecção final da 

alternativa mais adequada e compatível com o indivíduo, através de uma comparação detalhada de 

                                                             
1 Para uma revisão dos diferentes modelos do processo de tomada de decisão, o leitor interessado poderá 

consultar o trabalho de Gati e Tal (2008). 
2 Prescreening, In-depht Exploration and Choice. 
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todas as alternativas definidas no final do estádio anterior (e.g., as suas diferenças; as vantagens e 

desvantagens de cada uma). Não obstante, e tendo em conta que, nesta fase, todas as alternativas 

consideradas são aceitáveis e favoráveis aos indivíduos, é importante que este não as exclua por 

completo, em prol de uma única. O indivíduo deve elaborar uma lista ordenada das alternativas, que 

lhe permita ter uma opção B, no caso de ocorrer algum obstáculo inesperado na implementação da 

primeira opção ou, ainda, porque a preferência pelos aspectos definida pelo próprio, pode alterar, 

podendo, consequentemente, alterar também a alternativa escolhida e considerada como a melhor ou 

mais adequada (Gati & Tal, 2008). 

No processo de tomada de decisão vocacional, os indivíduos podem diferenciar-se quanto ao 

ponto em que se situam: enquanto alguns indivíduos não têm nenhuma alternativa pensada ou apenas 

uma opção geral, outros poderão ter já decidido por algumas opções específicas que desejam explorar, 

e outros ainda, podem já ter explorado intensamente uma opção desejada (Amir & Gati, 2006). Neste 

sentido, no decorrer desse processo, o profissional de orientação assume um papel relevante no auxílio 

que poderá prestar aos indivíduos, facilitando a tomada de decisão destes e promovendo o seu papel 

agêntico (Gati & Asher, 2001b). Mais recentemente, Saka e colaboradores (Saka, Gati, & Kelly, 2008) 

desenvolveram um outro quadro teórico explicativo dos aspectos emocionais e de personalidade 

relacionados com as dificuldades de tomada de decisão de carreira, bem como a relação entre estas. 

Para tal, através de uma extensa revisão da literatura sobre as variáveis escolhidas, os autores 

elaboraram uma taxonomia hierárquica caracterizada por três grupos principais de dificuldades, por 

sua vez, subdivididas num total de onze subcategorias específicas (Saka & Gati, 2007).  

O primeiro grupo principal foi denominado de Visões Pessimistas (Pessimistic Views), e 

refere-se a dificuldades relacionadas com percepções disfuncionais e negativas sobre o self e o mundo. 

Este grupo encontra-se subdividido em três subgrupos específicos, nomeadamente: (a) Visões 

Pessimistas Sobre o Processo, que caracteriza os indivíduos com baixa auto-eficácia na tomada de 

decisão de carreira e que se percepcionam como incapazes para realizar de forma minuciosa e eficaz 

esse processo; (b) Visões Pessimistas Sobre o Mundo de Trabalho, que caracteriza indivíduos que 

percepcionam as profissões de forma excessivamente negativa (Saka & Gati, 2007), diminuindo a sua 

disposição para se envolver activamente num processo de tomada de decisão (Saka, Gati, & Kelly, 

2008); e, (c) Visões Pessimistas Sobre o Controlo Individual, que caracteriza indivíduos com baixas 

expectativas de auto-eficácia num certo domínio, o que pode originar o evitamento para lidar com as 

tarefas que o mesmo envolve. O segundo grande grupo de dificuldades, designa-se por Ansiedade 

(Anxiety), e refere-se àquelas que envolvem ansiedade provocada pelo processo de tomada de decisão, 

e os seus potenciais resultados, podendo aquela impedir ou inibir o indivíduo de iniciar um processo 

dessa natureza. Esta categoria principal encontra-se subdividida nos seguintes quatro subgrupos: (a) 

Ansiedade com o Processo, que caracteriza os indivíduos que percepcionam sentimentos de stress e 

ansiedade, no momento anterior ao início de um processo de tomada de decisão, resultante do 

excessivo perfeccionismo sobre o mesmo; (b) Ansiedade face à Incerteza, caracterizada por três 
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dimensões de incerteza, nomeadamente a incerteza quanto ao futuro, a ansiedade sobre estar indeciso e 

a ansiedade relacionada com a baixa tolerância à ambiguidade; e, (c) Ansiedade com a Escolha, que 

inclui as características de perfeccionismo com a escolha, medo de perder outras opções 

potencialmente adequadas ou de escolher uma opção pouco adequada, e a ansiedade resultante da 

responsabilidade do indivíduo com a escolha. O terceiro grande grupo, denominado de Auto-conceito 

e Identidade (Self Concept and Identity), refere-se às dificuldades de tomada de decisão que envolvem 

os aspectos desenvolvimentais da personalidade, nomeadamente, a formação de uma identidade 

pessoal e vocacional estável e independente, e é caracterizado por quatro subcategorias: (a) Auto-

estima, que caracteriza os indivíduos com uma auto-estima baixa, tanto a nível vocacional, como nos 

restantes aspectos de vida; (b) Ansiedade Geral, que se refere aos traços gerais da ansiedade, enquanto 

traços de personalidade mais amplos e estáveis; (c) Identidade não cristalizada, que caracteriza 

indivíduos que apresentam dificuldade em formar um sentimento estável da identidade pessoal, bem 

como um auto-conceito vocacional instável e não cristalizado, que os impede de expressar interesses e 

objectivos vocacionais claros; e, (d) Vinculação Conflituosa e Separação, que caracteriza indivíduos 

que apresentam dificuldades relacionadas com pessoas significativas, as quais podem resultar da 

crítica excessiva e da falta de suporte que o indivíduo sente por parte de outros significativos, em 

particular, acerca do processo de tomada de decisão de carreira, bem como da necessidade de 

aprovação excessiva da parte daqueles, e sentimentos de culpa e ansiedade que o indivíduo sente e que 

afectam o processo de escolha vocacional (Saka & Gati, 2007; Saka, Gati, & Kelly, 2008). 

Os estilos de tomada de decisão de carreira (e.g. racional, intuitivo, dependente, espontâneo) 

são, também, um factor importante e que merece ser alvo de atenção no aconselhamento vocacional. 

De facto, a diversidade de estilos de tomada de decisão exigem intervenções diferenciadas, com vista a 

interpelar da melhor forma as necessidades de cada um dos indivíduos (Gati & Tal, 2008). Para além 

disso, a forma como os indivíduos lidam com as tarefas de decisão, durante o processo de tomada de 

decisão vocacional, acarreta consequências importantes para a implementação efectiva da opção 

escolhida. Para esse processo assumem-se como tarefas fundamentais, a exploração aprofundada do 

self e do meio, o estado de decisão e o compromisso dos indivíduos (Germeijs & Verschueren, 2006). 

Num estudo realizado com 748 estudantes que se encontravam a finalizar o ensino secundário, 

Germeijs e colaboradores (Germeijs & Verschueren, 2007) observaram que, no final dessa etapa 

académica, aqueles que apresentavam níveis mais elevados no seu estado de decisão e de 

compromisso, tinham maior probabilidade de efectivar a sua intenção de escolha, por um curso 

universitário. Pelo contrário, os estudantes que se envolveram em actividades de exploração pouco 

profundas, e com um número reduzido de alternativas, bem como aqueles que se encontravam menos 

confiantes com a escolha do seu curso, ainda que antes de a efectivar, apresentavam menor 

probabilidade de se comprometerem com essa opção, no futuro. Este comportamento desadaptativo 

aumentava, por sua vez, o risco de abandono escolar futuro. 
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Nesta ordem de ideias, no contexto do aconselhamento vocacional, cabe ao profissional de 

orientação facilitar o processo de tomada de decisão dos indivíduos, auxiliando-os na escolha de uma 

opção vocacional adequada às suas características e preferências. Este trabalho deverá, contudo, 

iniciar-se pela análise da fase ou etapa do processo de decisão em que cada um dos indivíduos se 

encontra, de forma a compreender as dificuldades que estes sentem na tomada de decisão vocacional 

(Gati, Krausz, & Osipow, 1996; Gati & Tal, 2008). Parece evidente, também, a pertinência do estudo 

das relações entre a exploração, as dificuldades na tomada de decisão e a indecisão vocacional. Como 

consequência, no ponto seguinte, analisa-se sumariamente, o conceito e dados relativos à indecisão 

vocacional.   

 

1.2.2.  O foco na indecisão vocacional 

 

A indecisão vocacional tem sido um dos construtos mais estudados no domínio da Psicologia 

Vocacional (Cardoso & Campos, 2008; Santos, 2005), constituindo uma das áreas de investigação 

mais importantes neste domínio (Königstedt, 2008). A indecisão de carreira tem sido tipicamente 

definida pelas dificuldades que o indivíduo encontra quando toma decisões relacionadas com a 

carreira (Gati, Krausz, & Osipow, 1996; Saka & Gati, 2007; Saka, Gati, & Kelly, 2008). Isto é, de um 

modo muito próximo, conceptualmente, ao constructo vocacional analisado no ponto anterior deste 

trabalho. Não obstante os inúmeros estudos que têm vindo a ser realizados em torno do constructo da 

indecisão vocacional, poucos são os autores que propõem uma definição clara do conceito (Silva, 

2005). Ainda assim, segundo Crites (1969, cit. in Santos, 2005), a indecisão vocacional pode ser 

definida como “a incapacidade do indivíduo em seleccionar ou comprometer-se com um determinado 

rumo de acção que terá, como consequência, a sua preparação e ingresso numa profissão específica” 

(p. 303). Por sua vez, Dosnon (1996) define a indecisão vocacional como “operacionalizada por um 

acontecimento comportamental, pela ausência de formulação de uma escolha escolar e profissional 

(…) e pela expressão de incerteza, de uma falta de confiança face a esta escolha” (p. 130). Mais 

recentemente, Forner (2001, cit. in Santos, 2005) propõe uma definição da indecisão vocacional que 

distingue a indecisão escolar da indecisão profissional. Silva (2004) define a indecisão vocacional 

como a incapacidade que o indivíduo apresenta para seleccionar ou comprometer-se com um objectivo 

escolar ou profissional específico.  

A importância do estudo da indecisão prende-se, não só, com a necessidade de compreender 

os processos subjacentes às dificuldades de tomada de decisão vocacional (Santos, 2005) mas, 

também, permitir a integração dos resultados da investigação neste domínio, na contribuição da 

melhoria dos serviços de apoio especializados prestados aos clientes que procuram um profissional de 

orientação vocacional (Faria & Taveira, 2005; Lassance, Bardagi, & Teixeira, 2009).  
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Inicialmente, os estudos sobre a temática da indecisão vocacional centraram-se nas diferenças 

entre os estudantes decididos ou indecisos (e.g. Holland & Holland, 1977; Larson, Heppner, Ham, & 

Dugan, 1988; Slaney, 1980), com o objectivo de identificar as variáveis que estariam na origem das 

dificuldades para efectuar escolhas vocacionais (Santos, 2000). O constructo era tido como integrando 

a dicotomia de decididos-indecisos, sendo os sujeitos que não conseguiam efectuar uma escolha de 

natureza vocacional, percepcionados como imaturos (Cardoso & Campos, 2008; Santos, 2000; Sparta, 

2003). Num segundo momento, a partir da década de 70, a indecisão vocacional passou a ser encarada 

como um constructo unidimensional, parte integrante de um contínuo que situava, nos seus extremos 

opostos, os indivíduos decididos e indecisos (e.g., Silva, 1997; Sparta, 2003; Taveira, 1997). 

