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Avaliação da eficácia de uma intervenção de carreira para autonomização de jovens 

institucionalizados. 

 

Resumo 

O presente estudo avalia a eficácia de uma intervenção de carreira, breve e estruturada, 

desenhada para jovens institucionalizados com o objetivo de promover a adaptabilidade de 

carreira destes jovens. O estudo contempla 22 jovens, dos 14 aos 18 anos (Midade=15.09; 

DP=1.269), de ambos os sexos (81.8% rapazes; 18.2% raparigas), distribuídos por grupo 

experimental (n=16) e grupo de controlo (n=6), avaliados intra-grupo (pré e pós teste) e inter-

grupo. Para avaliar os resultados da intervenção recorreu-se à Career Adapt-Abilities Scale 

(CAAS), à Escala de Afeto Positivo (EAP) e à Satisfaction With Life Scale (SWLS). Como 

medida do processo de intervenção recorreu-se ao Questionário de Autoavaliação das 

Sessões. Os resultados das análises intra-grupos demonstram melhorias significativas no 

grupo experimental na escala global de adaptabilidade de carreira e na de preocupação e 

curiosidade, e no afeto positivo. Obteve-se ainda bons índices de magnitude do efeito da 

intervenção nas mesmas dimensões.  

Palavras-chave: eficácia; jovens institucionalizados; intervenção; carreira. 
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Efficacy evaluation of one career intervention for autonomization of institutionalized youth.   

 

Abstract 

The present study evaluates the effectiveness of a brief and structured career intervention 

adapted to institutionalized youth, with the objective of promoting career adaptability in 

these  youths. The study includes 22 youths, aged between 14 and 18 years (Mage=15.09; 

SD=1.269), of both genders (81.8% boys; 18.2% girls). The youth were divided in two 

groups, experimental group (n=16) and control group (n=6), evaluated intragroup (pre-test 

and post-test) and intergroup. To evaluate the results, Carrer Adapt-Abilities Scale (CAAS), 

Positive Affect Scale (PAS) and Satisfaction With Life Scale (SWLS) were  used. The Sessions 

Auto-evaluation Questionnaire allow the content analysis of the intervention process. It has 

been found efficacy in the global career adaptability, concern and curiosity, and positive 

affect in the experimental group and good effect size indices.  

Key words: efficacy, institutionalized youth; intervention, career. 
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Avaliação da eficácia de uma intervenção de carreira para autonomização de jovens 

institucionalizados.  

O trabalho e a família assumem cada vez mais importância nos processos 

exploratórios durante a adolescência, bem como nos contextos de desenvolvimento e 

aprendizagem elementares da construção de carreira. Contudo, as populações não normativas, 

mais vulneráveis, têm sido pouco estudadas (Silva & Ribeiro, 2012; Stein, 2006). Exemplo 

disso são os jovens institucionalizados em Lares de Infância e Juventude (LIJ), que enfrentam 

barreiras específicas neste campo (Cinamom & Hansen, 2005; Cinamon & Rich, 2004; Silva, 

Araújo & Taveira, 2011; Silva & Ribeiro, 2012, Stein, 2006). 

Os LIJ são instituições preparadas para o acolhimento de longa duração de crianças e 

jovens em perigo, que são retiradas do seu ambiente natural para que possam ser protegidas e 

se promova o seu desenvolvimento integral (ISS, 2015). Os últimos dados do Instituto de 

Segurança Social (2015) avançam para cerca de 8470 crianças e jovens em situação de 

acolhimento em Portugal, 5388 (63.6%) em LIJ. Os jovens (12-20 anos) correspondem à 

maior percentagem em situação de acolhimento (5.808; 68.6%), atingindo frequentemente a 

maioridade nestas instituições. Neste âmbito, salienta-se a dicotomia entre as exigências 

legais (Lei n. º 147/99, 1 º de Setembro), que obrigam a que estes jovens permaneçam na 

instituição apenas até à maioridade ou até aos 21 anos, e as necessidades pessoais e sociais de 

transição gradual e preparação para a vida adulta (ISS, 2015; Silva & Ribeiro, 2012). 

Estes números expressivos justificam a importância de uma abordagem técnica e 

educativa às necessidades individuais destes jovens. Estes precisam de aprender a comunicar 

e afirmar-se de forma positiva, evitando o desenvolvimento de comportamentos delituosos, 

agressivos ou destrutivos que muitas vezes os caracterizam (ISS, 2015). 

Os jovens institucionalizados em LIJ são definidos na literatura como detentores de 

um conjunto de caraterísticas desenvolvimentais de risco tais como, um autoconceito e uma 

autoestima negativos, desinteresse e fracasso académico, abandono escolar e padrões de 

comportamento desviante e marginal (Stein, 2006), assim como com um comprometimento 

no desenvolvimento global (Xavier, 2014). A este respeito, encontram-se associações 

positivas entre experiências adversas, prévias à institucionalização e relacionadas com a re-

institucionalização, e problemas de comportamento, incluindo comprometimento da regulação 

emocional (Xavier, 2014). Além disso, enquanto adultos, estão mais suscetíveis a desemprego 

ou emprego precário, a baixos níveis de escolaridade, a paternidade precoce, a atividade 

criminosa e problemas de saúde, sobretudo mental, tais como depressão e ansiedade (Silva & 

Ribeiro, 2012). 
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Como resposta a estas dificuldades, salientam-se os programas de intervenção que 

impliquem a aquisição de competências de vida, tais como a gestão de tempo, interpessoal e 

pessoal. Estes programas englobam a gestão de tarefas domésticas, incentivo e apoio à 

utilização de serviços da comunidade, gestão do próprio dinheiro e desenvolvimento 

profissional. Este último aspeto é crucial para uma melhor integração no mercado de trabalho. 

