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Avaliação de um processo de aconselhamento na construção de carreira: Estudo 

de caso 

 

O estudo do aconselhamento vocacional beneficia da investigação simultânea do 

processo e resultados da intervenção. Este objectivo tem sido alcançado marginalmente na 

literatura vocacional. Uma via para colmatar esta lacuna é auferir dos contributos que a 

investigação da psicoterapia tem dado a esta temática. Neste sentido, o objectivo deste estudo 

é analisar o processo e resultados do aconselhamento vocacional baseado na abordagem da 

construção da carreira, a partir de método de estudo de caso único. Os participantes foram 

uma psicóloga com treino no modelo de Aconselhamento de Life Design e um cliente com 

diagnóstico de indecisão vocacional. A análise do processo foi realizada momento a 

momento, ao longo de cinco sessões, com recurso ao Sistema de Codificação da Colaboração 

Terapêutica (SCCT). A análise dos resultados recorreu ao Índice de Fiabilidade da Mudança 

(IFM) em medidas de adaptabilidade de carreira, certeza vocacional e auto-eficácia na tomada 

de decisão de carreira. Os resultados indicam que o trabalho terapêutico ocorreu 

maioritariamente dentro da zona de desenvolvimento proximal terapêutica, o que demonstra o 

carácter colaborativo da interação da díade e que houve uma mudança significativa nas 

dimensões de planeamento, exploração, informação, resolução de problemas e selecção de 

objectivos.  

Palavras-Chave: Colaboração terapêutica, aconselhamento de construção da 

carreira, estudo de caso 
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Assessment of therapeutic collaboration’s effects on carreer construction 

counseling: Case of study 

 

The study of career counseling benefits of simultaneous research on the process and 

results of the intervention. This objective has been achieved marginally in career counseling 

literature. One way to bridge this gap is considering the contributions that research of 

psychotherapy has given to this issue. In this sense, the aim of this study is to analyze the 

process and results of career counseling based on the model of career construction interview, 

using the method of single-case study. Participants were a therapist with training in the career 

construction interview model and a client with a diagnostic of career indecision. The intensive 

analysis of the counseling process was carried out over five sessions using the Therapeutic 

Collaboration Coding System (TCCS). The results were analyzed through the calculus of the 

Reliability Change Index (RCI) for measures of career adaptability, career certainty and self-

efficacy in career decision-making. The results indicate that the therapeutic work occurred 

mostly within the proximal therapeutic developmental zone, which demonstrates the 

collaborative nature of the interaction of the dyad and that there was a significant change in 

the dimensions of career planning, exploration, information, and problem solving and goal 

choice. 

Keywords: Therapeutic collaboration, carreer construction counseling, study case 
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Introdução 

 

Estudos dos resultados e do processo em aconselhamento vocacional  

Faria e Taveira (2011) apresentam uma revisão da literatura sobre a avaliação do 

processo de aconselhamento vocacional, através da qual podemos constatar que esta linha de 

estudo teve início em 1938, com Frank Robinson, atingindo o seu apogeu nas décadas de 

1960 e 1970, diminuindo progressivamente de importância até à década de 1990, altura em 

que o estudo do processo de aconselhamento vocacional ganha novo vigor, gerando, contudo, 

controvérsia. Com efeito, alguns autores consideravam que a investigação do aconselhamento 

vocacional se deveria focar essencialmente na análise dos fatores específicos que produzem 

resultados (e.g.,  Heppner & Heppner, 2003; Swanson, 1995). Aliado a esta consideração, 

diversos estudos sobre os resultados da intervenção do aconselhamento vocacional 

comprovavam a sua eficácia, contribuindo para o decréscimo de investigações sobre a 

avaliação do seu processo (Faria & Taveira, 2011). 

Neste âmbito, continua a existir uma lacuna acentuada no que diz respeito ao estudo 

do aconselhamento vocacional, sendo necessário um maior investimento na investigação do 

processo do aconselhamento vocacional (Spokane, 2004 cit Faria, 2008; Swanson 2005, cit. 

Faria, 2008). Em Portugal, este fenómeno não é exceção, como se pode constatar pelo baixo 

número de investigações e publicações acerca do processo do aconselhamento vocacional 

(Faria, 2008; Konigstedt, 2011; Loureiro, 2012). 

No que concerne à investigação sobre o processo do aconselhamento vocacional, o 

que se pretende saber é como o cliente muda, ou quais os mecanismos responsáveis pela 

mudança (Moreira, Gonçalves, Beutler, 2005 cit in Faria, 2008). De facto, podemos verificar 

que, apesar de alguns estudos considerarem variáveis do terapeuta que produzem efeito no 

cliente (e.g., Bacorn & Dixon, 1984; Hill, Helms, Spiegel, & Tichenor, 1988) alguns autores 

sugerem a elaboração de mais estudos sobre o processo da consulta psicológica  (e.g., Reed, 

Patton, & Gold, 1993; Tinsley, Workman, & Kass, 1980; Watkins, Savickas, Brizzi, & 

Manus, 1990). Exceptuando o estudo de Cardoso, Silva, Gonçalves, e Duarte (2014), que 

procurou compreender como ocorre a mudança num caso de sucesso com recurso ao modelo 

de aconselhamento de carreira, são praticamente inexistentes estudos nacionais que analisem, 

momento-a-momento, a interação terapeuta-cliente com o intuito de perceber quais os fatores 

que contribuem para a mudança no cliente, no processo de aconselhamento vocacional. 
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Uma das vias utilizadas para compreender as especificidades do processo do 

aconselhamento vocacional consistiu em auferir dos contributos da investigação sobre as 

variáveis do processo da psicoterapia que contribuem para a sua eficácia. A investigação 

demonstra que essas mesmas variáveis parecem ser factores de mudança, também, no 

aconselhamento vocacional, sendo quatro os fatores apurados (i) a qualidade da relação 

terapêutica, (ii) as expetativas do cliente, (iii) o insight cognitivo e (iv) a experiência afetiva 

(Heppner & Heppner 2003).  

