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Título 

A Construção de Carreira no Ensino Superior 

 

Resumo 

 

O presente estudo pretende compreender de que modo mulheres e homens constroem 

os seus percursos de carreira no Ensino Superior. Concretamente, seguindo o modelo de 

compreensão das teorias de carreira proposto por Savickas (2004), este estudo pretende avaliar 

eventuais mudanças em aspectos motivacionais, psicossociais e identitários de estudantes do 

último ano da Licenciatura, do início para o final do ano lectivo. O estágio curricular, neste 

estudo, foi entendido como uma antecâmara entre dois contextos desenvolvimentais (Ensino 

Superior versus Mundo do Trabalho), e por tal, foi considerado um contexto de exploração do 

Self e do Mundo do Trabalho, seguindo a ideia de alguns autores que assumem o estágio como 

uma etapa determinante do desenvolvimento vocacional dos estudantes universitários (Feiman-

Nemser & Buchmann, 1987; Feldman, Folks, & Turnley, 1998; Caires & Almeida, 2001). 

Este estudo tem como objectivo último, através da compreensão da forma como os 

estudantes constroem a carreira nesta fase das suas vidas, ajudar a definir as condições e 

critérios necessários para assegurar a eficácia e qualidade das intervenções de carreira no 

contexto educativo em que este projecto se insere, dando especial destaque ao estudo das 

disparidades de género na construção de carreira no Ensino Superior e como estas interagem 

com a forma como as/os estudantes se projectam no futuro. 

Realizou-se um estudo empírico de medidas repetidas, no qual participaram 80 

estudantes de graduação da Universidade do Minho, do noroeste de Portugal, inscritos pela 

primeira vez no último ano do curso de licenciatura, no ano lectivo de 2005/2006. Dos 80 

estudantes, 49 são mulheres (61,25%) e 31 são homens (38,75%), com idades compreendidas 

entre os 21 e os 45 anos, sendo a média de 23,9 anos, com um desvio-padrão de 4,31. Esta 

amostra final corresponde a 68% do total de participantes envolvidos na investigação. 

O plano de avaliação da construção da carreira utilizado incluí para além da recolha de 

dados de identificação sócio-demográfica e de projecção na carreira (Silva & Taveira, 2005), um 

inventário, o Dellas Identity Status Inventory–Occupation (DISI-O; Dellas & Jernigan, 1981, adap. 

de Taveira, 1986), para avaliar os modos de construção de identidade de carreira (Silva & 
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Taveira, 2005), e uma original Grelha de Repertório da Carreira, para avaliar a relação 

estabelecida pelos estudantes entre construtos, aspectos identitários e figuras determinantes da 

construção da sua identidade e percursos de carreira.  

Os resultados obtidos, na generalidade, revelam que os estudantes entre os dois 

momentos de estudo, alteram de forma estatisticamente significativa a sua construção de 

carreira em relação a um conjunto considerável de dimensões. Salientam-se as mudanças 

verificadas em termos da organização de papéis de vida, em particular, o relevo dado, no 

segundo momento de avaliação, ao papel doméstico, bem como, em termos do conteúdo dos 

objectivos em cada papel de vida, a diminuição de estudantes que desejam ou pretendem 

continuar estudos após a licenciatura, ou o aumento da indecisão relativa quanto ao número de 

empregos que desejam vir a ter. Verifica-se, ainda, uma mudança nas dimensões de identidade 

vocacional, registando-se modos de resolução de identidade mais positivos no final da 

licenciatura. No entanto, alguns indicadores da Grelha de Repertório da Carreira sugerem que, 

no final da licenciatura, os estudantes enfrentam mais dificuldade em construir significados em 

torno da carreira, demonstrando maior rigidez e indefinição no sistema de construção. 

A análise de medidas repetidas em mulheres e homens separadamente, revela que as 

mulheres registam diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de estudo, 

em mais objectivos de vida do que os homens, nomeadamente nos domínios académico, 

profissional e familiar. O contacto com o mercado de trabalho proporcionado pelo estágio parece 

ter mais influência e negativa na forma como as mulheres se projectam em termos futuros do 

que nos homens, com redução no nível de aspirações académicas e aumento de indecisão 

quanto ao emprego. Em termos da construção da carreira, torna-se relevante apontar, ainda, 

que no final da licenciatura, as mulheres parecem, construir o self como mais distante do que o 

que idealizam para elas mesmas e como mais próximo das outras pessoas do ponto de vista da 

carreira, do que os homens.  