Destaca-se a importância de intervir para que os adolescentes progridam e finalizem os 

estudos, ligando-os a programas educativos ajustados aos seus interesses e capacidades. Há a 

necessidade de incentiva-los a desenvolver competências de procura e candidatura a empregos 

e que promovam a premência e progressão no mercado de trabalho (Calheiros, Graça, Morais, 

Mendes, Jesus, & Garrido, 2013; Cinamon & Rich, 2004). 

Alguns estudos portugueses (e.g. Ferreira, 2013; Freitas, 2014; Gonçalves, 2013; 

Neves, 2011; Soares, 2013) têm apontado algumas variáveis passíveis de serem trabalhadas 

em intervenções de carreira para promover a autonomização dos jovens institucionalizados. 

Por exemplo, Gonçalves (2013), concluiu que a autoeficácia na gestão de papéis de 

carreira estão associados a facetas do comportamento exploratório como o nível de stress com 

a exploração e com a tomada de decisão. Tal aspeto pode evidenciar a existência de 

consciência destes jovens relativamente às suas circunstâncias de vida e como estas podem 

repercutir negativamente na sua trajetória vocacional. A mesma autora também concluiu que 

os jovens institucionalizados, quando comparados com jovens que vivem com as suas 

famílias, revelam menores valores de autoeficácia para gerir os papéis de Trabalhador e de 

Tempos Livres e nas Crenças de Exploração que remetem para a importância da posição 

preferida e aspetos relacionados com a instrumentabilidade externa.  

Na mesma linha, os estudos de Ferreira (2013) revelam que os jovens que vivem em 

LIJ apresentam menores aspirações ideal e realista, atribuindo ao facto destes jovens 

manifestarem resultados escolares inferiores ao esperado para a sua faixa etária, terem uma 

localização temporal muito assente no presente, possuírem baixas expectativas parentais e 

apresentarem uma visão limitada ou discrepante de si e das oportunidades que lhes são 

oferecidas.  

Gonçalves (2013) aponta que estes jovens parecem dar ênfase ao mundo do trabalho, 

mas não explorar muitas alternativas. Evidenciam perda de interesse, apatia e vazio 

existencial, revelando objetivos de vida reduzidos. Denota-se uma falta de pessoas 

significativas que sirvam de modelos e de recursos humanos que possam acompanhar de 

forma mais próxima os jovens na instituição, estimulando-os na construção de objetivos. A 
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mesma autora constatou que estes jovens priorizam valores de tipo central e social como guias 

do seu comportamento. 

Soares (2013) também constatou a desvalorização dos temas vocacionais junto de 

jovens institucionalizados, levando a um ciclo de baixas expectativas pelos próprios e por 

terceiros face às suas carreiras. As principais barreiras de carreira que identificou nos jovens 

institucionalizados são a perceção de maior restrição de oportunidades e de limitações na 

formação, barreiras relacionadas com a descriminação étnica, assim como a perceção de 

problemas de saúde e falta de confiança que poderão comprometer as suas carreiras.  

No mesmo sentido, Freitas (2014) concluiu que os jovens que vivem em LIJ, quando 

comparados com os jovens que vivem com as famílias, percecionam menores níveis de 

autoeficácia na gestão de carreira e mais barreiras de carreira. A mesma autora concluiu que 

nesta população, quanto menor for a perceção de autoeficácia na gestão de papeis de carreira, 

em especial no papel de estudante, maiores são as barreiras de carreira percebidas.  

Neves (2011), por sua vez, salienta que estes jovens, em geral, apresentam níveis de 

satisfação com a vida baixos e atende à relação desta dimensão com a autonomia. Sugere que 

o facto dos jovens institucionalizados terem a perceção de competência em relação à escolha 

de uma estratégia para atingir um objetivo e a concretização da mesma estão associados 

positivamente com a sua satisfação com a vida.  

Estes resultados apontam para especificidades desta população a que urge atender no 

desenvolvimento de práticas educativas e intervenções psicológicas. Neste âmbito, mais 

concretamente no que concerne à implementação de intervenções de carreira com estes 

jovens, várias indicações têm sido avançadas na literatura (Cheung, Lwin & Jenkins, 2012; 

Dill, Flynn, & Holingshead, 2012; Grifiths, 2012; Wade & Dixon, 2006). A maior parte dos 

autores defende a promoção de competências que permitam reconhecer a influência mútua 

entre o trabalho e a família. Defendem a promoção de aprendizagens relevantes em diferentes 

áreas da vida, dentro e fora do contexto escolar, a partir do apoio, desenvolvimento e 

integração de diretrizes e políticas de educação, emprego, transporte, habitação e cultura. O 

mesmo implica planear trajetórias em colaboração, mais consistente, entre entidades, para 

garantir que não se perca o apoio a longo prazo que lhes permitam gerir as vidas com mais 

sucesso na comunidade (Cheung, Lwin & Jenkins, 2012; Dill, Flynn, & Holingshead, 2012; 

Forsman & Vinnerljung, 2012; Grifiths, 2012; Wade & Dixon, 2006). 

Cheung, Lwin e Jenkins (2012), corroborados por Dill, Flynn e Holingshead (2012), 

analisaram a relação entre o envolvimento dos cuidadores e o sucesso académico. Inferiram 
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que, se os cuidadores fornecerem apoio académico e um ambiente propício à alfabetização, o 

mesmo relaciona-se positivamente com os resultados académicos dos jovens.  

Lowe (2009) considerou a confiança como uma habilidade essencial para o 

desenvolvimento saudável dos jovens. No entanto, o mesmo autor salienta que esta é uma 

habilidade difícil de estabelecer devido às experiências prévias desta população, pautada por 

uma quebra de confiança em relação ao adulto. Para se estabelecer confiança é necessário 

estabelecer redes de apoio. Estas redes são constituídas por pessoas que prestam ajuda e 

orientação para promover cuidados, monitoramento e gerindo os comportamentos do jovem. 