A relação terapêutica tem sido considerada um dos fatores mais preponderantes da 

eficácia do aconselhamento pessoal e vocacional (Hartley & Strupp, 1983). Gurman (1977), 

por exemplo, analisou vinte e seis estudos de aconselhamento psicológico pessoal, realizados 

entre 1954 e 1974, e constatou que existe uma correlação positiva entre a perceção dos 

clientes de existência de uma relação terapêutica, e resultados positivos da intervenção. 

Orlinsky e Howard (1986) também verificaram existir uma correlação positiva entre uma 

relação terapêutica do tipo colaborativo e resultados positivos da intervenção. Mais 

recentemente, nas duas ultimas décadas, tem-se verificado um aumento de investigações e dos 

consequentes resultados, que consolidam e permitem afirmar a importância da relação 

terapêutica para o sucesso em terapia  (Horvath & Bedi, 2002; Horvath & Symonds, 1991; 

Martin, Garske,& Davis, 2000 cit Ribeiro, 2009).Os resultados desta linha de estudo 

evidenciam que a existência de uma relação colaborativa entre a díade terapêutica 

(psicólogo/cliente), como variável associada à intervenção, promove resultados de sucesso. 

Estes resultados, entre outros, reforçam a ideia da relevância dos estudos que relacionam os 

factores do processo com os resultados da intervenção e têm incentivado mais investigação 

neste domínio  (Swanson, 1995). Neste sentido, o estudo da colaboração terapêutica reveste-

se de grande importância, merecendo atenção mais especifica no ponto seguinte deste 

trabalho.  

 

Colaboração terapêutica e processo de aconselhamento  

A colaboração terapêutica tem sido estudada no seio da investigação sobre a aliança 

terapêutica. Na literatura sobre a psicoterapia, é consensual o papel de relevância da aliança 

terapêutica, por constituir um fator preditivo de resultados terapêuticos, em vários modelos de 

intervenção (Horvath & Bedi, 2002). Segundo a meta-análise realizada por Horvath, Del Re, 

Flükinger e Symonds (2011), entre 25% a 30% da variância dos resultados terapêuticos, são 
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melhor explicados pela aliança terapêutica, do que pelas técnicas terapêuticas utilizadas na 

intervenção.  

Bordin (1979) definiu a aliança terapêutica como uma relação colaborativa em 

terapia, que pode ser atingida pelo (i) acordo quanto às tarefas, (ii) acordo quanto aos 

objectivos, e (iii) criação de vínculo entre cliente e terapeuta. Esta perspetiva leva em 

consideração os aspetos colaborativos da interação terapeuta-cliente, que envolvem o 

compromisso, a relação de confiança reciproca e a corresponsabilização pela mudança do 

cliente, e estão na base do sucesso terapêutico. 

 A literatura refere a colaboração terapêutica como um conceito elementar da aliança 

terapêutica, que está associado a resultados terapêuticos positivos. No entanto, a sua definição 

não é consensual (Bachelor, Laverdière, Gamache, & Bordeleau, 2007). No presente estudo 

de caso, adoptamos os contributos de Horvath e Bedi (2002) e de Safran e Muran (2006) que, 

não só concetualizam a colaboração terapêutica como um encadeamento da dinâmica 

interpessoal terapêutica, no qual os intervenientes progressivamente constroem mutuamente 

as suas articulações discursivas, como, também, as ações do cliente e do terapeuta são 

coordenadas e organizadas momento-a-momento, na conversação terapêutica. 

Neste âmbito, com o objectivo de compreender o papel da colaboração terapêutica na 

progressão da terapia, Ribeiro, Ribeiro, Gonçalves, Horvath e Stiles (2012) criaram o Modelo 

de Colaboração Terapêutica que se centra na análise de micro processos associados à 

colaboração que contribuem para a mudança/progressão do cliente. No ponto seguinte do 

trabalho analisa-se, em mais pormenor, este sistema. 

 

Sistema de Codificação da Colaboração Terapêutica  

O Sistema de Codificação de Colaboração Terapêutica (SCCT) permite identificar e 

categorizar, momento-a-momento, a interação dialética entre terapeuta-e cliente que precede e 

promove/produz mudança, com referência à colaboração terapêutica. Associado a este sistema 

de codificação está a adaptação do conceito de Vygotsky (1978) de Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP), a partir da qual se entende a distância entre o nível de desenvolvimento atual 

de uma criança e o seu nível de potencial desenvolvimento. No espaço terapêutico, o 

psicólogo poderá facilitar a mudança no caso de operar dentro da Zona de Desenvolvimento 

Proximal Terapêutica (ZDPT) do cliente (Ribeiro et al., 2012).  

Assim, o SCCT permitir-nos-á avaliar como e se o terapeuta está a trabalhar na 

ZDPT do cliente. O Modelo de Colaboração Terapêutica permite auxiliar a mudança através 
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da harmonização da interação terapêutica através de intervenções de suporte e de desafio, em 

que o terapeuta opera no nível atual da ZDPT do cliente, explorando a experiência do mesmo 

ou sobre os momentos de inovação que facilitam a sensação de segurança do cliente. Porém, 

pode trabalhar-se com o cliente, no seu nível potencial, no qual são desafiadas as narrativas 

mal adaptativas, resultando na ocorrência de momentos de inovação. A colaboração 

terapêutica resulta do equilíbrio entre a conversação terapêutica  e o nível do desafio e suporte 

(Ribeiro, 2009). 