Actualmente, a indecisão vocacional é percepcionada como um constructo multidimensional 

complexo (Sparta, 2003), passível de serem identificados diferentes subtipos de indivíduos decididos e 

indecisos (Cardoso & Campos, 2008) (e.g., informados mas indecisos, indecisos pouco informados; 

Larson, Heppner, Ham & Dugan, 1988). Contudo, não é possível encontrar na literatura um consenso 

dos investigadores quanto à caracterização desses diferentes subtipos (Cardoso & Campos, 2008), 

facto que poderá encontrar justificação na heterogeneidade das características psicológicas passíveis 

de ser identificadas nos diversos subtipos (Holland & Holland, 1977; Santos, 2000, 2001). Neste 

sentido, ao longo do tempo, diversas investigações têm procurado, relacionar a indecisão vocacional 

com uma série de variáveis de personalidade, como a ansiedade, a identidade vocacional, os estilos de 

tomada de decisão e as percepções da resolução de problemas (Larson, Heppner, Ham & Dugan, 

1988). Os resultados de um estudo realizado com 1005 estudantes do ensino superior e 692 do ensino 

secundário (Holland & Holland, 1977) sugerem que a identidade e a maturidade vocacional dos 

indivíduos condicionam a forma como este se percepcionam, enquanto decididos ou indecisos. 

No entanto, e ainda que tenham já sido várias as investigações desenvolvidas com esse 

objectivo, os resultados desses estudos indicam que os alunos indecisos e decididos são muito mais 

semelhantes entre si do que seria de esperar, sendo que, as poucas diferenças que emergem, são 

confusas e contraditórias (Holland & Holland, 1977; Santos, 2000), devido à dificuldade para 

diferenciar a indecisão vocacional, da indecisão generalizada (Slaney, 1988, cit. in Vondracek, 

Hostetler, Schulenberg, & Shimizu, 1990). Ainda que estes sejam considerados distintos tipos de 

indecisão (cf. Gordon, 1998), Santos (2001) sugere a existência de duas categorias principais, 

nomeadamente: (a) aquela que corresponde à fase normativa do desenvolvimento vocacional e que 

deriva do processo de exploração; e, (b) aquela que resulta da dificuldade em tomar decisões nas 

diferentes áreas de vida, designada por indecisão generalizada ou crónica. 

Goodstein (1972, cit. in Vondracek, Hostetler, Schulenberg, & Shimizu, 1990) foi um dos 

primeiros autores a distinguir estes dois tipos de indecisão. Segundo aquele autor, a indecisão 

vocacional caracteriza o indivíduo que está indeciso sobre uma opção de carreira, condição que 

poderia ser ultrapassada através do acesso a informação relevante, que conduziria a um processo de 

tomada de decisão. Por outro lado, a indecisão generalizada representa um estado mais patológico da 
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indecisão, relacionado com a ansiedade, e que caracteriza o indivíduo que experiencia momentos 

difíceis na tomada de decisão, não só no domínio vocacional, mas na maior parte das valências da sua 

vida. Esta incapacidade ocorre mesmo quando o indivíduo dispõe de todas as condições para poder 

efectuar essa escolha (Santos, 2000). A indecisão generalizada tem sido associada a diferentes 

características psicológicas disfuncionais, tais como elevados níveis de ansiedade, locus de controlo 

externo, identidade pouco definida e baixa auto-estima e auto-confiança (cf. Santos, 2005). Holland e 

Holland (1977) acreditam na existência de uma disposição para a indecisão generalizada, podendo a 

mesma ser considerada um subtipo da indecisão vocacional que se posiciona no extremo do contínuo 

decisão-indecisão (Cardoso & Campos, 2008).  

Ainda assim, a indecisão acerca das escolhas vocacionais ou de carreira pode ocorrer por 

diversas razões. Segundo Vondracek e colaboradores (Vondracek, Hostetler, Schulenberg, & Shimizu, 

1990), os indivíduos podem estar indecisos face ao seu percurso vocacional futuro: (a) por se 

imaginarem, eles próprios, em diferentes papéis profissionais ou, pelo contrário, (b) por não se 

conseguirem imaginar em nenhum desses papeis; (c) pela falta de esperança em poder implementar a 

sua primeira escolha, (d) por não estarem preparados para tomar uma decisão de carreira, ou ainda, (e) 

por não conseguirem tomar qualquer tipo de decisão, independentemente do seu domínio (Faria & 

Taveira, 2005).  

Diversas investigações têm comprovado a relação da indecisão vocacional com diferentes 

variáveis emocionais e de personalidade, tais como a ansiedade (Saka & Gati, 2007; Santos, 2001), a 

auto-estima e a auto-confiança (Santos, 2001), o pessimismo (Saka & Gati, 2007; Saka, Gati, & Kelly, 

2008), a exploração vocacional (Taveira, 1997), e a identidade vocacional (Holland & Holland, 1977; 

Santos, 2001; Taveira 1997). Para além destas, as influências familiares (e.g., relação pais-filhos, 

crítica excessiva e falta de apoio por parte dos familiares mais próximos ou outros significativos) 

parecem ser, também, determinantes para o surgimento da indecisão vocacional (Guerra & Braungart- 

Rieker, 1999; Saka & Gati, 2007; Saka, Gati, & Kelly, 2008). Num estudo realizado recentemente, 

Rohner e colaboradores (Rohner, Rising, & Sayre-Scibona, 2009) sugerem que a aceitação parental na 

infância e o ajustamento psicológico estão significativamente relacionados com a indecisão vocacional 

nas mulheres.  

Nesta ordem de ideias, Holland & Holland (1977), defendem que os estudantes indecisos 

podem ser conceptualizados como um grupo heterogéneo, composto por múltiplos subtipos, tendo 

proposto a existência de pelo menos três: (a) aqueles que não sentem nenhuma pressão especial para 

tomar decisões num determinado momento; (b) aqueles que são pouco ou moderadamente imaturos, 

incompetentes em termos interpessoais, ansiosos e alienados; e, (c) aqueles que apresentam níveis 

moderados ou severos em termos de imaturidade, de baixas competências interpessoais, ansiedade ou 

alienação. Também Larson e colaboradores (Larson, Heppner, Ham, & Dugan, 1988), num estudo que 

pretendeu analisar e descrever os subtipos de indecisão, através da análise de clusters, corroboraram 

esta especulação, considerando ser apropriado caracterizar os estudantes indecisos como 
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compreendendo múltiplos subtipos, os quais diferem em várias actividades do planeamento da carreira 

e, especialmente, em algumas variáveis da resolução de problemas. Por seu turno, num estudo 

realizado por Slaney (1980), que dividiu de forma igual 232 estudantes universitários do sexo 

masculino e feminino, em quatro agrupamentos de clusters, verificou-se que as mulheres eram mais 

congruentes com os seus objectivos de carreira e, como tal, mais satisfeitas com estes. 

Uma outra questão relevante no estudo da indecisão vocacional, com implicações para a 

prática do aconselhamento vocacional, relaciona-se com o processo do desenvolvimento vocacional. 

Enquanto relacionada com um processo de escolha que ocorre no decurso do desenvolvimento, a 

indecisão vocacional, sobretudo na adolescência, configura não só um comportamento normativo 

(Creed, Prideaux & Patton, 2005; Santos, 2000; Sparta, 2003), como desejável, reduzindo a 

possibilidade do indivíduo realizar uma escolha precipitada, resultante, por exemplo, de pressões 

externas (Crites, 1981, 1983, cit. in Santos, 2000). Para além disso, os indivíduos poderão não 

apresentar dificuldades de tomada de decisão vocacional, nem estarem indecisos face a diferentes 

alternativas de carreira, mas antes e só, adoptar uma atitude que Holland e colaboradores (Holland & 

Holland, 1977) consideram ser adulta e inteligente, e que consiste em adiar a tomada de decisões para 

o momento em que a realidade a exija. Ainda assim, a indecisão crónica não deverá ser considerada 

como parte deste processo de desenvolvimento normativo, uma vez que caracteriza a dificuldade em 

tomar decisões nas diversas áreas de vida do indivíduo (Cardoso & Campos, 2008). 

Nesta ordem de ideias, na prática do aconselhamento vocacional, torna-se necessário encarar a 

indecisão vocacional como resultante de uma história de vida, a do indivíduo, na qual este não foi 

capaz de adquirir sentimentos de auto-eficácia e auto-confiança, de absorver informações sobre si e 

sobre o seu meio, bem como desenvolver adequadamente a maturidade e identidade vocacionais 

necessárias para lidar eficazmente com as decisões vocacionais (Holland & Holland, 1977). A 

indecisão vocacional pode ser um resultado evidente de um processo de exploração aprofundado e /ou 

associar-se a diferentes tipos de dificuldades de decisão.  

Neste pano de fundo, os indivíduos podem percepcionar e experienciar, ainda, diversos 

obstáculos ou barreiras contextuais em relação às suas escolhas vocacionais e processos de exploração 

vocacional, associadas ao sexo e ao seu estatuto socioeconómico de pertença. A variável sexo pode 

assumir um papel determinante na forma como os indivíduos vivenciam estes processos do 

desenvolvimento vocacional, uma vez que a percepção da orientação das actividades, criada logo na 

infância, determina as preferências da criança e as suas representações sobre a forma como o trabalho 

está organizado (Gottfredson & Lapan, 1997). Daqui resulta que as raparigas não só tendem a 

apresentar expectativas mais baixas face à sua carreira, como maiores dificuldades para desempenhar 

profissões pouco tradicionais, ainda que acreditem ter maior capacidade para o fazer em profissões 

tradicionalmente femininas (Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). Inúmeros estudos têm dado conta do 

papel e diferenças que variáveis como esta podem ter na resolução das tarefas de exploração 

vocacional (e.g., Afonso, 2000; Taveira, 1997), com impacto nos processos de tomada de decisão de 
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carreira. No que respeita à indecisão vocacional, estas diferenças parecem verificar-se em menor 

número (Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). Num estudo realizado com 1400 jovens, Taveira (1997) 

encontrou que as raparigas tendem a sentir menos segurança na perspectiva de atingir os seus 

objectivos vocacionais, bem como menos satisfeitas com a informação de que dispõem, resultante da 

exploração vocacional, quando comparadas com os alunos do sexo masculino. Mais do que isso, são 

também aquelas que levam a cabo actividades de exploração menos sistemáticas e intencionais, 

registando níveis mais elevados de ansiedade. 

O estatuto socioeconómico, por sua vez, apresenta-se como um variável determinante do 

desenvolvimento vocacional, expressa, por exemplo, nas expectativas que os pais desenvolvem em 

relação ao futuro vocacional dos seus filhos, e nas oportunidades de exploração que aqueles lhes 

proporcionam (Afonso, 2000).  

Este enquadramento conceptual sugere a necessidade de explorar as relações simultâneas da 

exploração, com as dificuldades de tomada de decisão e a indecisão vocacional, em jovens de ambos 

os sexos e de diferentes contextos socioeconómicos, de modo a melhor equacionar a intervenção 

psicológica e educativa neste âmbito. De seguida, apresenta-se um estudo exploratório realizado com 

este propósito, que tem como bases teóricas fundamentais, o modelo e medida de exploração 

vocacional de Stumpf, Colarelli e Hartman (1983), o modelo e medida de dificuldades de tomada de 

decisão de Gati, Krausz e Osipow (1996), e o modelo e medida de indecisão vocacional de Osipow, 

Carney, Winer, Yanico e Koschier (1976). Este estudo prossegue a linha de investigação desenvolvida 

por Taveira (1997), sobre as relações entre a exploração, a indecisão e a identidade no domínio 

vocacional, e contribui para aprofundar o estudo da associação entre a exploração e as dificuldades na 

tomada de indecisão ou o nível de indecisão vocacional registados em diversas medidas de pré-teste da 

intervenção vocacional com alunos do 9º ano de escolaridade, por diferentes investigadores da equipa 

de investigação daquela mesma autora (e.g., Faria, 2008; Königstedt, 2008; Santos, 2009; Simões & 

Taveira, 2010; Trigueiros, 2009; Viola, 2008). 