Envolve o estabelecimento de comunicação significativa e aberta com os jovens e escola, 

numa estreita colaboração bilateral. Segundo Lowe (2009) é ainda importante discutir sobre 

as escolhas de carreira com os jovens. Quando este envolvimento é coeso, os jovens tendem a 

reconhecer a importância dessa monitorização, ainda que devam considerar-se como 

responsáveis pelas próprias vidas. 

Pecora (2012) fez uma revisão dos serviços de crianças e jovens nos Estados Unidos 

da América e chegou à conclusão que os jovens nestas condições deveriam ter cuidadores ao 

longo da vida. Esta estratégia aumenta a probabilidade de receberem a formação e apoio 

necessário para viver com sucesso como adultos na comunidade. Neste âmbito, segundo a 

mesma autora, verifica-se a necessidade de desenvolver a teoria baseada na investigação para 

orientar a prática. Através da conceção e implementação de programas de transição para a 

vida adulta, os cuidadores devem incluir os esforços para apoiar a ligação a adultos na 

preparação para esta etapa (Pecora, 2012). 

Na mesma linha, alguns estudos com jovens que transitaram do acolhimento para uma 

vida autónoma (Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor, & Nesmith, 2001; Rocha, 2010) 

concluíram que estes jovens encontram dificuldades para atingir a autossuficiência, sendo 

urgente fazer um maior investimento na preparação para a saída da instituição e continuidade 

do acompanhamento na vida autónoma, de forma a evitar o desenvolvimento de 

comportamentos de risco típicos desta população e das suas histórias de vida. 

Por exemplo, no estudo de Rocha (2010) a maioria dos jovens que viviam nos lares da 

Santa Casa da Misericórdia em Portugal (72%) referiram ter sentido dificuldades na fase de 

saída da instituição, tais como: dificuldades na adaptação à nova situação (35%), sensação 

solidão e o isolamento (35%) e problemas económicos (18%). Segundo Rocha (2010) os 

sentimentos após a saída da instituição são uma mistura de emoções contraditórias – liberdade 

e independência, solidão e saudade pelos laços fortes criados com alguns adultos e amigos. 

Após a saída, há um corte ou redução abruta nestes relacionamentos. Devido às ocupações 
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profissionais e familiares, poucos são os jovens que procuram a instituição para a visitar, 

ficando o contacto reduzido às novas tecnologias. Ocorrem ocasionalmente visitas de jovens 

desvinculados por se terem integrado bem e outros voltam em busca de ajuda para enfrentar 

as dificuldades sentidas na vida pós institucional, como a procura de alimentos ou apoio 

económico (Rocha, 2010). 

Estes estudos apontam também para um comprometimento do percurso académico dos 

jovens após a saída da instituição. Concretamente, poucos jovens prosseguem estudos, por 

razões económicas, organizacionais ou familiares. Para estes jovens adultos, os seus desejos e 

expectativas centram-se na aquisição de casa, na constituição de família e capacidade de ter 

uma vida sustentável. Há a necessidade de apoios à formação desta população, mais do que 

mera informação, quer na procura de casa e emprego, ligação com a família e apoio que os 

salvaguarde transitoriamente num primeiro momento de desemprego ou deslocação 

(Courtney, Piliavin, Grogan-Kaylor, & Nesmith, 2001; Forsman & Vinnerljung, 2012; Rocha, 

2010). 

Neste mesmo âmbito, outros autores apontam para a necessidade de permitir o 

desenvolvimento de competências e habilidades de resolução de conflitos, planeamento, 

implementação e manutenção num sistema de apoio social, capacitando os jovens, à medida 

que progridem nas suas trajetórias de vida, a envolver-se em funções típicas da vida adulta. 

Neste contexto, a gestão financeira e doméstica, além de estágios de educação e de emprego, 

têm demonstrado impacto positivo sobre as hipóteses de vida destes jovens. Incluindo-se aqui 

o treino “on-the-job”, a assistência na procura de emprego, a educação básica, a experiência 

de trabalho e a melhoria das competências profissionais. Paralelamente, é importante não 

descorar a promoção da autoestima, do autocontrolo e enfatizar a importância de papéis de 

vida nos domínios profissionais, domésticos e de lazer (Cinamom & Rich, 2004; Wade & 

Dixon, 2006; Silva, Araújo & Taveira, 2011; Gonçalves, 2013). 

Em suma, os custos pessoais e sociais desta problemática justificam a urgência do 

desenvolvimento de intervenções que permitam dar resposta as necessidades específicas 

destes jovens. Esta urgência justifica-se ainda mais devido ao facto de se encontrar um 

número escasso de estudos sobre a eficácia de intervenções de carreira para jovens 

institucionalizados em Portugal e na Europa (ISS, 2015; Silva, Araújo & Taveira, 2011). 

Como tal, torna-se essencial tentar reverter esta espiral e proporcionar ferramentas válidas e 

testadas para preparar esta população vulnerável para a vida após a institucionalização. Neste 

âmbito, neste estudo pretende-se avaliar a eficácia de uma intervenção de carreira desenhada 
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com base na evidência empírica para responder às necessidades específicas desta população 

de jovens em situação de vulnerabilidade face aos seus percursos de carreira.  

Concretamente, o programa de intervenção Caixa de Oportunidades recorre à 

abordagem desenvolvimentista e centrada na pessoa. A abordagem foca-se nas bases 

psicológicas dos processos de tomada de decisão vocacional e na subjetividade da vida 

profissional, bem como nas trajetórias de vida de trabalho das pessoas e na relação estreita 

entre o papel de estudante e trabalhador e os restantes objetivos e papéis de vida. Coloca-se a 

lente no processo de orientação vocacional, na construção, realização e desenvolvimento 

pessoal (Taveira, 2005). 