 

Figura 1 – Zona de Desenvolvimento Proximal Terapêutica 

 
Fonte: Retirado e traduzido de Ribeiro et al., (2012), com autorização dos autores. 

 

O sistema de codificação da colaboração terapêutica pode ser utilizado, com 

benefício, no contexto da pesquisa do processo e resultados do aconselhamento vocacional, 

nomeadamente, no estudo do modelo de aconselhamento narrativo baseado na teoria de 

construção da carreira proposto por Savickas (2013) que tem recebido atenção crescente da 

parte dos investigadores  e práticos. 

 

Aplicações fundamentadas na Teoria de Construção de Carreira  

Deste modo, o modelo conceptual que alicerçou a intervenção do estudo de caso em 

análise foi a Teoria da Construção de Carreira de Savickas (TCCS) (2013). O autor desta 

teoria postula que a pessoa, pelas experiências que vivencia e pela significação que atribui às 

mesmas, constrói a sua carreira integrando os aspectos, acima mencionados, numa elaboração 

dinâmica pessoal, subjectiva e iminentemente de reflexão biográfica (Pinto, 2010). Este 
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processo prolonga-se ao longo do tempo, sendo longitudinal e desenvolvimental, almejando a 

construção de representações da realidade, a atribuição de significados pessoais à 

interpretação de memórias passadas relativas a experiências presentes, e a aspirações futuras. 

Esta construção promove conformidade na elaboração das narrativas de vida, como também a 

direção, autocontrolo, e a intencionalidade para comportamentos vocacionais (Pinto, 2010). 

 

A Teoria da Construção de Carreira de Savickas (2013), na prática interventiva, tem 

fundamentado o modelo de Aconselhamento Life Design, e organiza-se em três sessões. Na 

primeira sessão, são explorados cinco tópicos através da aplicação de uma entrevista 

semiestruturada - a Career Story Interview (CSI), na qual se identificam experiências e 

opiniões relevantes para as escolhas de carreira. Na segunda e terceira sessões, o terapeuta 

promove a autoexploração do cliente, baseada nas respostas referentes aos cinco tópicos. O 

propósito central é auxiliar o cliente na elaboração do problema nuclear da sua vida, 

percebendo quais as suas necessidades, e promover a sua resolução através da criação de 

objetivos. Assim, o terapeuta atuará como um construtor de significados que fomentará a 

indagação do cliente sobre as suas experiências (Cardoso et al., 2014). 

Subjacente à Teoria de Construção de Carreira, estão implícitos os processos 

interpretativos e interpessoais, através dos quais o indivíduo se constrói e direciona o seu 

comportamento vocacional, dando sentido à sua carreira (Savickas, 2011). Assim, o 

aconselhamento vocacional é visto como uma dinâmica terapêutica que visa o 

desenvolvimento vocacional (Fretz, 1981cit. Faria, 2008; Spokane & Oliver, 1983 cit. Faria, 

2008). Considerando este enquadramento, a construção de carreira é entendida como um 

processo contínuo que abarca o ciclo de vida, vários papéis, e que se expressa através de uma 

dinâmica auto-organizadora (Cardoso et al., 2014).  

Devido à natureza narrativa do processo de negociação, a colaboração é acentuada 

pelo terapeuta na medida em que o cliente é gradualmente convidado a reescrever 

conjuntamente com o terapeuta, as suas histórias. Neste processo é consolidada e promovida a 

colaboração terapêutica através de movimentos do cliente e do terapeuta, enquadrada numa 

coordenação terapêutica momento-a-momento.  

Neste sentido, Savickas (2013) defende que a Teoria de Construção de Carreira 

desenvolve-se num contexto interpessoal, através de um processo comunicacional, emergindo 

numa negociação dialética entre terapeuta e cliente. É nestas circunstâncias que terapeuta e 

cliente constroem uma nova narrativa. Para tal suceder, o contributo do cliente, enquanto 
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melhor conhecedor dos seus significados pessoais  - sendo o terapeuta auxiliado por um 

modelo interventivo, é crucial e conflui para a construção de um esquema relacional 

colaborativo único. 

Em seguida apresenta-se o método e resultados de um estudo empírico de um 

processo de aconselhamento Life Design, com base na metodologia de caso único. 
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Método 

 

Abordagem de caso único  

O foco de análise da presente investigação é a interação entre o terapeuta e cliente, 

enquadrada no processo de aconselhamento vocacional. Deste modo, a abordagem de estudo 

de caso é adequada porque permite avaliar como uma intervenção terapêutica específica pode 

ser utilizada com determinado cliente, tendo em consideração as suas características 

particulares, assim como a problemática apresentada. Esta abordagem permite o estudo 

aprofundado de um fenómeno complexo no seu contexto natural. Apresenta-se também como 

vantajosa a recolha e integração de dados qualitativos e quantitativos, permitindo uma 

compreensão mais abrangente do fenómeno em estudo. 

 

Objetivos  

Para o efeito, pretende-se empreender um estudo de caso breve, de aconselhamento 

vocacional, recorrendo a uma metodologia mista (qualitativa/quantitativa). Deste modo, 

pretende-se identificar quais os aspectos do processo subjacente ao aconselhamento 

vocacional que promovem e produzem mudança, especificamente, os aspetos da colaboração 

terapêutica. Pretende-se, neste caso, comparar o pré e o pós-teste em medidas de certeza 

vocacional, autoeficácia para as decisões vocacionais, e de adaptabilidade de carreira. 

Qualitativamente, recorre-se ao sistema de codificação SCCT para análise dos 

comportamentos da psicóloga que influenciam os comportamentos do cliente e vice-versa e, 

consequentemente, a sua mudança. 