 

 

ESTUDO EMPÍRICO 

 

1. MÉTODO 

 

1.1. Amostra 

 

A amostra é constituída por 272 alunos do 9.º ano de escolaridade, 51.1% dos quais são 

raparigas (N=140) e 48.5% são rapazes (N=132), com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos 

de idade (M=14.42; DP=0.78), a frequentar escolas básicas de tutela pública, na região noroeste de 
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Portugal. A maioria (75.4%) é oriunda de famílias cujos pais e mães concluíram o 1.º, 2.º ou 3.º Ciclos 

do Ensino Básico (CEB) (10.3%, 26.1% e 18.8%, respectivamente). Dos restantes, 13.6% 

frequentaram até ao 5.º ano de escolaridade, 16.9% até ao 7.º ou 8.º ano, e 2.6% até ao 10.º ou 11.º 

ano. Por fim, 13.6% possuem o 12.º ano de escolaridade e 8.5% concluíram o Ensino Superior ou o 

ensino Pós-graduado.  

No que respeita ao estatuto socioprofissional, classificou-se a profissão dos progenitores de 

acordo com a Classificação Nacional de Profissões (IEFP, 2004). Verifica-se que a maioria dos pais 

está inactiva no mercado de trabalho (são domésticos, reformados, desempregados ou estudantes) 

(27.6%), que uma grande parte são operadores de instalações e máquinas e trabalhadores de montagem 

(Grupo 8 da CNP) (22.4%) e operários, artífices ou trabalhadores similares (Grupo 7 da CNP) (15.1%) 

ou trabalhadores não qualificados (Grupo 9 da CNP) (12.5%). Para além destes, identificam-se 

progenitores que exercem as suas funções em actividades de pessoal dos serviços e vendedores (Grupo 

5 da CNP) (6.6%), técnicos e profissionais de nível intermédio (Grupo 3 da CNP) (5.5%) e de pessoal 

administrativo e similares (Grupo 4 da CNP) (4%). Em menor percentagem encontram-se aqueles que 

são agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas (Grupo 6 da CNP) (2.2%), 

especialistas de profissões intelectuais e científicas (Grupo 2 da CNP) (2.9%) e, ainda, aqueles que 

pertencem aos quadros superiores da administração pública, dirigentes e quadros superiores de 

empresas (Grupo 1 da CNP) (0.4%). 

 

1.2. Instrumentos de medida 

 

No presente estudo, foram utilizados o Career Exploration Survey (CES, Stumpf, Colarelli e 

Hartman, 1983, versão adaptada por Taveira, 1997), Career Decision Difficulties Questionnaire 

(CDDQ, Gati & Osipow, 2002, 2000, versão adaptada por Silva, 2005) e a Career Decision Scale 

(CDS, Osipow, Carney, Winer, Yanico, & Koschier, 1976, versão adaptada por Taveira, 1997), 

instrumentos que a seguir se descrevem com maior pormenor. 

Career Exploration Survey (CES, Stumpf et al., 1983; adap. Taveira, 1997). É um instrumento 

multidimensional desenvolvido com o objectivo de avaliar as dimensões, não só comportamentais, 

mas também cognitivas e emocionais resultantes do processo de exploração vocacional (Taveira, 

1997). Este instrumento é composto por três componentes principais às quais correspondem, por sua 

vez, doze escalas distintas de exploração vocacional (Faria, 2008; Königstedt, 2008). Especificamente, 

as Crenças de Exploração são constituídas pelas escalas: (a) Estatuto de Emprego, que avalia até que 

ponto são favoráveis as possibilidades de emprego na área preferida do indivíduo; (b) Certeza nos 

Resultados da Exploração, que avaliar o grau de certeza que o indivíduo tem em vir a atingir uma 

posição favorável no mercado de trabalho; (c) Instrumentalidade Externa e (d) Instrumentalidade 

Interna, que avaliam a probabilidade das actividades de exploração do meio e do self, 
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respectivamente, possibilitarem o atingir de objectivos vocacionais. Por sua vez, os Comportamentos 

de Exploração, caracterizam-se pelas escalas: (e) Exploração do Meio e (f) Exploração de Si Próprio, 

que avaliam, respectivamente, as actividades exploratórias relativas a profissões, empregos, entre 

outros, e as actividades de exploração de si, realizadas pelo indivíduo nos últimos três meses; (g) 

Exploração Sistemática Intencional, que avalia a intencionalidade e o modo sistemático com que o 

indivíduo realiza actividades de exploração, tanto se si próprio como do meio; (h) Quantidade de 

Informação, que avalia a quantidade de informação que o indivíduo adquiriu sobre as o meio e sobre si 

próprio; e, (i) Importância de obter a Posição Preferida, que avalia o grau de importância que o 

indivíduo atribui em alcançar o seu objectivo vocacional de preferência Finalmente, às Reacções 

Afectivas correspondem as escalas: (j) Satisfação com a Informação, que avalia a satisfação que o 

indivíduo sente com a informação obtida nas actividades de exploração; (k) Stress na Exploração e (l) 

Stress na decisão, que avaliam o nível de stress indesejado que o indivíduo sente, como resultado das 

actividades de exploração e de um processo de tomada de decisão vocacional, respectivamente, na 

comparação com outros acontecimentos de vida. Na sua versão portuguesa, este instrumento de auto-

relato é constituído por um total de cinquenta e quatro itens, cinquenta e três dos quais são de resposta 

tipo likert, cujo valor de resposta varia entre 1 (Muito Pouca/Muito Poucas Vezes/ Probabilidade 

Muito Baixa/ Tensão Mínima) e 5 (Muitíssima/ Muitas Vezes/ Probabilidade Muito Alta/ Muita 

Tensão) (nos itens 1 ao 43) ou 7 (nos itens 44 ao 53); o último item, o cinquenta e quatro, permite aos 

sujeitos indicar o número de domínios profissionais explorados até ao momento. Diversos estudos têm 

usado este instrumento, evidenciando a sua fidelidade e validade (e.g., Afonso, 2000; Faria, 2008; 

Faria, Taveira, e Saavedra, 2008; Taveira, 1997; Trigueiros, 2008). 

Career Decision Difficulties Questionnaire (CDDQ, Gati et al., 2002, 2000; adap. Silva, 

2005). Foi desenvolvido para testar e validar a taxonomia das dificuldades de tomada de decisão 

proposta por Gati e colaboradores (Gati, Krausz, & Osipow, 1996; Amir & Gati, 2006). Este 

instrumento, tal como a taxonomia que o sustenta, inclui três categorias de dificuldades principais, por 

sua vez compostas por um total de dez categorias específicas (Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009). A 

primeira categoria principal é denominada Falta de Prontidão, e inclui três categorias que precedem o 

envolvimento do indivíduo na tomada de uma decisão de carreira específica, nomeadamente: (a) Falta 

de Motivação, para este se envolver no processo de tomada de decisão de carreira; (b) Indecisão 

Generalizada, acerca de todo o tipo de decisões; e, (c) Crenças Disfuncionais, sobre a tomada de 

decisão de carreira. A segunda categoria principal deste instrumento, Falta de Informação, é composta 

por quatro categorias específicas, que se referem à falta de informação sobre: (a) Os Passos 

Envolvidos no Processo de tomada de decisão de carreira; (b) O Self; (c) As Várias 

Ocupações/Profissões; e, (d) As Fontes de Informação Adicionais. Por último, a categoria principal 

Informação Inconsistente, inclui três categorias de problemas relacionados com o uso de informação, 

especificamente: (a) Informação Pouco Fidedigna; (b) Conflitos Internos, como por exemplo, 

preferências contraditórias; e, (c) Conflitos Externos, que envolvem a opinião de outros significativos. 
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Estas duas últimas categorias principais incluem, cada uma, categorias de dificuldades que podem 

surgir durante o processo de tomada de decisão de carreira (Amir & Gati, 2006; Gati, Krausz & 

Osipow, 1996; Königstedt, 2008). Na sua versão original, o CDDQ é constituído por 44 itens 

(Königstedt, 2008) aos quais os sujeitos respondem numa escala tipo likert, cujo valor de resposta 

varia entre 1 (Não me descreve) e 5 (Descreve-me bem) (Fouad, Cotter & Kantamneni, 2009). No 

presente estudo foi utilizada a versão adaptada à população portuguesa por Silva (2005) do CDDQ34q 

(versão reduzida do questionário para uso na internet; Gati & Saka, 2001) e as dimensões factoriais 

definidas no estudo exploratório de Simões e Taveira (2010) para a amostra do presente estudo. Esta 

versão mantém inalterada a taxonomia originalmente desenvolvida por Gati e colaboradores (Gati, 

Krausz & Osipow, 1996), sendo o instrumento composto por um total de 34 itens e cujo valor de 

resposta varia numa escala de 1 (Não me descreve) a 9 (Descreve-me bem) (Königstedt, 2008). 

Career Decision Scale (CDS, Osipow et al., 1976; adap. Taveira, 1997). É um instrumento 

destinado a avaliar a indecisão vocacional, uma escala de avaliação unidimensional cuja natureza 

empírica baseia-se na experiência profissional dos seus autores, ao nível da consulta psicológica 

vocacional, não resultando, então, da elaboração de um quadro teórico (Santos, 2005). O estudo 

original da CDS permitiu identificar quatro factores da indecisão vocacional: (a) Falta de Estrutura e 

Confiança e Ansiedade face à Escolha; (b) Percepção de Barreiras Externas; (c) Conflito de 

Aproximação à Escolha; e, (d) Conflitos Pessoais. No entanto, e apesar da CDS ter sido desenvolvida 

com o intuito de identificar diferentes dimensões da indecisão vocacional (Taveira, 1997), a análise 

factorial do estudo original revelou resultados incoerentes, preferindo a maioria dos investigadores que 

a utiliza seguir as recomendações dos seus próprios autores, e utilizar os resultados globais da escala, 

para avaliar o grau de indecisão do indivíduo, em detrimento do tipo de indecisão (Santos, 2005). Na 

sua versão adaptada à população portuguesa, a CDS é composta por dezanove itens, os quais se 

referem a preocupações relacionadas com a indecisão vocacional (Slaney, 1980; Taveira, 1997), e que 

compõem duas subescalas. A escala de Certeza é composta pelos dois primeiros itens e permite avaliar 

o grau de certeza face à tomada de decisão vocacional; a subescala de Indecisão, composta pelos itens 

três ao dezoito, permite avaliar a indecisão vocacional (Creed, Prideaux & Patton, 2005; Rohner, 

Rising & Sayre-Scibona, 2009); o item dezanove é uma questão aberta que possibilita aos indivíduos a 

expressão das suas preocupações (Taveira, 1997). Os indivíduos respondem através de uma escala tipo 

likert, cujo valor de resposta varia entre 1 (Nada Parecido Comigo) e 4 (Exactamente Como Eu). A 

CDS é o instrumento de avaliação da indecisão vocacional mais utilizado (e.g., Santos, 2005; Taveira, 

1997), sendo inúmeros os estudos com esta realizados (e.g., Creed, Prideaux, & Patton, 2005; Faria, 

2008; Larson, Heppner, Ham, & Dugan, 1988; Porfeli & Skorikov, 2009; Rohner, Rising & Sayre-

Scibona, 2009; Santos, 2005; Slaney, 1980; Taveira, 1997), atestando a sua validade e fidelidade.  
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1.3. Procedimentos 

 

A recolha dos dados ocorreu ao longo de dois anos lectivos (2008/09 e 2009/10), no âmbito de 

um programa de intervenção psicológica vocacional, breve e estruturado, e de carácter remediativo, 

realizado em escolas básicas do noroeste de Portugal, por técnicos de um serviço de consulta 

psicológica universitário. Este programa, sob a modalidade de Consulta Psicológica Vocacional em 

pequeno grupo (6/8 participantes), tem como principal objectivo promover o desenvolvimento 

vocacional de alunos do 9.º ano de escolaridade, apoiando-os quer no processo de tomada de decisão, 

facilitando a escolha da área de estudos a prosseguir, quer na exploração de alternativas.  