Nesta perspetiva, o desenvolvimento vocacional é encarado como uma história de 

decisões que ocorre ao longo da vida e consiste num processo de construção de identidade e 

implementação de autoconceitos (Super, 1990). Este é influenciado pelas experiências, 

informação recolhida, e expectativas e qualidade das interações nos contextos de vida mais 

significativos. Assim, a exploração vocacional é um processo psicológico complexo que 

sustenta, ao longo do ciclo de vida, a procura e processamento de informação, bem como o 

teste de hipóteses acerca do próprio e do meio que o rodeia, tendo em vista objetivos 

vocacionais (Taveira, 2005). 

No programa de intervenção, a abordagem referida anteriormente complementa-se 

com a Teoria da Construção de Carreira (Savickas, 2011) que considera a carreira uma 

construção subjetiva, de significação de memórias passadas, experiências presentes e 

aspirações futuras, organizadas num tema central de vida que sugere um padrão pessoal de 

vida de trabalho. Esta tem como um dos conceitos centrais a adaptabilidade de carreira, que 

indica o ajustamento das atitudes, crenças e competências relativas à construção da carreira. 

Isto é, a preparação e os recursos para lidar com tarefas de desenvolvimento vocacional que 

crescem ao longo das linhas de desenvolvimento da preocupação, do controlo, da curiosidade 

e da confiança. Savickas (2011) clarifica que a construção da carreira pode ser promovida 

pelas conversações que explicam as tarefas de desenvolvimento vocacional, por exercícios 

que fortalecem o modo adaptativo, e por atividades que clarificam e validam os autoconceitos 

vocacionais. Inclui, neste âmbito o conceito eu de carreira, desenvolvido a partir da 

autorreflexão e da produção de significados resultantes das experiências, de uma forma 

subjetiva e individual. Complementar ao conceito eu vocacional, correspondente aos 

estímulos do meio (Savickas, 2011) 

A teoria sociocognitiva da carreira de Lent, Brown e Hackett (1994), por sua vez, 

define a autoeficácia, as expetativas de resultado e os objetivos pessoais como núcleo central 



INTERVENÇÃO DE CARREIRA EM JOVENS INSTITUCIONALIZADOS  12 

para a construção da carreira, uma vez que são mecanismos fundamentais na forma como se 

regula e dirige as ações. Através dos processos anteriormente descritos, os interesses 

académicos e de carreira desenvolvem-se e, desta forma, promovem escolhas de carreira. 

Atribui-se então determinado valor à persistência e ao desempenho (Lent, Brown & Hackett, 

1994). 

Com base nestas abordagens desenhou-se o programa Caixa de Oportunidades 

dirigido a um grupo de jovens institucionalizados num LIJ da Região Autónoma da Madeira. 

Trata-se de uma intervenção de grupo, de caracter promocional e que deve ser administrada 

por profissionais com formação em Psicologia da Carreira. Este programa tem como objetivo 

que os jovens desenvolvam competências de gestão pessoal de carreira, propiciando a 

construção de uma identidade vocacional autorregulada, através da exploração do self, do 

meio e dos papéis de vida assim como, dos interesses, competências, valores e objetivos. 

Concretamente pretende-se potenciar competências de exploração do self e do mundo 

do trabalho tendo em vista a promoção de uma maior adaptabilidade de carreira e autonomia 

em relação à próxima etapa de tomada de decisão na carreira destes jovens. 

Método 

Amostra 

Trata-se de uma amostra de conveniência composta por 26 jovens de um LIJ da 

Região Autónoma da Madeira, sendo que houve perda de 4 participantes, por não 

comparecimento dos mesmos a algumas sessões. O grupo experimental integra um total de 16 

jovens (n=16, 62.5%), sendo 14 (86%) rapazes e 2 (14%) raparigas. As idades variam entre 

14 e 17 anos de idade (Midade= 14.56, DPidade=.814). Destes, 3 (18.75%) frequentam um Plano 

Curricular Alternativo (PCA) no 2º ciclo; 1 (6.25%) frequenta uma turma de Programa 

Individual de Educação e Formação (PIEF), 3 (18, 75%) frequentam Cursos de Educação e 

Formação (CEF), 3 (18. 75%) frequentam PCA e 5 (31.25%) frequentam o ensino regular no 

3º ciclo; 1 (6.25%) jovem frequenta um curso profissional de equivalência ao secundário. 

O grupo de controlo integra 6 (37.5%) jovens, sendo 4 rapazes (67%) e 2 raparigas 

(33%). As idades variam entre os 15 e os 18 anos (Midade= 16.5, DPidade=1.23). Destes, 3 

(50%) jovens frequentam CEF de equivalência ao 3º ciclo ; 1 (16,7%) jovem frequenta um 

PIEF e 2 (33,3%) jovens estão a frequentar um curso profissional de Educação Especial. 

Em termos globais, os grupos são heterogéneos, com histórias diversas e complexas e 

de risco associado, como negligência (59%), maus-tratos (36%), abandono (22%), problemas 

de comportamento acentuados (55%), dificuldades de aprendizagem acentuadas (68%) e 
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problemas de saúde física (13%) e psicológica (44%). A duração do acolhimento pode variar 

entre 1 mês e 11 anos, sendo que a média se situa nos 3 anos. 

Medidas e instrumentos 

Para a elaboração do programa de intervenção de carreira e formação dos grupos de 

intervenção fez-se a análise dos Processos Socioeducativos Individuais (PSEI), que 

possibilitam o acesso a informação sociodemográfica, registos clínicos, educativos, história 

familiar, problemas comportamentais, intervenções e outras informações relevantes da vida 

do jovem acolhido. Permitiram um conhecimento mais profundo dos participantes e a 

adaptação dos restantes instrumentos e tarefas às variáveis de risco que apresentam. 