 

Questões de investigação 

As questões de investigação colocadas, incluem: 

1. Como se caracteriza a colaboração terapêutica entre psicólogo(a) e cliente, no 

modelo de aconselhamento de construção de carreira? 

2. Em que medida o processo de aconselhamento de construção de carreira tem 

impacto em resultados vocacionais desejados, tais como, a certeza vocacional, a autoeficácia 

de tomada de decisão vocacional e a adaptabilidade de carreira? 
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Participantes 

Cliente 

F., português, caucasiano, homossexual, com vinte anos de idade à data do início da 

investigação, a frequentar o 2º ano de uma Licenciatura em Teatro, numa universidade 

pública, na região noroeste de Portugal. O cliente demonstrou uma postura pouco 

descontraída, principalmente nas primeiras sessões, complementando o discurso com 

acentuada comunicação gestual.  

Relativamente ao motivo da consulta, quando questionado, o cliente afirma que 

existem muitas questões que o assaltam com frequência, que conduzem a um certo desânimo 

e desgaste de energia, que se relacionam com o facto de criar muitas expectativas, o que se 

repercute no seu trabalho. O sentimento associado é descrito como uma sensação de “não-

pertença e de ausência de compromisso”. Refere que está envolvido em muitas atividades 

(dança, teatro, música), mas acrescenta que se sente sem uma estrutura base concreta. Como 

resultado de uma certa indefinição e da dificuldade de consolidar objectivos, o que cliente 

afirma sentir-se frustrado.  

Foi considerado que a problemática do cliente estava relacionada com a indecisão 

vocacional, que o conduzia a estados de humor negativo, frustração e desânimo, tal como 

mencionado pelo próprio. Além disso, o facto de a orientação sexual do cliente não ser a 

tradicional, foi um aspeto considerado, dadas as eventuais implicações desta condição na 

gestão e desenvolvimento da carreira de F.  

 Com efeito, a teoria desenvolvimentista da carreira sugere que as crianças 

internalizam estereótipos vocacionais acerca da comunidade LGBT em geral, e estereótipos 

dos homossexuais, em particular, conduzindo a perceções erróneas sobre as opções de carreira  

(Croteau, Anderson, Distefano & Kampa-Kokesh, 2000). A definição da orientação sexual é 

parte integrante da construção e definição da identidade, sendo que a construção da identidade 

é facilitada quando o meio e o indivíduo estão organizados de forma a proporcionar a 

elaboração e afirmação do self, do qual o bem-estar psicológico está dependente. Assim, 

consideramos que o cliente se encontra numa fase em que a exploração do eu vocacional é 

premente (Datti, 2009). A Teoria da Construção da Carreira na prática interventiva incita, 

constantemente, à reflexão nos clientes, de modo que estes possam articular e interpretar as 

suas narrativas de vida. Esta perspetiva postula que o objetivo último do aconselhamento 
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resulte no abandono de uma postura passiva predominante, e que os clientes adotem uma 

posição em que se tornam autores da sua própria narrativa de vida (Savickas, 2011). 

 

 

 

Psicóloga  

Dra. A., psicóloga escolar e da educação, caucasiana, heterossexual, com trinta e um 

anos de idade, com experiência profissional de sete anos em processos de aconselhamento 

vocacional de jovens e adultos, a trabalhar há dezoito meses num serviço de psicologia 

universitário.  

 

Investigador 

O investigador é um homem, caucasiano, heterossexual, com trinta e um anos de 

idade, aluno do último ano de um Mestrado Integrado em Psicologia. 

 

Juízes  

A análise e a codificação do caso estiveram a cargo do investigador e da psicóloga, 

constituindo estes o par de juízes.  

 

Instrumentos 

Escala de Certeza Vocacional (ECV). A ECV foi construída para avaliar o nível de 

certeza vocacional e compreende uma escala de 4 itens. Este instrumento é uma versão mais 

reduzida de outro instrumento análogo, também sustentado noutras subescalas de certeza 

vocacional. É utilizada uma escala de resposta de tipo Likert de seis pontos (1 = discordo 

inteiramente; 6 = concordo inteiramente), sendo que os resultados elevados sugerem um 

maior nível de certeza vocacional. A obtenção da pontuação total na escala resulta da soma da 

pontuação de todas as respostas, variando entre quatro e vinte e quatro pontos (Santos, 2007). 

Career Decision Self-Efficacy Scale-Short Form (CDSE-SF). Este instrumento 

pretende avaliar as expetativas de autoeficácia, no domínio dos comportamentos relevantes 

para o processo de decisão de carreira (Silva, Paixão, & Albuquerque, 2009). Esta escala, em 

versão reduzida, inclui vinte e cinco itens, tendo, no entanto, a versão integral um total de 

cinquenta itens. São cinco os indicadores comportamentais, baseados no modelo hierárquico 

de maturidade de carreira de Crites (1978), que carateriza as áreas de competências para a 
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realização de escolhas de carreira em: (i) precisão na autoavaliação; (ii) recolha de informação 

ocupacional; (iii) seleção de objetivos; (iv) elaboração de planos para o futuro; (v) resolução 

de problemas. A CDSE-SF inclui cinco itens por cada uma das cinco subescalas, podendo ser 

somados os valores de resposta aos itens em cada subescala, obtendo-se resultados 

independentes por subescala, ou aglomerados num resultado total. A escala de Likert tem 

cinco níveis (1 = nada confiante; 5 = totalmente confiante), sendo os resultados mais altos 

demonstrativos de níveis elevados de autoeficácia para a decisão de carreira (Silva et al., 

2009). 