Todos os resultados são analisados e discutidos à luz da teoria e investigação empírica 

no âmbito da Psicologia Vocacional, bem como, com base no panorama actual do Ensino 

Superior Português. Com base nos resultados, sugerem-se pistas de intervenção psicológica e 

educacional neste contexto, bem como, trilhos de investigação futuros. 

 

Palavras-Chave: Construção da Carreira, Ensino Superior, Género. 
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Title 

Career Construction in Higher Education 

 

Abstract 

 

This study aims to contribute to the understanding of how men and women construct 

their career trajectories in higher education, and to the evaluation of the impact of a pre-

professional experience (traineeship) in this construction. Specifically, following the convergence 

model of career theory proposed by Savickas (2004), this study aims to assess changes in 

motivational, psychosocial and identity aspects of higher education students in their last year of 

graduation, more specifically, between the beginning and the end of the school year. The 

traineeship was seen as a prelude between two developmental contexts (Higher Education versus 

Work Market), and therefore, it was considered a context of Self-Environmental Exploration, 

following the idea of some authors who assume the traineeship as a decisive phase of students’ 

career development (Feiman-Nemser & Buchmann, 1987; Feldman, Folks, & Turnley, 1998; 

Caires & Almeida, 2001).  

Through the understanding of how students construct career at this stage of their lives, 

we also intended to define the necessary conditions and criteria to ensure the effectiveness and 

quality of career interventions in the educational context in which the project was developed. 

Participants in this empirical study of repeated measures were 80 students from the 

University of Minho, north-western Portugal, who attended, for the first time, the last year of their 

graduation, during 2005-2006. Of the 80 students, 49 were women (61.25%) and 31 were men 

(38.75%), with ages ranged from 21 to 45 years old, and the average being 23.9 years old, with 

a standard deviation of 4.31. This final sample corresponds to 68% of the total group of 

participants involved in the research assessment procedures. 

The assessment plan included measures of demographic and socio-economic 

characteristics and of career projection (Silva & Taveira, 2005), as well as the Dellas Identity 

Status Inventory–Occupation (DISI-O; Dellas & Jernigan, 1981, adap. by Taveira, 1986) to assess 

modes of vocational identity construction, and a Career Repertory Grid (Silva & Taveira, 2005), 

developed for the purpose of the study, to assess career constructs interrelations, and aspects of 

the self and of significant others involved in the students’ career self construction. 
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The obtained results, in the generality, show that the students between two moments of 

study change in a statistically significant form, their career construction, regarding a considerable 

set of dimensions. It is worthwhile to mention here, the changes registered in the salience of life-

roles from time 1 to time 2, with a stronger emphasis of Home life activities in the second 

moment of evaluation; and the changes registered from time 1 to time 2, in the content of life-

role goals, with few of the students wanting or claiming to pursue post-graduate studies and more 

students registering job indecision, in time 2. 

A statistically significant difference between time 1 and time 2 in the dimensions of 

vocational identity was also analyzed, suggesting more positive ways of resolution of identity in 

the end of the degree course. However, some indicators of the GRC suggest that in the end of the 

degree course the students face more difficulty in building meanings around their career, 

demonstrating wider rigidity and vagueness in their career self construction system. 

 The analysis of repeated measures in women and men, separately, also evidence that 

women register statistically significant differences between the two moments of the study in more 

life goals than men, in the academic, professional and familiar domains. 

The contact with the labor market provided by the traineeship seems to have more 

negative influence in the way women project themselves in the future, than in the way men do, 

with the reduction of academic aspirations and raising of job indecision in the latter. Additionally, 

in terms of career construction, in the end of the degree course women seem to build their self 

as more distant than they idealize for themselves and closer to their view of significant others, 

than do men.   

All the results are analyzed and discussed regarding career theory and research, as well 

as current perspectives on Portuguese European higher education. Based on the study’s results, 

future psychological and educational interventions and research studies are also suggested. 