As escalas de exploração, dificuldades de tomada de decisão e indecisão vocacional acima 

descritas integraram os instrumentos de medida destinados à avaliação dos resultados desta 

intervenção, antecedendo, assim, a implementação das actividades propostas por este programa. Neste 

sentido, a administração das medidas de pré-teste ocorreu num momento anterior ao início do 

programa de intervenção, após a autorização e o consentimento informado dos pais dos alunos. Para 

além disso, a participação dos mesmos nesta intervenção foi voluntária, tendo sido garantida a 

confidencialidade dos dados, cujo único objectivo seria para efeitos de investigação. 

 

1.4. Análises 

 

Foram realizadas análises de estatística descritiva (análise de frequências, cálculo de médias e 

desvios-padrão) e uma análise de clusters (K-Means Clustering Analysis), dos dados, no primeiro 

caso, para obter a caracterização da amostra e, no segundo caso, para testar a existência de 

agrupamentos distintos de sujeitos em função do padrão de correlações simultâneas das variáveis 

vocacionais exploração, dificuldades na tomada de decisão e nível de indecisão. Foi utilizado, para 

este efeito, o programa estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Versão 17.0). 

 

 

2. RESULTADOS 

 

A tabela 1 apresenta os resultados da análise descritiva das subescalas dos diferentes 

instrumentos utilizados neste estudo. No que respeita ao CES, as subescalas Estatuto de Emprego e 

Certeza nos Resultados da Exploração definem percepções sobre o mercado de trabalho; a 

Instrumentalidade Interna e Externa definem diferentes tipos de instrumentalidade associadas à 

exploração; a Importância de Obter a Posição Preferida define a expectativa face a um objectivo 

vocacional; a Exploração de Si Próprio e do Meio definem fontes de informação; a Exploração 

Sistemática Intencional define o método da exploração; a Quantidade de Informação define a extensão 



xxx 

 

da exploração; a Satisfação com a Informação define uma reacção objectiva face à exploração; o 

Stress com a Exploração define um tipo de reacção emocional às actividades de exploração; e, 

finalmente, o Stress com a Decisão define um tipo de reacção emocional às actividades de tomada de 

decisão (Taveira, 1997). Relativamente ao CDDQ, considerou-se pertinente utilizar os resultados de 

um estudo recente (Simões & Taveira, 2010) que, através da análise das componentes principais dos 

itens do instrumento, obteve uma solução de sete factores consistentes, especificamente: Falta de 

Informação, Informação Inconsistente e Conflitos Externos; Falta de Informação para Decidir; 

Informação Pouco Fidedigna e Conflitos Internos; Indecisão Generalizada; Conflitos Internos; e, por 

último, Crenças Disfuncionais. Finalmente, o CDS, medida da indecisão vocacional, define, por um 

lado, a ausência de investimento real face opção vocacional e, por outro, o grau de incerteza e 

insegurança relativamente à escolha de opções de carreira (Taveira, 1997). No que respeita às 

subescalas Estatuto de Emprego, Certeza nos Resultados de Exploração, Exploração de Si Próprio, 

Quantidade de Informação e Satisfação com a Informação, que compõem o CES, os participantes 

apresentam resultados semelhantes; o mesmo acontece com o factor 5 do CDDQ.  

 

Tabela 1. 

Estatística descritiva das subescalas CES, CDDQ e CDS 

Subescalas Min.-Max. Ponto Médio Média Desvio-Padrão 

CES     

Estatuto de Emprego 3 – 15 9 9.91 2.32 

Certeza nos Resultados da Exploração 3 – 15 9 8.81 2.91 

Instrumentalidade Externa 10 – 50 30 37.78 8.45 

Instrumentalidade Interna 4 – 20 12 14.46 3.23 

Importância de obter a Posição Preferida 3 – 15 9 11.27 2.33 

Exploração do Meio 4 – 20 12 9.72 3.80 

Exploração de Si Próprio 5 – 25 15 15.17 4.66 

Exploração Sistemática Intencional 2 – 10 6 4.28 1.88 

Quantidade de Informação 3 – 15 9 8.72 2.15 

Satisfação com a Informação 3 – 15 9 9.56 2.3 

Stress na Exploração 4 – 28 7.5 15.70 4.87 

Stress na Decisão 5 – 35 20 22.84 7.35 

CDDQ     

Factor 1 - Falta de Informação 12 – 108 60 58.72 19.13 

Factor 2 - Informação Inconsistente e 

Conflitos Externos 

5 – 45 25 17.26 7.67 

Factor 3 – Falta de Motivação para 

Decidir 

3 – 27 15 8.25 5.00 

Factor 4 – Informação Pouco Fidedigna e 

Conflitos Internos 

2 – 18 10 7.92 4.02 

Factor 5 - Indecisão Generalizada 3 – 27 15 15.38 5.74 

Factor 6 – Conflitos Internos 3 – 27 15 11.87 5.31 

Factor 7 - Crenças Disfuncionais 4 – 36 20 21.66 6.02 

CDS 15 – 60 37.5 36.58 6.79 
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Por outro lado, através da análise da tabela, observa-se que os participantes apresentam 

resultados acima da média nas subescalas de Instrumentalidade Interna e Externa, Importância de 

Obter a Posição Preferida e no Stress com a Exploração e a Decisão, que compõem o CES; de igual 

forma, apresentam valores elevados na comparação com a média no factor 7 (Crenças Disfuncionais) 

do CDDQ. Não obstante, os participantes apresentam valores abaixo da média nas subescalas 

Exploração do Meio e Exploração Sistemática e Intencional do CES, bem como nos factores 1 (Falta 

de Informação), 2 (Informação Inconsistente e Conflitos Externos), 3 (Falta de Motivação para 

Decidir), 4 (Informação Pouco Fidedigna e Conflitos Internos), e 6 (Conflitos Internos) do CDDQ e na 

indecisão vocacional, através da CDS. 

 

Tabela 2.  

Médias das subescalas para cada grupo da análise de clusters 
 

 Clusters  

Média 

Global 

 

Subescalas 

1 

(N=78) 

2 

(N=42) 

3 

(N=80) 

4 

(N=72) 

CES      

Estatuto de Emprego 10.43 9.59 10.64 8.71 9,91 

Certeza nos Resultados da Exploração 9.09 8.81 9.27 7.99 8,81 

Instrumentalidade Externa 39.13 37.83 42.58 30.94 37,78 

Instrumentalidade Interna 14.97 14.38 16.07 12.17 14,46 

Importância de obter a Posição Preferida 10.85 11.29 11.98 10.93 11,27 

Exploração do Meio 10.22 9.71 10.39 8.44 9,72 

Exploração de Si Próprio 15.54 16.24 16.90 12.23 15,17 

Exploração Sistemática Intencional 4.60 4.33 4.23 3.98 4,29 

Quantidade de Informação 9.64 8.13 8.76 8.01 8,72 

Satisfação com a Informação 10.46 8.83 9.68 8.87 9,56 

Stress na Exploração 14.23 18.24 16.92 14.44 15,70 

Stress na Decisão 19.33 27.91 25.67 20.56 22,84 

CDDQ      

Factor 1 - Falta de Informação 35.21 84.88 68.04 58.55 58,72 

Factor 2 - Informação Inconsistente e 
Conflitos Externos 

11.14 25.01 16.26 20.47 17,26 

Factor 3 – Falta de Motivação para Decidir 5.68 11.50 7.16 10.33 8,25 

Factor 4 – Informação Pouco Fidedigna e 

Conflitos Internos 

4.76 11.41 8.71 8.42 7,92 

Factor 5 - Indecisão Generalizada 11.38 20.43 17.50 14.42 15,38 

Factor 6 – Conflitos Internos 7.59 16.79 12.29 13.18 11,87 

Factor 7 - Crenças Disfuncionais 20.27 23.60 23.48 20.01 21,66 

CDS 31.38 40.99 38.48 37.53 36,58 

 

 

A definição de agrupamentos ou perfis vocacionais, realizou-se com base numa análise de 

clusters (K-Means Clustering Analysis), que consiste num método exploratório de análise multivariada 
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que permite organizar um conjunto de sujeitos ou variáveis em grupos homogéneos (clusters), 

relativamente a uma ou mais características comuns, representados pelos valores de média, de tal 

modo que os indivíduos pertencentes a um grupo são o mais semelhante possível entre si, e 

diferenciados dos restantes (Maroco, 2007; Taveira, 1997). Na Tabela 2, apresenta-se as médias das 

subescalas das variáveis psicológicas objecto de estudo, para cada um dos quatro grupos de clusters 

obtidos e, na Tabela 3, o número de indivíduos distribuído em cada agrupamento de clusters.  

A análise de clusters é uma técnica que tem sido privilegiada em diversos estudos (e.g., Larson, 

Heppner, Ham & Dugan, 1988). No estudo que aqui se apresenta considerou-se, após a análise das 

soluções de dois, três e quatro grupos, que a definição de quatro grupos de clusters apresenta um 

padrão mais consistente de resultados, permitindo caracterizar perfis vocacionais.  

 

 

Tabela 3. 

Número de casos em cada cluster 

Cluster 1 78.00 

2 42.00 

3 80.00 

4 72.00 

 

 

Com base nesta análise, é possível obter quatro perfis vocacionais distintos, em termos de 

exploração, dificuldades de tomada de decisão e indecisão vocacional.  

O cluster 1 caracteriza 28.7% (N=78) da amostra. Pertencem a este grupo os sujeitos que 

apresentam uma maior Exploração Sistemática Intencional, Satisfação e Quantidade de Informação. A 

subescala Exploração de Si Próprio apresenta valores dentro da média. Registam-se ainda valores 

abaixo da média nas dimensões Importância de Obter a Posição Preferida, Stress na Exploração e na 

Decisão, nos factores do CDDQ e na CDS. Este grupo foi denominado “Informados Confiantes”. 

O cluster 2 é o grupo mais pequeno e caracteriza 15.4% (N=42) da amostra. Pertencem a este 

grupo os jovens que apresentam valores mais elevados de Stress tanto na Exploração como na 

Decisão. Em termos das dificuldades de tomada de decisão e indecisão vocacional, apresentam os 

valores mais elevados. Registam ainda os valores mais baixos na Satisfação com a Exploração, bem 

como os valores da Qualidade de Informação se encontram abaixo da média. As restantes subescalas 

do CES apresentam valores dentro da média, com a excepção da Exploração de Si Próprio, que regista 

valores acima da média. Este grupo foi denominado “Indecisos Ansiosos”. 

O cluster 3 representa o maior grupo de participantes e caracteriza 29.4% (N=80) da amostra. 

Pertencem a este grupo os sujeitos que, ao nível da exploração vocacional, obtiveram valores mais 

elevados no Estatuto de Emprego, Certeza nos Resultados da Exploração, Instrumentalidade Interna e 
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Externa, Importância de Obter a Posição Preferida, Exploração do Meio e de Si Próprio. Observa-se 

ainda valores abaixo da média nas subescalas Exploração Sistemática Intencional e nos factores 2 

(Informação Inconsistente e Conflitos Externos) e 3 (Falta de Motivação para Decidir) do CDDQ. Nas 

restantes subescalas desse instrumento, na indecisão vocacional e nas subescalas Quantidade de 

Informação e Satisfação com a Informação do CES, os valores encontram-se acima da média. Este 

grupo foi denominado “Indecisos Informados”. 