 Para avaliar os resultados do programa de intervenção de grupo, foram utilizados os 

seguintes instrumentos: a Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) (Savickas, 2008; adapt. por 

Duarte et. al, 2012) e duas medidas globais, a Escala de Afeto Positivo (EAP) (Watson, Clark, 

& Tellegen, 1988; adapt. por Lent, Taveira, Sheu, & Singley, 2008) e a Satisfaction With Life 

Scale (SWLS) (Diener et. al, 1985; adapt. por Simões, 1992). 

O CAAS é uma escala de 28 itens, desenvolvida para jovens, avalia a adaptabilidade 

face à carreira, focando a preparação individual para a realização de escolhas vocacionais. 

Analisa as seguintes dimensões: (i) preocupação, forma como organiza as próprias 

competências para planear o futuro (α =.76); (ii) controlo, perceção da responsabilidade em 

relação à construção de carreira e tomada de decisão (α =.69); (iii) curiosidade, atitude perante 

a exploração do self e do ambiente (α =.78); (iv) confiança, na forma como encara as tarefas 

vocacionais e a capacidade para ter sucesso nas mesmas (α =.79). Globalmente, a consistência 

interna da escala na adaptação portuguesa corresponde a um alfa de cronbach de .90. A escala 

de resposta é tipo Likert, de 5 pontos. Quanto maior a pontuação, maior é a adaptabilidade de 

carreira (Savickas, 2008; adapt. por Duarte et. al, 2012). 

A EAP, por sua vez, permite perceber o nível de afeto positivo dos jovens sendo um 

indicador do seu estado de humor. Possui os seguintes 10 itens: interessado, excitado, forte, 

entusiasmado, orgulhoso, alerta, inspirado, determinado, atento e ativo. A escala de resposta é 

de tipo Líkert, de 5 pontos, de “muito pouco ou nada” a “extremamente”. O seu nível de 

consistência interna na adaptação portuguesa foi de .86 (Watson, Clark, & Tellegen, 1988; 

adapt. por Lent, Taveira, Sheu, & Singley, 2009).  

Por fim, a SWLS (Diener et. Al, 1985; versão portuguesa, Simões, 1992) avalia o bem-

estar subjetivo que está associado ao bem-estar subjetivo, ao otimismo, à autoeficácia e à 

autoestima. A SWLS é composta por 5 itens, numa escala de resposta tipo Likert de 5 pontos, 

variando entre 1 “discordo muito” e 5 “concordo muito”. A consistência interna desta versão 
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portuguesa da escala é de .77 (alfa de cronbach) (Simões, 1992). Esta consistência foi 

corroborada num estudo recente de Silva, Taveira, Marques e Gouveia (2014), para 

populações mais jovens que incluía jovens institucionalizados, que ofereceu evidência 

adicional para a estabilidade temporal e validade convergente à SWLS, apresentando uma 

carga fatorial para o fator geral de satisfação com a vida de .69 a .89. 

Como medida de processo do programa, recorreu-se ao Questionário de 

Autoavaliação das Sessões desenhado para esse propósito, com 6 itens: “participei”, “gostei”, 

“estive com atenção”, “compreendi”, “respeitei os outros” e “resolvi problemas ou 

obstáculos”. Estes itens foram pontuados numa escala de três pontos, entre “sim”, “mais ou 

menos” ou “não”. 

Procedimentos 

Recolha de Dados. Os grupos, recrutados por conveniência, num LIJ da Madeira, 

subdividem-se por residência que habitam neste estabelecimento. Os grupos da residência 1 

(n=6); da residência 2 (n=5) e da residência 3 (n=5) constituíram o grupo experimental. Já os 

jovens da residência 4 (n=3) e da residência 5 (n=3) constituíram o grupo de controlo, por 

haver maior dificuldade de compatibilidade de horários e se antever maior mobilidade nestas 

residências, sendo difícil frequentarem as sessões do programa.  

O programa foi administrado aos três primeiros grupos ao longo de 6 sessões, com 

uma periodicidade semanal, seguindo um calendário previamente estabelecido com cada 

grupo. As sessões demoravam cerca de 90 minutos e decorreram entre janeiro e abril de 2015. 

As sessões de grupo foram conduzidas pela autora do programa e equipa técnica que 

acompanha as residências. Os objetivos e conteúdos das sessões do Programa são 

apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1  

Sessões e conteúdos programáticos da intervenção de carreira. 

 

Sessão Tema Objetivos 

Sessão 0 Psicoeducação 

Acolhimento e envolvimento inicial; 

Estabelecimento de uma relação de ajuda colaborativa; 

Apresentação geral do programa; 

Definição das regras de funcionamento do grupo e contrato de 

intervenção; 

Administração das medidas de pré-teste; 

Sessão 1 
Explorar a história 

pessoal de vida 

Exploração pessoal da história de vida: trajetória ocupacional e 

educativa; projetar a identidade promovendo a narrativa de vida. 

Elaborar meta/desejo a longo prazo 

Avaliação e finalização da sessão. 

Sessão 2 

Valores, 

competências e 

interesses 

profissionais 

Reflexão inter-sessões; 

Reconhecimento, exploração e validação de competências, interesses e 

valores de carreira; 

Promoção do desenvolvimento da auto-observação e autoconsciência no 

âmbito da gestão pessoal da carreira; 

Avaliação e finalização a sessão. 