 

Keywords: Career construction, higher education, gender. 
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O Ensino Superior deve ser considerado como um período transitório da vida dos 

estudantes. No entanto, todos nós sabemos quão importante pode ser esta transição na vida de 

uma pessoa, quer a nível académico, quer a nível social, quer mesmo a nível emocional e 

pessoal. É um contexto que pode e deve facilitar e promover o desenvolvimento dos indivíduos 

em várias dimensões da sua existência e confrontar os estudantes, mulheres e homens, com 

diferentes ideias, experiências, modelos e papéis de vida, preparando a entrada progressiva na 

vida adulta. 

Esta fase do desenvolvimento humano, constitui também uma etapa singular para a 

consolidação da autonomia e, de certo modo, estimula a clivagem com o período anterior, em 

que predominava a dependência, permitindo assim que o jovem adulto que frequenta o Ensino 

Superior em idades tradicionais, se prepare progressivamente para enfrentar maiores 

responsabilidades na sua vida social, familiar e profissional (Young & Friesen, 1990). 

Neste contexto, embora o projecto existencial dos jovens adultos estudantes do Ensino 

Superior integre diversas dimensões, a construção da identidade vocacional ocupa um lugar 

preponderante. Este processo envolve o desenvolvimento de tarefas vocacionais, 

designadamente, a de inserção pré-profissional e profissional, e a concretização de projectos 

mais abrangentes que se desenvolvem ao longo de todas as restantes etapas da vida (Leitão, 

Paixão, Silva & Miguel, 2000). Torna-se, então, relevante, neste âmbito, o desenvolvimento de 

pesquisas que nos permitam compreender como estes processos de construção de carreira 

ocorrem, contemplando as referidas tarefas vocacionais desta fase da vida e fazendo convergir 

conhecimentos teóricos e práticos de várias áreas e ramos do conhecimento que possam 

concorrer para compreender o fenómeno.  

No panorama nacional, verifica-se um aumento da preocupação dos investigadores com 

este grupo da população e com as várias dimensões envolvidas na sua adaptação ao contexto de 

Ensino Superior e na transição deste para o mercado de trabalho, que se traduz nalguns 

trabalhos recentes. Salienta-se o desenvolvimento de instrumentos de avaliação específicos para 

esta faixa da população como o questionário de Factores de sucesso/insucesso no primeiro ano 

dos cursos de Licenciatura em Ciências e Engenharia (Tavares, & Santiago, 2000; Tavares, 

Santiago & Lencastre, 1998), a Escala de Qualidade da Integração no Ensino Superior (EQIES; 

Diniz & Almeida, 1977), o Questionário de Vivências Académicas (QVA; Almeida & Ferreira, 

1999), o Questionário de Envolvimento Académico (QEA – Versões A e B; Soares & Almeida, 

2001), o Questionário de Satisfação Académica (QSA; Soares, Vasconcelos & Almeida, 2002) ou 
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o Inventário de Vivências e Percepções do Estágio – Ensino Superior (Caires & Almeida, 1998, 

2004), a adaptação de medidas internacionais (e.g., Academic Adjustement Questionnaire; Lent, 

2004, adap. por Taveira, 2004), o esforço para criar e reflectir sobre serviços de orientação e de 

apoio psicossocial para o Ensino Superior (e.g., Gomes & Taveira, 2004; Leitão, 1997; Leitão, 

Paixão, Silva & Miguel, 2000; Lima, 1995; Pereira, 2005; Taveira & Silvério, 2008), o 

desenvolvimento de programas de intervenção estruturados e centrados nas necessidades de 

desenvolvimento vocacional desta população, como o Seminário de Gestão Pessoal de Carreira 

(Taveira, Araújo, Silva, Afonso, Faria & Loureiro, 2006) ou o Programa de Desenvolvimento de 

Competências Pessoais e Sociais para Promover o Sucesso Académico (Pereira & Jardim, 

2006), e o desenvolvimento de teses de doutoramento e de mestrado que se têm preocupado 

em estudar processos de adaptação e desenvolvimento humano em contexto do Ensino Superior 

bem como em contextos que precedem e se seguem, em termos escolares e profissionais, a 

esta população (e.g., Jardim, 2007; Miranda, 2006; Lima, 2007; Caires, 1998, 2003; Soares, 

1998, 2003; Azevedo, 1999; Carneiro, 1999; Bastos, 1993, 1998) e a relação entre dimensões 

do self dos estudantes do Ensino Superior no processo de construção de carreira e 

desenvolvimento de projectos de vida (e.g., Barros, 2007; Kumar, 2006; Lima, 1998).  