O cluster 4 caracteriza 26.5% (N=72) da amostra. Pertencem a este grupo aqueles que, ao nível 

a exploração vocacional, apresentam valores mais baixos nas dimensões Estatuto de Emprego, Certeza 

nos Resultados de Exploração, Instrumentalidade Interna e Externa, Exploração do Meio e de Si 

Próprio, Exploração Sistemática Intencional e Quantidade de Informação; o mesmo se observa nos 

factores 1 (Falta de Informação), 4 (Informação Pouco Fidedigna e Conflitos Internos) e 7 (Crenças 

Disfuncionais) do CQQD. Nos restantes factores deste instrumento, registam-se valores acima da 

média. Este grupo foi denominado “Indecisos Pouco Informados”. 

A Tabela 4 apresenta a distância entre os centros dos quatro grupos de clusters.  

 

Tabela 4. 
Distâncias ente os centros dos clusters  

Cluster 1 2 3 4 

1 - - - - 

2 55,729 - - - 

3 36,154 21,388 - - 

4 29,085 30,628 18,906 - 

 

 

A tabela 5 apresenta a distribuição dos alunos pelos diferentes clusters, em função do sexo e da 

habilitação e profissão dos seus pais.  

Através da análise das tabelas anteriores é possível observar que o cluster 1 é maioritariamente 

formado por jovens do sexo masculino (N=43); os seus pais são sobretudo aqueles que têm o 2.º Ciclo 

do Ensino Básico (N=26) e o Ensino Secundário (N=15) completos.  

Os clusters 2 e 3 agrupam um maior número de participantes do sexo feminino (N=25 e N=45, 

respectivamente), cujos pais em maior número são aqueles que frequentaram o 3.º Ciclo do Ensino 

Básico (N=9) e terminaram esse ciclo de estudos (N=12), para o caso dos primeiros, e aqueles pais e 

mães que completaram o 2.º (N=22) e o 3.º (N=16) Ciclos do Ensino Básico, no caso do cluster 3. 

Finalmente, o cluster 4, representam um grupo com número maior de participantes do sexo 

masculino (N=37), tendo os seus progenitores maioritariamente completado o 2.º (N=18) ou 

frequentado o 3.º Ciclo do Ensino Básico (N=21), sem o ter terminado. 
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No que respeita à profissão dos progenitores dos participantes na amostra, é possível observar 

que o cluster 1 agrupa sobretudo pais que estão inactivos no mercado de trabalho (N=16) ou que 

pertencem ao Grupo 7 da Classificação Nacional de Profissões (N=15). Para os clusters 2, 3 e 4, os 

pais destes jovens estão maioritariamente inactivos no mercado de trabalho (N=14, N=24, N=23, 

respectivamente) ou pertencem ao Grupo 8 da Classificação Nacional de Profissões (N=11, N=17, 

N=19, respectivamente). 

 

 

3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo sugerem que poderá ser importante considerar diferentes tipos de 

indivíduos, no que respeita aos constructos da exploração, dificuldades de tomada de decisão e 

indecisão vocacional.  

Tabela 5. 

Distribuição do sexo, habilitação e profissão dos pais por grupo de clusters 

  Sexo 

 

Cluster  Feminino (%) 

 

Masculino (%) Total (%) 

1 35 (12.9) 43 (15.8) 78(28.7) 

2 25 (9.2) 17 (6.3) 42(15.4) 

3 45 (16.5) 35 (12.9) 80(29.4) 

4 35 (12.9) 37 (13.6) 72(26.5) 

Habilitação Pais 

 

Cluster 

1.ºCEB 

Incom. 

(%) 

1.ºCEB 

Comp. 

(%) 

2.ºCEB 

Incom. 

(%) 

2.ºCEB 

Comp. 

(%) 

3.ºCEB 

Incom. 

(%) 

3.ºCEB 

Comp. 

(%) 

E. Sec. 

Incom. 

(%) 

E. Sec. 

Comp. 

(%) 

E. Sup. 

(%) Total (%) 

1 1(0.4) 7(2.6) 1(0.4) 26(9.6) 8(2.9) 12(4.4) 1(0.4) 15(5.5) 7(2.6) 78(28.7) 

2 1(0.4) 4(1.5) 2(0.7) 5(1.8) 9(3.3) 12(4.4) 1(0.4) 7(2.6) 1(0.4) 42(15.4) 

3 0(0.0) 5(1.8) 0(0.0) 22(8.1) 8(2.9) 16(5.9) 3(1.1) 12(4.4) 14(5.1) 80(29.4) 

4 0(0.0) 12(4.4) 4(1.5) 18(6.6) 21(7.7) 11(4.0) 2(0.7) 3(1.1) 1(0.4) 72(26.5) 

Profissão Pais 

 

 

Cluster 

G. 1 

CNP 

(%) 

G. 2 

CNP 

(%)  

G. 3 

CNP 

(%) 

G. 4 

CNP 

(%) 

G. 5 

CNP 

(%) 

G. 6 

CNP 

(%) 

G. 7 

CNP 

(%) 

G. 8 

CNP 

(%) 

G. 9 

CNP 

(%) 

Inactivos  

M. T.  

(%) 

 

Total (%) 

1 0(0.0) 3(1.1) 3(1.1) 4(1.5) 7(2.6) 4(1.5) 15(5.5) 14(5.1) 12(4.4) 16(5.8) 78(28.7) 

2 0(0.0) 1(0.4) 2(0.7) 1(0.4) 1(0.4) 2(0.7) 6(2.2) 11(4.0) 4(1.5) 14(5.1) 42(15.4) 

3 0(0.0) 4(1.5) 9(3.3) 4(1.5) 5(1.8) 0(0.0) 9(3.3) 17(6.3) 8(2.9) 24(8.8) 80(29.4) 

4 1(0.4) 0(0.0) 1(0.4) 2(0.7) 5(1.8) 0(0.0) 11(4.0) 19(7.0) 10(3.7) 23(8.4) 72(26.5) 
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Quando tomados em conjunto, os resultados sugerem que os indivíduos da amostra apresentam 

crenças positivas fase ao processo de exploração vocacional. Isto é, no geral, apesar de não estarem 

certos de que conseguirão atingir uma posição favorável no mercado de trabalho, estes alunos 

acreditam ser possível encontrar emprego na sua área preferida. Para além disso, percepcionam as 

actividades de exploração de si próprios e, sobretudo, do meio, como importantes, para atingirem os 

seus objectivos vocacionais. Apesar disso, referem realizar um maior número de actividades 

exploratórias voltadas para o conhecimento de si próprios do que relativas ao mundo profissional, 

ainda que não as desenvolvam no presente, de forma sistemática e intencional. Para além deste 

aspecto, referem possuir informação limitada sobre si próprios e sobre o meio, ainda que, no 

momento, estejam satisfeitos com a informação obtida nas actividades de exploração. Em termos 

gerais, o grupo de alunos estudado refere, também, que apesar de se sentirem motivados para realizar 

uma decisão de carreira, percepcionam níveis elevados de stress face a essa mesma decisão e, 

sobretudo, face à exploração. Estes resultados corroboram as conclusões de estudos prévios (e.g., 

Taveira, 1997) e vão de encontro à teoria da exploração vocacional que reforça a importância das 

dimensões cognitivas e emocionais naquele processo, bem como aos resultados da pesquisa que 

estabelece uma relação entre expectativas que os indivíduos apresentam face aos resultados das 

actividades de exploração e a valorização desses mesmos resultados (Jordaan, 1963, cit. in Taveira, 

1997; Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983). 

No que respeita à exploração vocacional, os resultados na amostra global obtidos neste estudo 

vão de encontro às teorias da exploração vocacional (Super, 1957), que valorizam o papel da 

exploração vocacional na construção da identidade dos indivíduos. A adolescência assume-se, por sua 

vez, como o período de excelência para o desenvolvimento e envolvimento dos indivíduos em 

actividades de exploração de si próprios e do meio, constituindo a cristalização a tarefa específica da 

fase do desenvolvimento vocacional em que estes jovens se encontram. A cristalização de uma 

preferência vocacional consiste na formulação de um objectivo vocacional geral, que permita que os 

indivíduos se comprometerem, futuramente, com uma opção formativa e, consequentemente, com uma 

profissão. Não obstante, segundo Jordaan (1963, cit. in Taveira, 1997), a exploração orientada para si 

próprio pode contribuir para o surgimento de dificuldades em determinadas fases do processo de 

tomada de decisão. Segundo aquele autor, ainda, as dificuldades que os jovens que compõem a 

amostra deste estudo evidenciam face ao inicio do processo de tomada de decisão, podem ser 

consequentes das actividades de exploração vocacional realizadas, já que estas últimas aumentam a 

consciência dos indivíduos face à necessidade de tomar uma decisão, e desenvolvem um maior 

comprometimento com objectivos vocacionais, o que, em nosso entender, poderão originar respostas 

defensivas, como as registadas. 

No que respeita ao processo de tomada de decisão, os indivíduos da amostra parecem sentir 

dificuldades ainda antes de iniciar esse processo. Estes resultados vão de encontro à teoria formulada 

por Gati e colaboradores (Gati, Krausz & Osipow, 1996), a qual sustenta que as dificuldades anteriores 
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ao início de um processo de tomada de decisão são consequência da falta de prontidão que o indivíduo 

sente para se envolver numa decisão no âmbito da carreira, o que, por sua vez, está relacionado, no 

caso desta amostra, com as crenças disfuncionais e a indecisão generalizada. Segundo Santos (2001), a 

indecisão generalizada deriva do processo de exploração, podendo as actividades levadas a cabo nesse 

processo resultar em dificuldades de tomada de decisão.  

A indecisão vocacional, avaliada através da CDS, não revelou, contudo, níveis de indecisão 

elevados. Estes resultados estão, também, de acordo com a teoria da exploração vocacional (e.g., 

Jordaan, 1963, cit. in Taveira, 1997), segundo a qual os níveis moderados de indecisão facilitam o 

envolvimento dos indivíduos em actividades de natureza exploratória. Também de acordo com a teoria 

da indecisão vocacional, os níveis moderados nessa dimensão poderão assumir-se como o reflexo de 

um estado normativo do desenvolvimento vocacional (Creed, Prideaux, & Patton, 2005; Santos, 2000; 

Sparta, 2003), e evitam o comprometimento precoce com opções vocacionais menos adequadas 

(Crites, 1981, 1983, cit. in Santos, 2000), podendo ser ultrapassada com o envolvimento no processo 

de exploração vocacional (Goodstein, cit. in Vondracek, Hostetler, Schulenberg, & Shimizu, 1990).  

Quando consideramos o padrão de resultados relativo a cada agrupamento específico de alunos, 

verificamos que o primeiro grupo de participantes identificados neste estudo foi denominado 

“Informados Confiantes”, por descrever níveis baixos de indecisão e dificuldades de tomada de 

decisão, resultantes de um processo de exploração rico. Este grupo de indivíduos apresenta valores 

elevados, quando comparados com a média global da amostra, nos comportamentos de exploração, 

sugerindo que se trata de um grupo de sujeitos que se envolve activa, sistemática e intencionalmente 

em actividades de natureza exploratória, tanto de si próprio como do meio envolvente. No entanto, é 

também este grupo que apresenta os valores mais elevados de satisfação com a informação obtida na 

sequência das actividades exploratórias e, também, os valores mais baixos de stress antecipado com a 

exploração e com a tomada de decisão. No que respeita ao questionário que avalia as dificuldades de 

tomada de decisão, os resultados sugerem que este grupo de indivíduos não evidencia dificuldades 

para levar a cabo um processo de decisão, nem antes, nem durante esse processo (Gati, Krausz & 

Osipow, 1996). Este agrupamento de sujeitos regista, ainda, os valores mais baixos de indecisão. Este 

padrão de resultados é muito positivo e consistente com a teoria, quer da exploração vocacional, quer 

das dificuldades de tomada de decisão, e da indecisão vocacional, previamente abordados no primeiro 

ponto deste trabalho. De acordo com o modelo de exploração vocacional de Stumpf e colaboradores 

(Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983), a activação da exploração de si face ao mundo escolar e 

profissional, a partir de informação adequada, quer em quantidade, quer em qualidade, promove 

reacções positivas ao processo de exploração, como é o caso da satisfação com a informação obtida e 

valores moderados a baixos de stress antecipado com a exploração e decisão de carreira. 