Sessão 3 

Objetivos de vida 

Papéis de vida e 

relação presente – 

futuro 

Suporte Social 

Reflexão inter-sessões; 

Definir um objetivo a médio-longo prazo, identificar obstáculos e 

formas de os superar; 

Definir os papéis de vida estudante/profissional, familiar/doméstico e 

social/lazer na atualidade e o que se espera no futuro; 

Identificar fontes de suporte formal e informal na comunidade; 

Avaliação e finalização a sessão. 

Sessões 4 

(Pequeno 

grupo/Individual) 

Exploração e 

Tomada de Decisão 

Vocacional 

Comunicação – 

Currículo 

Reflexão inter-sessões 

Exploração Vocacional e Tomada de decisão: (1) definir problema; (2) 

reunir informação; (3) listar alternativas; (4) tomar decisão; (5) avaliar; 

Simulação da realização de um currículo. 

Sessão 5 Pós-teste Conclusão do programa e Pós-teste 

 

No que diz respeito às fases de recolha de dados obedeceu às seguintes fases: (i) pré-

teste no grupo experimental e de controlo; (ii) aplicação do programa de intervenção ao grupo 

experimental e monitorização do grupo de controlo; (iii) pós-teste no grupo experimental e de 

controlo. 



INTERVENÇÃO DE CARREIRA EM JOVENS INSTITUCIONALIZADOS  16 

Houve impossibilidade de realização de follow-up no grupo experimental e posterior 

aplicação da intervenção no grupo de controlo, como inicialmente programado, por 

constrangimentos de tempo.  

Análise de Dados. Procedeu-se a análise quantitativa e qualitativa, através de medidas 

de resultado (CAAS, SWLS e EAP) e de processo (Questionário de Autoavaliação das Sessões 

e conteúdo produzido nas sessões). Recorreu-se ao programa estatístico Statistical Product for 

Social Sciences – versão 22 (SPSS) para esse efeito, com o apoio da ferramenta 

statistics.laerd.com. 

Para as análises quantitativas, utilizaram-se medidas de estatística descritiva, média, 

como medida central, e desvio padrão, como medida de dispersão. Tendo-se em conta a 

pequena dimensão da amostra (n<30), optou-se por testes não paramétricos. Assim, para 

comparar o grupos experimental e o grupo de controlo nas dimensões de adaptabilidade de 

carreira, de afeto positivo e de satisfação com a vida, considerando a diferença de médias 

entre os dois momentos para os dois grupos, recorreu-se ao Teste de Mamn Whitney 

(diferenças inter-grupos). Para comparar os resultados obtidos por ambos os grupos, entre os 

momentos de avaliação, pré-teste e pós-teste, nas mesmas dimensões recorreu-se ao Teste de 

Wilcoxon (diferenças intra-grupo). 

Calculou-se ainda a magnitude do efeito recorrendo-se ao d de Cohen (1977) para se 

perceber o impacto da implementação da intervenção nas diferentes dimensões avaliadas nos 

jovens. Para tal, utilizou-se a fórmula d = (M1 - M2) / Sponderada, estabelecendo-se a diferença 

das médias entre o pós-teste e o pré-teste do grupo experimental (M1) e do grupo de controlo 

(M2). Subtraiu-se um pelo outro e dividiu-se pelo desvio padrão típico ponderado, calculado 

da seguinte forma: Sponderada = √ [(n1 - 1) S1
2 + (n2 - 1) S2

2] / n1 + n2 - 2. Segundo Cohen (1977) 

a significância clínica da intervenção pode ser designada como baixa para valores inferior .20, 

média para valores entre .20 e .50, alta para valores entre .50 e .80, ou elevada para valores 

superior a .80. 

Por fim, analisou-se conteúdo dos Questionários de Autoavaliação das Sessões. 

Concretamente, a partir dos dados qualitativos, de categorias previamente determinadas, 

obteve-se um produto quantitativo, através na análise de frequências dessas categorias 

(Pistrang & Barker, 2012). 
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Resultados 

Na tabela 2 apresentam-se os resultados no que diz respeito à comparação das 

diferenças intra-grupo, inter-grupo e à magnitude do efeito, nas diferentes dimensões 

avaliadas de adaptabilidade de carreira, afeto positivo e satisfação com a vida. Quanto à 

adaptabilidade de carreira observa-se que o grupo de controlo apresenta valores mais elevados 

que o grupo experimental em todas as suas escalas, no pré-teste e no pós-teste sendo, no 

entanto, de apontar que o teste de comparação inter-grupos, não indica significância estatística 

paras as diferenças encontradas. É de realçar ainda que a comparação intra-grupo demonstra 

que no grupo experimental estes valores aumentam após a aplicação do programa de 

intervenção, indicando uma melhoria em todas as escalas da adaptabilidade da carreira. Por 

outro lado, no grupo de controlo os valores tendem a diminuir (ex. adaptabilidade geral 

M1=3.98; M2= 3.74), apesar destas diferenças não se revelarem estatisticamente significativas 

como as melhorias do grupo experimental. Verificou-se que a magnitude do efeito da 

intervenção foi elevada (0.8) na escala da adaptabilidade global, média na preocupação (0.3), 

alta no controlo (0.7), elevada na confiança (1), e alta na curiosidade (0.7) segundo os valores 

de corte avançados por Cohen (1977). 

Em relação ao bem-estar e afeto positivo, verifica-se que ao contrário da 

Adaptabilidade de Carreira, registaram-se valores ligeiramente menores no grupo de controlo 

(bem estar:M1=2.7;M2=3.0; afeto positivo: M1=3.2; M2=3.4) do que no grupo experimental 

(bem-estar: M1=3.2; M2=3.3; afeto positivo: M1=3.3; M2=3.5). Na comparação inter-grupo, 

o Teste de Mann Whitney revelou que as diferenças não são estatisticamente significativos no 

que diz respeito ao bem-estar, nem ao afeto positivo. Contudo, no que diz respeito à 

comparação intra-grupos, verificou-se um aumento estatisticamente significativo do afeto 

positivo no grupo experimental. Nestas duas dimensões, bem-estar e afeto positivo, obteve-se 

uma magnitude do efeito baixa (<.20) (Tabela 2). 
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Tabela 2 

Adaptabilidade de carreira, bem-estar subjetivo e afeto positivo: diferenças intra e inter -grupos.  