Career Adapt-Abilities Scale - Portugal Form (CAAS). Esta escala pretende avaliar 

quatro dimensões de adaptabilidade na carreira: (i) preocupação; (ii) controlo; (iii) 

curiosidade; (iv) confiança. A cada escala correspondem sete itens, perfazendo um total de 

vinte e oito. O CAAS avalia o grau de adaptabilidade à carreira, em que cada item é cotado 

numa escala de 1 a 5, (1-Muito Pouco, 2-Pouco, 3-Razoávelmente, 4-Bastante, 5-Muito). 

Neste sentido, os indivíduos com pontuações máximas revelam um alto nível de recursos de 

adaptação a diferentes desafios e circunstâncias de carreira.  

Sistema de Codificação de Colaboração Terapêutica (SCCT). O sistema de 

codificação foi utilizado como medida de análise do processo, e permite uma análise micro da 

interação cliente/terapeuta, com o recurso à transcrição das falas destes. A análise é 

considerada micro porque cada fala do cliente, ou do terapeuta, corresponde a uma unidade de 

análise. Esta análise compreende a avaliação de pares de falas do cliente e do terapeuta, 

contextualizando-as com as falas anteriores.  

Relativamente aos marcadores correspondentes à intervenção do terapeuta, estes 

estão divididos em marcadores de Suporte (sete marcadores) e marcadores de Desafio (nove 

marcadores) (Quadro 1). Quanto aos marcadores de suporte, estes podem ser de dois tipos: 

suporte no problema, quando a intervenção do terapeuta está direcionada para a narrativa 

problemática do cliente; suporte na inovação, quando a intervenção incide sobre uma 

narrativa alternativa de novidade. Entende-se que as intervenções de desafio têm por objetivo 

a mudança de posicionamento do cliente, do nível atual para um nível potencial, como 

oposição à perspetiva habitual. Por outro lado, as intervenções de suporte pretendem 

esclarecer/explorar a perspetiva habitual do cliente. Porém, por cada intervenção do terapeuta, 

as respostas do cliente podem ser de validação, invalidação ou ambivalente (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Marcadores identificativos do tipo de intervenção do terapeuta e resposta do 
cliente 

Marcadores de intervenção do terapeuta 

 

 

 

Suporte no problema ou inovação 

§ Reflexão 

§ Confirmação 

§ Sumarização 

§ Demonstração de interesse 

§ Questionamento aberto 

§ Encorajamento mínimo  

§ Especificação de 

informação 

 

 

 

 

Desafio 

§ Interpretação 

§ Confronto 

§ Convite a adotar uma nova 

perspetiva 

§ Convite a pôr em prática 

uma nova ação 

§ Convite a imaginar 

cenários hipotéticos 

§ Convite a mudar de nível 

de análise da experiência 

§ Ênfase na novidade 

§ Desafio de crenças 

§ Procura de evidência de 

mudança 

Marcadores de Resposta do Cliente 

 § Confirmação 
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Validação 

§ Fornecimento de 

informação 

§ Elaboração 

§ Reformulação da sua 

perspetiva 

§ Clarificação 

 

 

 

 

 

 

Invalidação 

§ Expressão de confusão 

§ Focalização ou 

persistência na perspetiva 

habitual 

§ Persistência na perspetiva 

habitual ou desacordo com 

a intervenção do terapeuta 

§ Negação do progresso 

§ Autocriticismo ou 

desesperança 

§ Ausência de envolvimento 

na resposta 

§ Mudança de tópico 

§ Desconexão de tópico ou 

foco 

§ Storytelling ou foco na 

reação dos outros 

§ Resposta sarcástica 

 

Ambivalência  § Com movimento para risco 

tolerável 

§ Com movimento para 

segurança 

 

Fonte: Retirado e traduzido de Ribeiro et al., (2012) com autorização dos autores  
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As intervenções do terapeuta, quando combinadas com as respostas do cliente, 

correspondem a um dos dezoito possíveis episódios interativos apresentados no Quadro 

2.Estes episódios estão enquadrados, por sua vez, em sete categorias de interação referentes à 

Zona de Desenvolvimento Proximal Terapêutica (ZDPT). 

  
 
 
 

 
Quadro 2 – Episódios interativos e correspondente localização na ZDPT    

 

  

 

 

   
   Resposta do Cliente  

  Invalidação Ambivalência Validação Ambivalência Invalidação 

   
Desinteresse 

Ambivalência 
avanço para 

risco tolerável 

Segurança Risco 
tolerável 

Ambivalência 
retorno à 
segurança 

Risco intolerável 

In
te

rv
en

çã
o 

do
 T

er
ap

eu
ta

 Suporte 
no 

problema 

 
Episódio 1 

 
Episódio 2 

 
  

 
Episódio 3 

Episódio 
4 

 
Episódio 5 

 
Episódio 6 

Suporte 
na 

inovação 

 
Episódio 7 

 
Episódio 8 

 
Episódio 9 

Episódio 
10 

 
Episódio 11 

 
Episódio 12 

Desafio  
Episódio 13 

 
Episódio 14 

Episódio 
15 

Episódio 
16 

 
Episódio 17 

 
Episódio 18 

 
 
 

 
 
                

Atrás da 
ZDPT 

No limite 
inferior da 

ZDPT 

Dentro da ZDPT 
 
Atual          Potencial 

No limite 
superior da 

ZDPT 

Para além da ZDPT 

	  

	  	  

	  

	  
	  

Terapeuta e cliente ao mesmo nível, dentro da ZDPT 

Terapeuta à frente do cliente, dentro da ZDPT 

Cliente à frente do terapeuta, dentro da ZDPT 

Terapeuta à frente do cliente, no limite da ZDPT 

	  

	  

	  

	  

Cliente	  à	  frente	  do	  terapeuta,	  no	  limite	  da	  
ZDPT	  

Terapeuta	  à	  frente	  do	  cliente,	  fora	  da	  ZDPT	  

Cliente	  à	  frente	  do	  terapeuta,	  fora	  da	  ZDPT	  

Legenda: 
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Procedimento 

Os juízes frequentaram uma formação que tinha por objetivo o treino e respetiva 

qualificação no Sistema de Codificação Terapêutica. A formação teve uma duração 

aproximada de seis meses, tendo terminado quando os juízes atingiram com regularidade um 

acordo (Kappa de Cohen) substancial (.61 - .80). O Treino foi supervisionado e orientado pela 

autora do referido sistema, com o apoio de alguns dos seus colaboradores (Ribeiro et al., 

2012). Para obter um consenso quanto ao problema e à inovação, os juízes reuniram antes da 

codificação do caso em estudo, para garantir critérios de codificação idênticos. 