O segundo grupo, com o menor número de participantes da amostra, foi denominado “Indecisos 

Ansiosos” por registar níveis de indecisão acima da média global da amostra, mas também por ser o 

grupo com o valor mais elevado nessa variável. Para além disso, este grupo de indivíduos apresenta 
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valores elevados em todas as dimensões do CDDQ. De igual modo, e ainda que apresente valores 

dentro da média global da amostra em várias subescalas do CES, este grupo apresenta valores muito 

elevados de stress, tanto na exploração como na tomada de decisão. Não obstante, apresenta valores 

acima da média global na exploração de si próprio, ainda que a satisfação com a informação obtida 

apresente valores abaixo da média. Estes resultados podem dever-se ao facto dos participantes serem 

exigentes, ao nível da informação que necessitam sobre o self e o meio, ou ao facto dessa informação 

não ser ainda suficiente ou adequada para permitir avançar num processo de tomada de decisão.  

Estes resultados estão de acordo com a teoria da indecisão vocacional (e.g., Holland & Holland, 

1977), segundo a qual os indivíduos indecisos apresentam, por um lado, maior dificuldade na 

resolução de problemas relacionados com a carreira e, por outro, maior pressão para efectivar uma 

decisão de carreira, podendo estas características ser consequentes de variáveis emocionais e de 

personalidade (e.g., auto-conceito, auto-estima).  

Os valores de ansiedade registados por este grupo de indivíduos poderão ser explicados pela 

progressiva consciencialização dos indivíduos da necessidade de decidir, face à aproximação gradual 

de uma transição de carreira (ensino secundário ou mercado de trabalho) que exige uma tomada de 

decisão (Morgado & Paixão, 2010). Os resultados obtidos por este grupo são, também, consistentes 

com a teoria (e.g., Stumpf, Colarelli, & Hartman, 1983) e investigação (e.g., Taveira, 1997) da 

exploração vocacional, segundo as quais, níveis baixos de certeza face aos resultados da exploração, 

em conjunto com valores moderados de instrumentalidade das actividades exploratórias, poderão 

originar elevados níveis de ansiedade relacionados com o processo de exploração e a tomada de 

decisão no âmbito da carreira. Este padrão de resultados, por sua vez, poderá determinar, 

negativamente, o envolvimento efectivo dos indivíduos em actividades de exploração futuras (Taveira, 

1997). 

O terceiro grupo, dos “Indecisos Informados”, foi assim denominado por apresentar os valores 

mais elevados em diversas subescalas do CES, bem como em todos os factores do CDDQ e na CDS. 

Caracteriza, assim, um padrão de indivíduos que, sendo pouco exigentes, consideram suficiente a 

informação que possuem sobre si próprios e sobre o mundo do trabalho, embora não sejam capazes de 

tomar uma decisão de carreira, e registem indecisão. Num estudo realizado por Larson e colaboradores 

(Larson, Heppner, Ham, & Dugan, 1988), estes autores encontraram um conjunto de indivíduos com 

este padrão. No nosso entender, e de acordo com a perspectiva de outros autores (e.g. Holland & 

Holland, 1977), estes indivíduos podem, pelo contrário, não estar indecisos de facto e serem inclusive 

capazes de efectivar uma decisão, ainda que não se percepcionem com tais capacidades, pelo simples 

facto de ainda não terem sido obrigados a fazê-lo.  

Estes dois grupos - “Indecisos Ansiosos” e “Indecisos Informados”, são maioritariamente 

compostos por indivíduos do sexo feminino, facto que poderá justificar parte dos resultados obtidos 

por estes grupos. De facto, várias investigações têm dado conta das diferenças existentes entre homens 

e mulheres ao nível dos processos estudados nesta investigação (e.g. Lassance, Bargadi, & Teixeira, 
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2009; Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). Ainda que vários estudos verifiquem poucas ou nenhumas 

diferenças entre os sexos ao nível da indecisão vocacional (e.g., Faria, Taveira, & Saavedra, 2008), os 

resultados deste estudo corroboram os encontrados por Lassance e colaboradores (Lassance, Bargadi, 

& Teixeira, 2009), que sugerem que as mulheres se encontram mais indecisas, quando comparadas 

com os homens. Estes resultados poderão ser uma consequência do envolvimento acrescido que as 

mulheres têm com as questões do seu desenvolvimento vocacional (Lassance, Bargadi, & Teixeira, 

2009).  

O último grupo, dos “Indecisos Pouco Informados”, apresenta um padrão consistente de 

resultados, em que os valores baixos de exploração traduzem-se em valores elevados de indecisão. De 

facto, os indivíduos que compõem este grupo, quando comparados com a média global da amostra, 

apresentam os valores mais baixos, em todas as subescalas do CES, com a excepção das subescalas 

Satisfação com a Informação, Stress na Decisão e Stress na Exploração, ainda que os resultados aqui 

obtidos sejam também baixos quando comparados com os dos restantes grupos. De igual forma, 

quando comparados com os valores obtidos pelos outros grupos de indivíduos, este grupo apresenta 

valores baixos em todos os factores do CDDQ e na CDS. Não obstante, os resultados obtidos sugerem 

que o sentimento de segurança relacionado com o nível de decisão face a uma escola vocacional está 

associado ao aumento dos comportamentos de exploração do meio. Os resultados da exploração 

orientada para si próprio registados neste grupo de indivíduos, está de acordo com a teoria da 

exploração vocacional (Jordaan, 1983, cit. in Taveira, 1997), segundo a qual a exploração do self pode 

assumir-se como mais ameaçadora para os indivíduos, quando comparada com a exploração do meio, 

já que desenvolve a consciência dos indivíduos sobre si mesmos, e pode contribuir para o surgimento 

de dificuldades em determinadas fases do processo de tomada de decisão vocacional.  

Para além disso, no que respeita ao contraste entre os resultados obtidos na exploração e as 

dificuldades apresentadas face a processo de exploração, o padrão de resultados obtido por este grupo 

de alunos é coerente com a teoria da tomada de decisão vocacional (Gati & Asher, 2001a), segundo a 

qual a quantidade de informação potencialmente relevante a que os indivíduos têm acesso, pode 

assumir-se como uma dificuldade em si mesma, quando o indivíduo não está capaz de avançar num 

processo de tomada de decisão. 

No que respeita às diferenças entre homens e mulheres, foram observados resultados 

importantes. Verificou-se que são as raparigas, aquelas que experienciam maiores valores de indecisão 

e dificuldades no processo de tomada de decisão, apesar de serem também elas quem mais explora. 

Estes resultados são congruentes com outros estudos realizados previamente (e.g., Creed, Prideaux, & 

Patton, 2005; Lassance, Bargadi, & Teixeira, 2009) e poderão ser o reflexo da complexidade do 

processo de tomada de decisão feminino, o qual ocorre frequentemente entre o dilema da escolha pela 

carreira ou pela maternidade. Neste estudo, ao contrário dos resultados obtidos por Hardin e 

colaboradores (Hardin, Varghese, Tran, & Carlson, 2006), as mulheres são também aquelas que 

percepcionam níveis mais elevados de ansiedade e stress, tanto nas actividades de exploração, como 
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na tomada de decisão. No que respeita ao estatuto socioeconómico (obtido através do cálculo das 

habilitações e profissões dos pais e mães), não se destaca nenhuma diferença em particular no que 

respeita aos três processos aqui estudados. 

Deste modo, consideramos pertinente não ignorar as diferenças de sexo e os factores 

contextuais na intervenção, ao nível da consulta psicológica vocacional, já que estes poderão assumir-

se como limitações importantes na eficácia da mesma. 

Através da análise dos resultados obtidos na presente investigação, é possível concluir a favor 

da existência de diferentes padrões comportamentais, ao nível do desenvolvimento vocacional. Neste 

sentido, torna-se importante avaliar, antes da intervenção vocacional, as dificuldades sentidas pelos 

indivíduos, tanto ao nível da exploração, como ao nível das dificuldades de tomada de decisão e da 

indecisão. De facto, é imprescindível conhecer em que fase do desenvolvimento vocacional o 

indivíduo se encontra para o poder auxiliar de forma mais eficaz. Através dessa avaliação, será 

possível pensar em intervenções mais adaptadas no âmbito da carreira. Como se pode observar neste 

estudo, se existem indivíduos que percepcionam dificuldades durante um processo de tomada de 

decisão de carreira, existem também aqueles que as percepcionam ainda antes de o iniciar (Gati, 

Krausz, & Osipow, 1996). Partindo da perspectiva de Amir e Gati (2006), segundo a qual os 

indivíduos podem diferenciar-se face ao ponto em que se encontram no processo de tomada de 

decisão, torna-se necessário adequar a intervenção a cada um dos indivíduos em particular.  

No caso do grupo dos “Indecisos Informados”, por exemplo, pensamos que a intervenção ao 

nível da Consulta Psicológica Vocacional, poderá ser mais benéfica, se for mais centrada no processo 

de tomada de decisão, do que na oferta de informação (Larson, Heppner, Ham, & Dugan, 1988). Para 

o efeito, julgamos que o modelo de apoio à tomada de decisão – PIC, proposto por Gati e Asher 

(2001a), poderá ser apropriado no auxílio a estes indivíduos, já que permitirá que estes, face à 

informação de que dispõem sobre si próprios e sobre o mundo do trabalho, reduzam as alternativas 

que consideram aceitáveis e apropriadas para si mesmos, até elegerem um número restrito de opções e 

se comprometerem com uma única alternativa. Por sua vez, o grupo dos “Indecisos Pouco 

Informados” poderá beneficiar de uma intervenção centrada na oferta de informação escolar e 

profissional, bem como sobre o processo de tomada de decisão.  

Num estudo que pretendeu avaliar os efeitos de uma intervenção em orientação escolar, 

centrada na indecisão e exploração de adolescentes, Lassance e colaboradores (Lassance, Bargadi, & 

Teixeira, 2009), foram registados resultados a favor da mesma. 

Não obstante, a intervenção em grupo, sobretudo para populações-alvo desta faixa etária, tem-se 

revelado uma resposta eficaz às diferentes necessidades de diferentes alunos (cf. Faria, 2008). Em 

Portugal, várias investigações têm sido levadas a cabo com o objectivo de avaliar a eficácia da 

intervenção vocacional em grupo no contexto escolar e os seus resultados têm sido favoráveis (e.g. 

Morgado & Paixão, 2010; Quirino, Paixão, & Silva, 2010; Santos, 2009; Viola, 2008). 
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Neste sentido, consideramos que a visão proposta por Hiebert (1010) assume particular 

relevância na interpretação destes resultados. De facto, torna-se necessário providenciar aos jovens e 

adolescentes as ferramentas necessárias para que este se envolvam, activamente, em actividades de 

exploração que lhes permitam, numa transição de carreira futura, avançar num processo de tomada de 

decisão com confiança e segurança. Não basta, contudo, oferecer oportunidades para que os jovens 

realizem actividades de exploração. Torna-se necessário dotar esses mesmos jovens de competência, 

para serem capazes de extrair conhecimento e mestria dessas actividades. De facto, os resultados deste 

estudo corroboram os resultados encontrados por Taveira (1997), que sugerem que a quantidade e a 

satisfação com a informação que os indivíduos têm disponível, estão directamente relacionadas com o 

aumento da motivação que estes apresentam para se envolverem num processo de tomada de decisão. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Your work is to discover your work,  

and then with all of your heart give yourself to it.  