  Grupo Experimental (GE) Grupo de Controlo (GC) Comparação entre o GE e GC 

  Pré-teste Pós-teste Pós-teste – Pré-teste Pré-teste Pós-teste Pós-teste – Pré-teste Pós-teste – Pré-teste 

Medidas Escalas Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Diferença 

das 

Médias 

Teste de 

Wilcoxon 

(amostras 

emparelhadas) 

Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Diferença 

das 

Médias 

Teste de 

Wilcoxon 

(amostras 

emparelhadas) 

U de Mann 

Whitney 

(amostras 

independentes) 

d de Cohen 

CAAS 

Preocupação 3.31 0.76 3.80 0.80 0.48 93.50** 3.88 0.71 4.12 0.64 0.24 14.00 51.00 0.34 

Controlo 3.46 0.49 3.75 1.20 0.29 92.50 4.05 0.56 3.74 0.49 -0.31 9.00 59.00 0.75 

Curiosidade 3.36 0.48 3.63 1.05 0.28 113.00* 3.95 0.49 3.38 0.47 -0.57 6.00 67.50 1.07 

Confiança 3.55 0.61 3.75 1.01 0.20 66.50 4.05 0.89 3.74 0.62 -0.31 5.50 67.00 0.72 

Total 3.42 0.52 3.73 0.91 0.31 108.00* 3.98 0.63 3.74 0.51 -0.24 7.50 64.50 0.83 

SWLS Total 3.16 0.85 3.30 0.98 0.14 86.00 2.73 0.90 3.00 1.00 0.27 17.00 46.50 -0.19 

EAP Total 3.34 0.65 3.50 0.74 0.16 75.00* 3.22 1.02 3.38 1.02 0.17 7.00 63.00 -0.02 

* p ≤ .05 ** p ≤ .00 
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A tabela 3 apresenta os resultados da análise de conteúdo dos Questionários de 

autoavaliação das sessões. 

 

Tabela 3 

Frequência das categorias de autoavaliação das sessões da intervenção. 

Sessão Avaliação Participei Gostei Estive com 

atenção 

Compreendi Respeitei os 

outros 

Resolvi problemas 

1 

Sim 15 (94%) 13 (87%) 10 (63%) 12 (75%) 15 (100%) 8 (50%) 

+/- 1 (6%) 3 (19%) 6 (38%) 4 (25%) 1 (6%) 8 (50%) 

Não 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 

Sim 11 (69%) 10 (63%) 8 (50%) 9 (56%) 10 (63%) 6 (38%) 

+/- 5 (31%) 6 (38%) 5 (31%) 5 (31%) 6 (38%) 8 (50%) 

Não 0 (0%) 0 (0%) 3 (19%) 2 (13%) 0 (0%) 2 (13%) 

3 

Sim 11 (69%) 6 (38%) 8 (50%) 10 (63%) 8 (50%) 7 (44%) 

+/- 4 (25%) 7 (44%) 6 (38%) 5 (31%) 5 (31%) 6 (38%) 

Não 1 (6%) 3 (19%) 2 (13%) 1 (6%) 3 (19%) 3 (19%) 

4 

Sim 11 (69%) 11 (69%) 9 (56%) 11 (69%) 13 (81%) 10 (63%) 

+/- 5 (31%) 4 (25%) 7 (44%) 5 (31%) 2 (12%) 4 (25%) 

Não 0 (0%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 2 (13%) 

 

Como se pode observar na tabela 3, de uma forma global os jovens avaliaram mais 

positivamente a sessão 1, relativa a exploração de narrativa de vida, mas um maior número de 

jovens indica a sessão 4 como aquela em que resolveram problemas. No geral também se 

obtiveram poucas avaliações negativas das sessões (ver Tabela 3).  

Discussão e conclusão 

O presente estudo teve como principal objetivo avaliar a eficácia de uma intervenção 

de carreira adaptada a jovens institucionalizados em Lar de Infância e Juventude. Estes jovens 

têm condições de risco acrescidas, uma vez que têm história de vitimização e, 

frequentemente, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais e uma retaguarda 

familiar limitada. Em contraponto vivenciam uma necessidade de autonomização precoce 

(entre os 18 e os 21 anos), contemplada no Decreto de Lei n. º 147/99, de 1 de Setembro 

(1999).  
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Esta realidade interliga-se com a preocupação levantada pela análise da investigação e 

literatura neste âmbito no que diz respeito à escassez de dados e resultados limitados no que 

diz respeito aos programas de promoção de vida independente (Pecora, 2012). Desta forma, 

revela-se fundamental promover as competências de adaptabilidade de carreira, como recurso 

importante para a autonomização destes jovens (ISS, 2015; Silva & Ribeiro, 2012). 

Neste ponto, a intervenção desenhada com este propósito parece ter sido eficaz, tendo-

se verificado melhorias significativas nas dimensões da adaptabilidade, de preocupação e 

curiosidade no grupo experimental, assim como, na escala global da adaptabilidade de 

carreira. Assume-se que os jovens sujeitos à intervenção parecem ter ficado mais 

consciencializados para a carreira e para as necessidades de desenvolvimento vocacional o 

que pode atuar como fator protetor no processo de autonomização dos mesmos.  