Depois de codificadas as cinco sessões de aconselhamento vocacional, de forma 

independente, o Kappa de Cohen médio obtido, do acordo inter-juízes, para as intervenções 

do terapeuta, foi de 0.70, e uma percentagem de acordo de 90,3%. Para as respostas do 

cliente, o Kappa de Cohen médio obtido, do acordo inter-juízes, foi de 0.53, e a percentagem 

de acordo foi de 90,3%. O software estatístico utilizado para calcular o Kappa de Cohen foi o 

SPSS (Statistical Program for Social Sciences – Version 22.0). A percentagem de acordo 

entre juízes obtida foi elevada, tanto para as respostas do cliente como para as intervenções do 

terapeuta, o que indica um alto grau de concordância, como também uma boa sintonia 

relativamente à leitura do caso.  

Para o recrutamento do cliente foram definidos como critérios de admissão: a idade 

igual ou superior a dezoito anos, e a procura de uma consulta de aconselhamento vocacional, 

por parte do cliente. O cliente dirigiu-se ao serviço de consulta por sugestão de uma pessoa 

próxima, por ter demonstrado necessidade de refletir sobre o seu percurso de carreira. Foi 

indicado ao cliente que poderia fazer parte de uma investigação de estudo de caso, que incluía 

a gravação áudio e vídeo das consultas, bem como o preenchimento de determinados 

questionários de avaliação psicológica. Integrar-se na investigação permitiria, além disso, a 

gratuitidade das consultas. Decorrente desta apresentação, o cliente concordou em participar e 

assinou um consentimento informado sobre os procedimentos da investigação. Cada sessão 

foi gravada em formato áudio e vídeo, realizada numa sala com espelho unilateral, através do 

qual a consulta era assistida pelo investigador. As sessões tiveram um intervalo de quinze 

dias, entre si, excetuando as primeiras duas que decorreram com um intervalo de três 

semanas, devido à indisponibilidade do cliente. As medidas de avaliação psicológica referidas 

foram aplicadas antes do início da primeira e segundas sessões e, no final das penúltima e 

última sessões, correspondendo às medidas de pré e pós-teste, respectivamente. O 
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investigador observou a gravação das sessões para garantir a sua qualidade e proceder à 

consequente transcrição. 

Estratégia de análise de dados 

Foram codificados os comportamentos da psicóloga e do cliente, recorrendo ao 

SCCT, de forma a analisar as sequências dos comportamentos e posterior interpretação das 

sequências mais comuns. 

O Índice de Mudança Significativa (Reliable Change Index - RCI: Jacobson & 

Truax, 1991) permite a análise dos valores obtidos no CAAS, CDSE-SF e na ECV, em que a 

mudança significativa é prevista pelos autores, quando este índice obtém um  valor igual ou 

superior a 1.96. 
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Resultados 

 

Os resultados apresentados e respetiva análise pretendem caraterizar a colaboração 

terapêutica psicóloga-cliente, no decurso de um processo de aconselhamento vocacional, com 

recurso ao modelo de construção da carreira de Savickas (2011), e os efeitos da intervenção, 

em termos de certeza, auto-eficácia e adaptabilidade de carreira, por esta ordem.  

 

Intervenções da psicóloga  

A intervenção da psicóloga pode ser caracterizada a partir dos seguintes três 

marcadores: Suporte no Problema (SP), Suporte na Inovação (SI) e Desafio (D).  

 

Gráfico 1 – Evolução da frequência das intervenções da psicóloga 

 
 

Os resultados indicam que as intervenções de suporte no problema decresceram 

progressivamente, de forma acentuada, ao longo do processo de intervenção: 92% na primeira 

sessão, 90% na segunda, 25% na terceira, 20% na quarta (a mais baixa), e 24% na quinta e 

última sessão. Por sua vez, nas duas últimas sessões, as intervenções de suporte na inovação 

(53% na quarta sessão e 29% na quinta), e de desafio (25% na quarta e 46% na quinta), são as 

mais frequentes, após uma sessão intermédia de grande desafio (69% na terceira sessão) 

(Gráfico 1).  
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Respostas do cliente  

As respostas do cliente foram categorizadas em seis marcadores distintos, também: 

Desinteresse (D); Ambivalência - com movimento para Risco Tolerável (A, RT); Segurança 

(S); Risco Tolerável (RT);Aambivalência com movimento para Segurança (A,S); Risco 

Intolerável (RI) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 – Evolução da frequência das respostas do cliente 

 
 

Apesar das respostas de segurança serem as mais frequentes ao longo do tempo 

(média = 71,4%), a partir da terceira sessão, o cliente manifestou mais inovação/risco 

tolerável (38,9% na quarta sessão e 33,8% na quinta). Por sua vez, as respostas de 

ambivalência foram quase residuais, e as de risco intolerável foram relativamente estáveis ao 

longo do tempo, sempre com uma frequência baixa (média = 5,7%) (Gráfico 2). 