(The Buddha) 

 

Segundo Spokane e Olivier, a intervenção vocacional é “qualquer tratamento ou esforço 

executado com a intenção de melhorar o desenvolvimento da carreira de um indivíduo ou com o 

propósito de capacitar a pessoa a realizar melhores decisões relacionadas com a carreira” (1983, 

p.200, cit. in Silva, 2004). 

Na actualidade, assistimos, no contexto escolar, a uma valorização progressiva da importância 

da orientação vocacional. Não obstante, as intervenções dessa natureza cingem-se, na maioria das 

vezes, a um plano remediativo, dando resposta àqueles que enfrentam uma transição de carreira num 

espaço de tempo muito próximo e que, consequentemente, necessitam de tomar uma decisão 

vocacional. Ainda que esta seja uma realidade longe da mudança, seria desejável que estas 

intervenções se realizassem ao nível preventivo e que acompanhassem o indivíduo, não só em 

momentos de crise, mas ao longo de todo o seu percurso escolar e profissional, desde a infância. 

Para esse efeito, ganham especial relevo as intervenções planeadas relacionadas com o 

desenvolvimento vocacional, como a Educação para a Carreira (cf. Königstedt, 2008). A Educação 

para a Carreira é um modelo de intervenção educativo de orientação vocacional, que visa o 

estabelecimento intencional de ligações entre a escola e o mundo do trabalho, com o objectivo de 

ajudar os sujeitos a relacionar a educação e o trabalho e a adquirir e desenvolver capacidades gerais 

para o emprego (Gomes, 2004). De facto, ao contrário do que assistimos na realidade do contexto 

escolar, onde a intervenção ao nível vocacional ocorre isolada do processo de desenvolvimento 
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pessoal e académico dos indivíduos (Königstedt, 2008), a educação para a carreira pretende a infusão 

do desenvolvimento vocacional nas diversas disciplinas, isto é, na escola, que permita aos alunos o 

estabelecimento de relações entre estas e as exigências e realidades profissionais (Herr, 2008b).  

Com efeito, as escolhas individuais têm que ser vistas enquanto escolhas holísticas, que 

integram, em vez de separar, as escolhas ao nível pessoal, académico e profissional, já que a influência 

de uma se estende para todas as outras, de forma integrada (Herr, 2008b). De facto, se pensarmos que 

a exploração vocacional ajuda o indivíduo na tomada de consciência sobre as suas próprias aptidões e 

interesses, as actividades ideais seriam aquelas que surgem em forma de programas que oferecem, por 

exemplo, ao longo do ano lectivo, experiências de trabalho distintas, numa lógica de aprender fazendo 

(Moreno, 2008). Para além da escola, o contexto familiar assume importância extrema pela força da 

sua influência no desenvolvimento vocacional das criança e jovens e pelo seu papel privilegiado na 

facilitação e exploração do mundo e de si e, consequentemente, no desenvolvimento da identidade 

(e.g., Gomes, 2004; Leitão & Paixão, 2008; Taveira, 1997). 

Num trabalho de revisão bibliográfica realizado por Holland, Magoon, e Spokane (1981, cit. in 

Silva, 2004) acerca da eficácia das intervenções vocacionais, os autores identificaram quatro factores 

comuns a diversas intervenções eficazes, que conduziram a ganhos significativos por parte dos clientes 

que a esse serviço recorreram. Esses factores encontravam-se relacionados com a exposição dos 

indivíduos a fontes de informação no âmbito da carreira, com a facilitação de uma narrativa pessoal 

acerca das aspirações vocacionais e de uma estrutura cognitiva que lhes permitam organizar a 

informação sobre si próprios e sobre o mundo escolar e profissional e, ainda, a disponibilidade de 

apoio pelo profissional de orientação ou outros significativos envolvidos na intervenção. 

No final do 9.º ano de escolaridade, os jovens são chamados a tomar, para a grande maioria 

deles, a sua primeira decisão de carreira, podendo este ser um momento gerador de ansiedade e 

angústia. De facto, ainda que muitos sejam aqueles que estão capazes de tomar, sozinhos, uma decisão 

de carreira, muitos indivíduos enfrentam sérias dificuldades na concretização dessa tarefa (Gati, 

Krausz, & Osipow, 1996).  

Neste sentido, identificar as dificuldades para tomar decisões de natureza vocacional deve ser 

um dos primeiros passos a levar a cabo pelos profissionais de orientação (e.g., Gati, Krausz, & 

Osipow, 1996; Saka, Gati, & Kelly, 2008). Não obstante, concordamos com a perspectiva de vários 

autores (e.g., Holland & Holland, 1977; Slaney, 1980), de que a ajuda a prestar àqueles que recorrem 

aos serviços de orientação vocacional deve atender às necessidades específicas de cada indivíduo. 

As dificuldades de tomada de decisão vocacional, pelo impacto que têm nos diferentes domínios 

de vida dos indivíduos, merecem ser alvo de avaliação sistemática por parte dos profissionais de 

orientação. Esse trabalho permitirá não só auxiliar os indivíduos a integrar as dificuldades que 

experienciam no âmbito vocacional, como apoiá-los para enfrentar uma tomada de decisão adequada, 

já que muitas vezes estes estão incapazes de identificar as suas dificuldades, evitando tomar decisões 

ou fazendo-o de forma menos satisfatória. Para além disso, as taxonomias desenvolvidas, apresentadas 
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neste trabalho, são um quadro teórico de referência que permitem identificar as dificuldades de tomada 

de decisão apresentadas pelos indivíduos. Em particular, a taxonomia desenvolvida por Amir e Gati 

(2006), permite identificar as fontes, emocionais ou de personalidade, das quais resultam essas 

dificuldades. 

A indecisão é, também, uma outra temática com particular relevo na prática vocacional. De 

facto, parece-nos importante que esta problemática seja enquadrada como um processo normativo do 

desenvolvimento vocacional, embora possa ser geradora de elevados níveis de ansiedade, sobretudo 

quando associada ao processo de exploração e à tomada de decisão vocacional. 

Nesta ordem de ideias, a exploração vocacional torna-se extremamente necessária e importante, 

já que permite evitar que os indivíduos em geral, e os adolescentes em particular, enfrentem 

dificuldades futuras quanto à tomada de decisão ou indecisão vocacional, não sendo capazes de tomar 

um decisão ou fazendo-o de forma precipitada e imatura. Ajudar os indivíduos a conhecer as suas 

características pessoais, como os seus interesses e valores e promover a exploração do mundo escolar 

e profissional, é um trabalho útil para facilitar qualquer tomada de decisão vocacional (Nauta, 2007). 

Durante o processo de exploração, é importante que os adolescentes descubram as suas paixões e 

conheçam as actividades das quais obtêm prazer em realizar e, sobretudo, que ganhem consciência do 

papel agente que desempenham no seu desenvolvimento vocacional (Hiebert, 2010). 

Mais do que isso, é importante ter em conta a influência da variável sexo nos comportamentos 

exploratório e, consequentemente, na tomada de decisão vocacional. De facto, no âmbito da 

intervenção, torna-se necessário evitar que os indivíduos, em especial as mulheres, se comprometam 

precocemente com uma opção vocacional, bem como minimizar os efeitos das influências contextuais 

no envolvimento futuro em actividades de exploração ricas (Faria, Taveira, & Saavedra, 2008). 

Neste sentido, não só os profissionais de orientação, como também os pais e professores devem 

facilitar o desenvolvimento de carreira dos estudantes, promovendo-o, encorajando os jovens e 

adolescentes no contacto e abertura a experiências escolares e profissionais (Rogers, Creed, & 

Glendon, 2008). De facto, as experiências de trabalho prévias têm um impacto significativo nas 

actividades de exploração relacionadas com a carreira levadas a cabo pelos indivíduos, não só no 

presente como no futuro (Creed, Patton & Prideaux, 2006). 

O estudo de perfis vocacionais de estudantes do 9º ano, permitiu discriminar quatro grupos de 

jovens, com base na semelhança dos seus comportamentos e atitudes vocacionais, ao nível da 

exploração, dificuldades de tomada de decisão e indecisão vocacional. Ainda que sejam vastos os 

estudos junto de estudantes universitários (e.g., Amir & Gati, 2006; Fouad, Cotter, & Kantamneni, 

2009), poucos são os estudos realizados com populações mais novas, como o são os jovens que 

frequentam o 9.º ano de escolaridade e, como tal, consideramos pertinente o contributo aqui deixado. 

Com este estudo pretendemos, também, contribuir para o prosseguimento do estudo das 

qualidades métricas do CDDQ34q, iniciado por Silva e Ramos (2008) e, mais recentemente, por 

Pocinho e Correia (2009) e Simões e Taveira (2010). Trata-se de uma medida com resultados 
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promissores que poderá apoiar o diagnóstico e a intervenção vocacionais com alunos portugueses do 

9º ano de escolaridade. No futuro, no entanto, será importante replicar esta análise exploratória, a um 

maior grupo de sujeitos, e com grupos em diferentes momentos de transição de carreira. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

Afonso, M. J. (2000). Exploração vocacional de jovens: Condições do contexto relacionadas com o 

estatuto socioeconómico e com o género. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do 

Minho. 

Amir, T. & Gati, I. (2006). Facets of career decision-making difficulties. British Journal of Guidance 

& Counseling, 34 (4), 483-503. 

Araújo L. C. (2008). A eficácia da consulta psicológica vocacional de jovens: Estudo do impacto de 

uma intervenção. Dissertação de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho. 

Blustein, D. L. (1992). Applying current theory and research in career exploration to practice. The 

Career Development Quartely, 41, 174-184. 

Caldeira, S. N. (1992). A importância do estádio da exploração da carreira no desenvolvimento 

vocacional dos adolescentes. Relatório apresentado nas provas de aptidão pedagógica e 

capacidade científica. Ponta Delgada: Universidade dos Açores. 

Cardoso, P. & Campos, R. C. (2008). Adolescent career indecision and psychopathology: Proposal for 

a conceptualization. International Journal of Developmental and Education Psychology, 20 (4), 

250-268. 

Creed, P., Patton, W. & Prideaux, L. A. (2006). Predicting change over time in career planning and 

career exploration for high school students. Journal of Adolescence, 30, 377-392. 

Creed, P., Prideaux, L. A. & Patton, W. (2005). Antecedents and consequences of career decisional 

states in adolescents. Journal of Vocational Behavior, 67, 397-412. 

Dosnon, O. (1996). L´indécision face aux choix scolaire ou professionnel: Concepts et mesures. 

L´Orientation Scolaire et Professionnele, 24, 129-168. 

Faria, L. C. (2008). A eficácia da consulta psicológica vocacional de jovens: Estudo do impacto de 

uma intervenção. Dissertação de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho. 

Faria, L. C. & Taveira, M. C. (2005). Avaliação da exploração e da indecisão de jovens no contexto da 

consulta psicológica vocacional: um estudo de eficácia da intervenção. Actas da XI Conferência 

Internacional Avaliação Psicológica: Formas e Contextos, Braga. 

Faria, L. C., Taveira, M. C., & Pinto, J. C. (2007). Família e aconselhamento parental: Trajectórias de 

carreira saudáveis. Actas do II Congresso Família, Saúde e Doença: Modelos, Investigação e 

Prática em Diversos Contextos de Saúde, Braga. 



xliv 

 

Faria, L. C., Taveira, M. C., & Saavedra, L. M. (2008). Exploração e decisão de carreira numa 

transição escolar: Diferenças individuais. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 9 (2), 

17-30. 

Fouad, N., Cotter, E. W., & Kantamneni, N. (2009). The effectiveness of a career decision-making 

course. Journal of Career Assessment, 17 (3), 338-347. 