Por outro lado, não há diferenças significativas ao nível da confiança e do controlo, 

quer no grupo experimental, quer no grupo de controlo. Contudo, verifica-se que estas duas 

dimensões da adaptabilidade de carreira tendem a diminuir com o tempo no grupo de 

controlo. O mesmo pode estar associado à consciência das dificuldades acrescidas que esta 

população enfrenta tais como, baixa escolarização, baixas expetativas parentais e barreiras 

percebidas (Stein, 2006; Silva & Ribeiro, 2012). 

As dimensões de bem-estar e afeto positivo foram contempladas na avaliação do 

programa por poderem ter impacto sobre as dimensões de carreira. No entanto, o mesmo não 

se verificou, com exceção do nível do afeto positivo que aumentou significativamente do pré-

teste para o pós-teste no grupo experimental. Ainda assim, as medidas de adaptabilidade de 

carreira foram superiores no grupo de controlo e o bem-estar e afeto positivo foram 

inversamente inferiores. Este aspeto pode indicar que uma maior consciência da situação de 

carreira destes jovens e que a ausência de uma intervenção neste âmbito pode ter impacto nas 

variáveis afetivas e disposicionais dos jovens.  

No que diz respeito à avaliação do processo, a sessão 1, mais reflexiva e revestida de 

expetativa, abordou de forma lúdica a narrativa de vida, com o preenchimento de frases e 

imagens sobre o próprio, tendo sido vista como mais positiva para os participantes. As sessões 

2 e 3, implicaram maior necessidade de confrontamento com o self, ao nível das 

competências, interesses, valores e formulação de objetivos de vida. Bem como exposição à 

sua própria realidade, versando sobre os papéis de vida e suporte social. Pelo que foram as 

avaliadas menos positivamente.  

A sessão 4, mais conclusiva, abarcou a síntese dos conteúdos realizados anteriormente, 

através do processo de tomada de decisão e simulação de currículo. Parecendo ter dado 
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sentido às sessões anteriores, o que é visível na resolução de problemas, muito superior às 

sessões anteriores.  

Todo este processo acaba por ser congruente com os restantes resultados obtidos, com 

impacto na adaptabilidade de carreira e dificuldades ao nível da satisfação com a vida.  

De uma forma geral, consideram-se alguns pontos fortes e algumas limitações desta 

intervenção e do processo de avaliação. Quanto às limitações, o facto do grupo experimental e 

do grupo de controlo serem um pouco diferentes à partida nas dimensões avaliadas pode 

dificultar parte das análises. Concretamente, o grupo de controlo obteve resultados superiores 

ao grupo experimental no pré e pós teste. Ainda que no grupo experimental os resultados 

aumentassem e no de controlo não. O mesmo pode estar relacionado com a média de idades 

ser inferior no grupo experimental, cujo impacto da perda amostral de 4 jovens entre os 16 e 

17 anos provocaram parte deste desequilíbrio. Este aspeto está muito associado aos diferentes 

projetos de vida dos jovens, sendo que o grupo de controlo, notoriamente mais velho, acabou 

por abarcar uma maior percentagem de jovens com projetos de vida de autonomização mais a 

curto-prazo. Relacionada com esta limitação, considera-se a grande mobilidade e instabilidade 

da população acolhida, sendo um contexto em que há muitas entradas e saídas de jovens no 

LIJ, e dificuldades de articulação de horários. A pequena dimensão da amostra, associada ao 

facto de haver grande desequilíbrio entre o número de elementos do sexo feminino em relação 

ao sexo masculino e a grande amplitude de idades também limitou a análise destas variáveis.   

Desta forma, o reduzido tamanho da amostra também nos leva a ter precaução na 

generalização das conclusões retiradas com este estudo. Além da magnitude do efeito poder 

estar a ser influenciada pelo facto de haver regressão dos resultados no grupo de controlo, a 

par da evolução no grupo experimental.  

Contudo, os cuidados e rigor empregados no método de avaliação, a existência de um 

grupo de controlo e os resultados obtidos no que diz respeito à magnitude do efeito da 

intervenção nas escalas de adaptabilidade de carreira parecem-nos ser promissores. Será 

importante continuar a avaliar os resultados da intervenção com um maior número de jovens 

de forma a se poder melhorar o processo de intervenção e generalização dos resultados. 

Igualmente importante será experimentar e avaliar diferentes variantes do programa 

para aferir as metodologias e estratégias mais ajustadas à população. Por exemplo, deve-se ter 

atenção na utilização instrumentos e materiais, para que estes estejam adaptados aos jovens 

com baixa escolaridade em relação à faixa etária e pouca tolerância à frustração em relação a 

questionários, ainda que breves, como os do presente estudo. Recorrer a materiais projetivos e 

dinâmicos adaptados a estes jovens pode ser uma solução viável que seria interessante 
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explorar. Também ter uma diferenciação mais consistente das faixas etárias na constituição 

dos grupos de intervenção poderá revelar-se vantajoso. Contudo, para isso, é necessário que 

se intervenha em maior escala e com grande planeamento por parte das instituições. 

Considera-se que, neste âmbito, seria vantajoso que a intervenção decorresse num ambiente 

neutro, externo à instituição e valorizado pelos jovens, com o envolvimento dos cuidadores e 

recursos da comunidade, com suporte social efetivo que acompanhassem e se envolvessem 

em momentos chave da intervenção. 

Em súmula, urge a necessidade de avaliar a eficácia de intervenções de carreira em 

populações não normativas. Inclusive com jovens institucionalizados em Lar de Infância e 

Juventude, cujas especificidades e complexidade da sua realidade ainda precisam de ser 

melhor avaliadas e contempladas, através da superação das limitações previamente 

apresentadas. Contemplando diferenças entre os sexos, limitando a amplitude de idade, 

melhorando a adaptação dos instrumentos e materiais e envolvendo outros significativos e 

comunidade.  
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