 

Episódios interativos  

Ao nível dos episódios interactivos, apresentados anteriormente no Quadro 2, 

verificou-se o seguinte: nas duas primeiras sessões, prevaleceram episódios em que a 

psicóloga interveio com suporte no problema e o cliente respondeu com segurança (91,3% e 

83,33%). Na terceira sessão, houve um pico de episódios de Desafio - Risco tolerável (27,7%) 

e, nas restantes sessões, houve um maior equilíbrio entre episódios em cuja intervenção da 

psicóloga foi de suporte no problema, suporte na inovação ou desafio, e a resposta do cliente 

foi de segurança ou risco tolerável. 
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Níveis de interação  

Em todas as sessões, psicóloga e cliente trabalharam fundamentalmente dentro da 

ZDPT. Isto é, foram capazes de interagir de modo efetivamente colaborativo - na maior parte 

das vezes, ao mesmo nível (atual ou potencial) - especialmente nas duas primeiras sessões 

(91,3% e 90,4%). Mais uma vez, a terceira sessão revelou ser um momento de viragem, na 

qual a psicóloga trabalhou num nível de desenvolvimento posterior ao do cliente, dentro da 

ZDPT (37,5%) (Gráfico 3).   

 

Gráfico 3 – Evolução da frequência dos níveis de interação na ZDPT 

 
 

Verifica-se que, a partir da terceira sessão, houve um maior equilíbrio entre o 

trabalho colaborativo ao mesmo nível e o trabalho colaborativo proposto pela psicóloga, ou 

iniciado pelo cliente, para além do nível atual do cliente, praticamente sempre dentro da 

ZDPT (42,8% na quarta sessão e 48,3% na quinta - terapeuta e cliente ao mesmo nível dentro 

da ZDPT) (Gráfico 3).  

 

Resultados pré e pós-teste 

A análise do Índice de Mudança Significativa (Reliable Change Index - RCI: 

Jacobson & Truax, 1991) dos valores obtidos no CAAS, CDSE–SF, ECV e respetivas 
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subescalas, no pré e no pós-teste, foi considerada para avaliar os ganhos terapêuticos 

significativos, relativamente à mudança, tendo por referência RCI superior ou igual a 1.96. 

Os resultados, apresentados no quadro 3, indicam uma melhoria significativa em 

dimensões relacionadas com o planeamento, exploração, informação, resolução de problemas 

e seleção de objetivos; mas uma deterioração da perceção de controlo (decisão, assertividade, 

disciplina). 

 

Quadro 3 – Resultados RCI dos Instrumentos 

CAAS RCI >1.96 

Preocupação -2,57 
Controlo -30,61 
Curiosidade 6,32 
Confiança 8,20 
CDSE-SF  
Autoavaliação -1,05 
I.Ocupacional 5,97 
Sel. Objetivos 3,07 
Planeamento 3,22 
R.Problemas 2,57 
ECV -0,36 
  

 

Após a intervenção, o cliente apresenta-se com maior prontidão e recursos de 

adaptabilidade de carreira, mas com a necessidade de ensaio e desenvolvimento de 

comportamentos de tomada de decisão (Quadro 3). 
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Discussão dos resultados 

Neste ponto do trabalho, pretende-se estabelecer uma relação entre os vários 

resultados já apresentados, com a teoria da construção de carreira de Savickas (2011) e a 

colaboração terapêutica. Como a presente investigação enforma um estudo de caso, também 

serão consideradas as mudanças apresentadas pelo cliente no decorrer do caso.  

Iniciando a análise dos resultados relativos à colaboração terapêutica, conseguiu 

constatar-se que, relativamente à frequência das intervenções da psicóloga no decurso do caso 

analisado, o suporte no problema foi a que teve mais prevalência, apresentando uma média de 

50,5%, seguido pelo marcador de desafio, com uma média de 29,7% e 18,5%, 

correspondendo ao suporte na inovação.  

A expetativa inicial encontrava-se sustentada na crença de que não houvesse muito 

desafio nem inovação, da parte da psicóloga, uma vez que as duas primeiras sessões foram 

seguindo o modelo de intervenção, isto é, quase exclusivamente orientadas para a recolha de 

informação (suporte no problema). De seguida, começariam as interpretações (desafio), com a 

devolução ao cliente da informação recolhida. Isto apresenta-se claramente congruente com o 

modo como as intervenções evoluíram, tendo por base a estrutura do modelo narrativo de 

aconselhamento  vocacional adoptado: recolha de informação (suporte no problema - 92,2% 

na primeira sessão e 90,4% na segunda sessão); devolução/interpretação (desafio - 69,4% na 

terceira sessão); construção conjunta de significados, com o cliente a ser capaz de inovar e o 

terapeuta, não só a desafiar essa inovação, como a suportá-la (suporte na inovação - 53,2% na 

quarta sessão e 29% na quinta sessão). 

As respostas do cliente vêm sublinhar a conclusão anterior. Nas primeira e segunda 

sessões, verificamos que a resposta do cliente de segurança é de 93,1% e 89,2%, 

respetivamente, como resposta ao suporte no problema por parte da psicóloga. Isto é, recolha 

de informação por parte da psicóloga (em torno do problema); e, por parte do cliente, a 

permissão para facultar informação também referente ao problema. O desafio, por parte da 

psicóloga, tem mais proeminência na terceira sessão (69,4%), sendo que, verificamos que a 

resposta do cliente, especificamente de risco tolerável, também ganha saliência a partir da 

terceira sessão (30,5%), atingindo culminância na quarta sessão (38,9%). É nas duas últimas 

sessões que se verifica um aumento do suporte na inovação, por parte da psicóloga, o que 

revela uma resposta positiva do cliente aos desafios da psicóloga. Ou seja, os resultados 

indicam que o cliente foi capaz de acompanhar e responder de forma colaborativa aos 
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desafios propostos pela psicóloga, e que, conjuntamente, foi possível construir novos 

significados sobre a sua vida e transição de carreira que estava a experienciar.  