Gati, I. & Asher, I. (2001a). The PIC model for career decision making: Prescreening, in-depth 

exploration, and choice. In F. T. L. Leong & A. Barak (Eds.), Contemporary models in 

vocational psychology (pp. 7-54). Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Gati, I. & Asher, I. (2001b). Prescreening, in-depth exploration, and choice: From decision theory to 

career counseling practice. The Career Development Quarterly, 50, 140-157. 

Gati, I., Krausz, M. &, Osipow, S. H. (1996). A taxonomy of difficulties in career decision making. 

Journal of Counseling Psychology, 43 (4), 510-526. 

Gati, I. & Tal, S. (2008). Decision-making models and career guidance. In J. A. Athanasou & R. V. 

Esbroeck (Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp. 157-185). Berlim: Springer 

Science Business Media. 

Germeijs, V. & Verschueren, K. (2006). High school students´career decision-making process: 

Development and validation of the Study Choice Task Inventory. Journal of Career 

Assessment, 14, 449-471. 

Germeijs, V. & Verschueren, K. (2007). High school students´ career decision-making process: 

Consequences of choice implementation in higher education. Journal of Vocational Behavior, 

70, 223-241. 

Gomes, I. (2004). O desenvolvimento vocacional na infância: Políticas e intervenções nacionais. In M. 

C. Taveira (Coord.), H. Coelho, H. Oliveira, & J. Leonardo, Desenvolvimento Vocacional ao 

Longo da Vida. Fundamentos, Princípios e Orientações (pp. 181-190). Coimbra: Livraria 

Almedina. 

Gordon, V. N. (1998). Career decidedness types: A literature review. The Career Development 

Quarterly, 46, 386-403. 

Gottfredson, L. S. & Lapan, R. T. (1997). Assessing gender-based circumscription of occupational 

aspirations. Journal of Career Assessment, 5 (4), 419-441. 

Guerra, A. & Braungart-Rieker, J. (1999). Predicting career indecision in college students: The role of 

identity formation and parental relationship factors. The Career development Quarterly, 47, 

255-266. 

Hardin, E. E., Varghese, F. P., Tran, U. V., &, Carlon, A. Z. (2006). Anxiety and career exploration: 

Gender differences in the role of self-construal. Journal of Vocational Behavior, 69, 346-358. 

Herr, E. L. (2008a). Social contexts for career guidance troughout the world, In J.A. Athanasou, & R. 

Van Esbroeck (Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp.45-68). Berlim: Springer 

Science Business Media. 



xlv 

 

Herr, E. L. (2008b). Abordagens às intervenções de carreira: Perspectiva histórica. In M. C. Taveira & 

J. T. Silva (Coord.), Psicologia Vocacional: Perspectivas para a intervenção (13-27). Coimbra: 

Imprensa da Universidade. 

Hiebert, B. (2010). Comprehensive guidance and counseling in the schools: Career-life planning for 

all. Comunicação apresentada na VI Conferência Desenvolvimento Vocacional, Universidade do 

Minho, Braga. 

Holland, J. L. & Holland, J. E. (1977). Vocational indecision: More evidence and speculation. Journal 

of Counseling Psychology, 24 (5), 404-414. 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional (2004). Classificação nacional de profissões: 

Versão 1994. Lisboa: IEFP. 

Königstedt, M. (2008). Educação e Carreira: Estudo de avaliação da eficácia de uma intervenção 

psicológica. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho 

Larson, L. M., Heppner, P. P., Ham, T., & Dugan K. (1988). Investigating multiple subtypes of career 

indecision through cluster analysis. Journal of Counseling Psychology, 35 (4), 439-446. 

Lassance, M. C., Bardagi, M. P., & Teixeira, M. A. (2009). Avaliação de uma intervenção cognitivo-

evolutiva em orientação profissional com um grupo de adolescentes brasileiros. Revista 

Brasileira de Orientação Profissional, 10 (1), 23-32. 

Leitão, L. M. & Paixão, M. P. (2008). Consulta psicológica vocacional para jovens adultos e adultos. 

In In M. C. Taveira & J. T. Silva (Coords.), Psicologia Vocacional: Perspectivas para a 

intervenção (59-91). Coimbra: Imprensa da Universidade. 

Littman-Ovadia, H. (2008). The effect of client attachment style and counselor functioning on career 

exploration. Journal of Vocational Behavior, 73, 434-439. 

Maroco, J. (2007). Análise estatística – Com utilização do SPSS (3.ª ed.). Lisboa: Edições Sílabos. 

Moreno, M. L. (2008). A educação para a carreira: Aplicações à infância e à adolescência. In M. C. 

Taveira & J. T. Silva (Coords.), Psicologia Vocacional: Perspectivas para a intervenção (29-

57). Coimbra: Imprensa da Universidade. 

Morgado, A. M. & Paixão, M. P. (2010). “O futuro nas minhas mãos”: Proposta de intervenção 

vocacioanl para o 9.º ano de escolaridade. In M. C. Taveira, A. D. Silva (Coords.), C. Lobo, J. 

C. Pinto, A. Araújo, S. Ferreira, L. Faria, C. Ussene, N. Loureiro, M, Königstedt, M. Carvalho, 

& S. Gonçalves. Desenvolvimento vocacional: Avaliação e intervenção (pp. 143-150). Braga: 

Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira.  

Nauta, M. M. (2007). Career interests, self-efficacy, and personality as antecedents of career 

exploration. Journal of Career Assessment, 15 (2), 162-180. 

Osipow, S. H., Carney, C. G., Winer, J. L., Yanico, B., & Koschier, M. (1976). The Career Decision 

Scale (3
rd

 revision). Columbus, OH: Marathon Consulting & Press and Odessa, FL: 

Psychological Assessment Resources, Inc. 



xlvi 

 

Palma, A. M. (2004). O ensino secundário e o desenvolvimento vocacional dos jovens. In M. C. 

Taveira (Coord.), H. Coelho, H. Oliveira, & J. Leonardo, Desenvolvimento vocacional ao longo 

da vida. Fundamentos, princípios e orientações (pp.241-257). Coimbra: Almedina. 

Parsons, F. (1909). Choosing a vocation. Boston: Houghton Mifflin. 

Pocinho, M. & Armando Correia, A. (2009). Dificuldades de tomada de decisão de carreiras: Um 

estudo com alunos do ensino secundário da Madeira. Comunicação apresentada na V 

Conferência Desenvolvimento Vocacional, Universidade do Minho, Braga. 

Porfeli, E. J. & Skorikov, V. B. (2009). Specific and diversive career exploration during late 

adolescence. Journal of Career Assessment, 18 (1), 46-58. 

Quirino, S., Paixão, M. P., & Silva, J. T. (2010). Impacto da técnica “Job Shadowing” no 

desenvolvimento vocacional de estudantes do 12.º ano de escolaridade. In M. C. Taveira, A. D. 

Silva (Coords.), C. Lobo, J. C. Pinto, A. Araújo, S. Ferreira, L. Faria, C. Ussene, N. Loureiro, 

M, Königstedt, M. Carvalho, & S. Gonçalves, Desenvolvimento vocacional: Avaliação e 

intervenção (pp. 115-128). Braga: Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira.  

Rogers, M. E., Creed, P. A., & Glendon, A. I. (2008). The role of personality in adolescent career 

planning and exploration: A social cognitive perspective. Journal of Vocational Behavior, 73, 

132-142. 

Rohner, R.P., Rising, D. G., & Sayre-Scibona, J. (2009). Sex differences in relations among 

remembered parental behavior in childhood, adults´ current psychological adjustment, and 

career indecision. Psychological Reports, 104 (2), 558-566. 

Saka, N. & Gati, I. (2007). Emotional and personality-related aspects of persistent career decision-

making difficulties. Journal of Vocational Behavior, 71, 340-358. 

Saka, N., Gati, I., & Kelly, K. R. (2008). Emotional and personality-related aspects of career-decision-

making difficulties. Journal of Career Assessment, 16 (4), 403-424. 

Santos, A. C. (2009). Exploração e dificuldades de tomada de decisão vocacional: Avaliação do 

impacto no tempo de uma intervenção em classe. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade 

do Minho. 

Santos, P. J. (2000). Indecisão generalizada: Um desafio para a orientação escolar e profissional. 

Psicologia: Teoria, Investigação e Prática, 2, 183-196. 

Santos, P. J. (2001). Predictors of generalized indecision among portuguese secondary school students. 

Journal of Career Assessment, 9 (4), 381-396. 

Santos, P. J. (2005). Indecisão vocacional e indecisão generalizada. Dissertação de Doutoramento. 

Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Savickas, M. L. (2008). Helping people choose jobs: A history of the guidance profession. In J.A. 

Athanasou, & R. Van Esbroeck (Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp. 97-

115). Berlim: Springer Science Business Media. 



xlvii 

 

Silva, J. T. (1997). Dimensões da indecisão vocacional: Investigação com adolescentes. Dissertação 

de Doutoramento. Coimbra: Universidade de Coimbra. 

Silva, J. T. (2004). A eficácia da intervenção vocacional em análise: implicações para a prática 

psicológica. In M. C. Taveira (Coord.), Desenvolvimento vocacional ao longo da vida. 

Fundamentos, princípios e orientações (pp. 95-124). Coimbra: Editorial Almedina. 

Silva J. T. & Ramos, L. A. (2008). Fiabilidade e validade da versão Portuguesa do Questionário das 

Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira: Estudo Piloto. Psicologia e Educação, 7 (1). 

Simões, D. M. & Taveira, M. C. (2010). Decision-making difficulties in the context of career 

intervention. In M. C. Taveira, A. D. Silva (Coords.), C. Lobo, J. C. Pinto, A. Araújo, S. 

Ferreira, L. Faria, C. Ussene, N. Loureiro, M, Königstedt, M. Carvalho, & S. Gonçalves, 

Desenvolvimento vocacional: Avaliação e intervenção (pp. 164-171). Braga: Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira.  

Slaney, R. B. (1980). Expressed vocational choice and vocational indecision. Journal of Counseling 

Psychology, 27 (2), 122-129. 

Sparta, M. (2003). A exploração e indecisão vocacional em adolescentes no contexto educacional 

brasileiro. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Stumpf, S. A., Colarelli, M. S., & Hartman, K. (1983). Development of the career exploration survey 

(CES). Journal of Vocational Behavior, 29, 102-114. 

Super, D. (1957). The psychology of careers. NY: Harper & Row. 

Taveira, M. C. (1997). Exploração e desenvolvimento vocacional de jovens: Estudo sobre as relações 

entre a exploração, a identidade e a indecisão vocacional. Dissertação de Doutoramento. 

Braga: Universidade do Minho. 

Taveira, M. C. & Moreno, M. L. R. (2003). Guidance theory and practice: The status of career 

exploration. British Journal of Guidance and Counseling, 21 (2), 189-204. 

Teixeira, M. A., Bardagi, M. P., & Hutz, C. S. (2007). Escalas de exploração vocacional para 

universitários. Psicologia em Estudo, 12 (1), 195-202. 

Trigueiros, V. F. (2009). Consulta psicológica vocacional e intervenção em classe: Estudo da eficácia 

diferencial. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 

Van Esbroeck, R. (2008). Career guidance in a global world. In J.A. Athanasou, & R. Van Esbroeck 

(Eds.), International Handbook of Career Guidance (pp. 23-44). Berlim: Springer Science 

Business Media. 

Viola, L. V. (2008). Eficácia da versão revista do programa Futuro Bué! Em estudantes do Ensino 

Básico. Dissertação de Mestrado. Braga: Universidade do Minho. 

Vondracek, F. W., Hostetler, M., Schulenberg, J. E., & Shimizu, K. (1990). Dimensions of career 

indecision. Journal of Counseling Psychology, 37 (1), 98-106. 

 