Quando consideramos os níveis de interação, tornam-se claras a sintonia entre o 

modelo de intervenção, e a colaboração terapêutica com referência à ZDPT. Nas primeira e 

segunda sessões, verificam-se os índices mais altos (91,3% e 90,4%), quanto à  psicóloga e 

cliente estarem a trabalhar ao mesmo nível, e dentro da ZDPT, o suporte no problema, da 

parte da psicóloga, assenta na segurança por parte do cliente. Na terceira sessão, a psicóloga 

encontra-se à frente, ainda que dentro da ZDPT (37,5%), estando subjacente o desafio por 

parte da terapeuta, e o risco tolerável da parte do cliente. Nas duas últimas sessões, o cliente 

tem os índices mais altos (35% e 17,7%), no que concerne ao estar à frente, conquanto, dentro 

da ZDPT, que é uma fase que se entende, visto o cliente ganhar autoria, e que a terapeuta 

suporta como novidade, construindo significados com o cliente.  

Quando considerados os aspetos acima mencionados, percebe-se a harmonia entre a 

colaboração terapêutica e a Teoria de Construção de Carreira (Savickas, 2011). Na Teoria da 

Construção da Carreira, os clientes narram as suas micro e macro, narrativas biográficas, que 

correspondem à narrativa de vida, para que a conexão com o verdadeiro self seja facilitada. A 

premissa central, neste caso, é a de criar uma ponte entre passado e futuro, em que os clientes 

reconstroem o seu próprio sentido de self. Pretende-se que os clientes consigam consolidar 

unicidade entre as múltiplas narrativas biográficas, com um novo significado, tornando-se, 

desta forma, autores conscientes das suas vidas, assumindo essa mesma autoria de uma forma 

ativa (Savickas, 2011). Quando comparamos os resultados obtidos, relativos à colaboração 

terapêutica, conseguimos corroborar esta ideia, nomeadamente na associação que se pode 

estabelecer a partir da terceira sessão, na qual o cliente elabora novidade e trabalha à frente 

mas dentro da ZDPT. Estes movimentos parecem ser manifestações claras dos preceitos 

acima elaborados.  

Considerando a natureza desta investigação, um estudo de caso, é importante 

considerar o caso e os seus resultados terapêuticos. A problemática apresentada pelo cliente 

foi definida como indecisão vocacional, o que pode conduzir a estados de humor negativo, 

frustração e desânimo. A orientação sexual do cliente foi, de igual modo, um aspeto 

ponderado, por julgarmos que o estabelecimento da sua definição se tornou essencial para 

organização e definição do self e, por sua vez, do eu vocacional. A procura constante de um 

“lugar de pertença”, de enquadramento identitário, no tecido social, apresentou-se como um 

aspeto perturbador da estabilidade emocional do cliente, por se encontrar desorganizado e sem 
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autoria sobre a sua própria vida. Os resultados negativos do pré- e pós-teste, são os que 

melhor explicam o sucesso terapêutico, no sentido do objectivo traçado, que era a promoção 

da exploração vocacional. O processo de exploração vocacional evoca, naturalmente, 

inseguranças relativamente à perceção de controlo e de certeza vocacional, o que justifica os 

valores baixos do RCI. Estes aspetos, quando combinados com uma recente reconstrução de 

significados identitários/biográficos, salientam a importância da necessidade do processo de 

exploração e sua resolução futura.   

Por fim, entende-se que a mudança terapêutica é explicada através desta 

concordância entre as intervenções de suporte e de desafio, que o SCCT apresenta (Ribeiro et 

al., 2012). A percentagem alta de suporte na inovação, de risco tolerável e de trabalho à frente 

mas dentro da ZDPT, por parte do cliente, conduz à conclusão de que o cliente conseguiu 

elaborar novos significados e assumir a autoria da sua narrativa biográfica (Savickas, 2011). 

Também, tal como sugerido pelo SCCT, uma alta percentagem do trabalho terapêutico se 

situar dentro da zona de segurança (a baixa frequência de invalidações por parte do cliente e 

um grande suporte do terapeuta), confirma a importância da colaboração terapêutica e a 

relação com o sucesso terapêutico (Ribeiro et al., 2012).  
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Limitações do estudo  

 

Antes de mais, é importante salientar que o estudo em causa é o primeiro estudo de 

caso acompanhado em Aconselhamento de Construção de Carreira com recurso à análise do 

Sistema de Codificação Terapêutica de Ribeiro et al., (2012). Contudo, é importante referir as 

limitações que este estudo comporta. A generalização dos resultados torna-se uma fragilidade 

comum dos estudos de caso, e este não é exceção. Entende-se, então, que não é recomendável 

a generalização dos resultados  a todos os outros casos seguidos pelo modelo de 

Aconselhamento de Construção de Carreira.  

Outra limitação que encontrámos neste estudo, devido à ausência de mais recursos 

disponíveis, foi o facto de a psicóloga também constituir um dos juízes que procedeu à 

codificação das sessões. Neste sentido, a percepção da psicóloga como também as suas 

próprias intenções no decorrer do processo terapêutico, podem ter influenciado a codificação 

das falas analisadas.  

Considerámos, também, as fragilidades associadas às codificações de transcrições 

sem o recurso ao áudio e vídeo, não se tendo verificado, neste caso. No entanto, não foi tido 

em consideração outro tipo de comunicação, como a expressão corporal ou não-verbal, uma 

vez que o sistema de codificação usado, assim o não permite.    
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