 Com efeito, a literatura nacional e internacional que se interessou em estudar a 

construção e desenvolvimento de carreira no contexto do Ensino Superior, apesar de dispersa e 

pouco integrada é vasta e diversificada (e.g., Barros, 2007; Lima, 1998; Pascarella & Terenzini, 

1991; 2005; Kumar, 2006). De uma forma implícita, os vários modelos e perspectivas de 

estudo do desenvolvimento humano em geral (e.g., Erikson, 1968,1982; Harter 1990, 1993a, 

1999a, 2003; Kohlberg 1969, 1976, 1981, 1984; Levinson 1980, 1986, 1990; Levinson, 

Darrow, Klein, Levinson & McKee, 1978; Marcia 1966, 1976, 1980; Piaget, 1976, 1977; 

Selman, 1976), e do desenvolvimento de carreira em particular (e.g., Lent, Brown & Hackett, 

1990, 1994, 2002; Savickas, 1993, 1995, 1997ab, 1999, 2001, 2002; Seligman, 1994; Super, 

1957, 1984, 1990), deram contributos que urge atender e reunir para constituir uma visão 

integrada acerca da forma como mulheres e homens constroem a carreira durante os anos de 

frequência do Ensino Superior e como essa construção se projecta no futuro. Neste processo, no 

sentido de atender às especificidades biológicas, sociais e culturais da população que integra a 

população do Ensino Superior e, dada a tendência crescente de feminização do Ensino Superior 

em Portugal, consideramos importante atender à forma como os factores e variáveis 

identificadas como pertinentes para o desenvolvimento e construção da carreira das mulheres 
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interagem, bem como, estudar a importância relativa dos seus efeitos. Soma-se a esta 

necessidade, o facto destas variáveis serem pouco estudadas em comparação com a forma 

como as mesmas variáveis interagem no desenvolvimento e construção de carreira dos homens. 

Neste sentido, consideramos que seria pertinente o desenvolvimento do presente estudo, 

inserido numa linha de investigação que procurasse integrar os contributos das teorias 

psicossociais e construtivistas da Carreira, numa perspectiva sensível às questões de género. 

Mais concretamente, o presente trabalho de investigação, tem como propósito compreender de 

que modo mulheres e homens constroem os seus percursos de carreira no Ensino Superior e 

nos anos terminais de licenciatura. Optamos então por incidir o nosso estudo nos alunos do 

último ano da licenciatura, uma vez que se encontram no momento de transição e por 

conseguinte, teoricamente, de maior activação dos processos de exploração e compromissos 

envolvidos na definição do self vocacional. Concluir um curso de graduação e transitar para o 

mercado de trabalho abre a possibilidade de independência económica mas também implica 

investimento e exploração em domínios existenciais tais como a identidade profissional, a 

separação da família de origem, o compromisso com relações de vinculação mais duradouras, o 

investimento na produtividade, a construção de um projecto de vida e, no fundo, o 

estabelecimento de si próprio como adulto (Arnett, 1998, 2004, 2006, 2007; Seligman, 1994; 

Wortley & Amatea, 1982). 

 Estas novas tarefas caracterizam-se por um conjunto de novas funções e 

responsabilidades, às quais se associa geralmente alguma ansiedade, dado o carácter novo, 

simultâneo e exigente de cada uma delas, implicando uma boa capacidade de gestão, em 

termos de tempo e de disponibilidade física e emocional, do desempenho adequado de cada um 

destes papéis (Schlossberg, 1981; Swanson & Tokar, 1991). Ademais, dadas as disparidades de 

género nacionais verificadas entre os contextos escola e mercado de trabalho, considerou-se que 

o final de uma licenciatura seria um momento chave para explorar especificidades da construção 

de carreira em mulheres e homens e de que modo o contacto mais directo com o mercado de 

trabalho através da experiência de estágio, tem impacto nessas construções. Neste sentido, 

optamos por um estudo de duas medidas repetidas no tempo, mediadas pela existência durante 

esse período de tempo de um estágio curricular. Nesta opção metodológica, o estágio curricular 

foi entendido como uma antecâmara entre dois contextos desenvolvimentais (Ensino Superior 

versus Mundo do Trabalho) e, por tal, como um contexto de exploração do self face ao mundo 
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do trabalho, e simultaneamente uma etapa determinante do desenvolvimento vocacional dos 

estudantes do Ensino Superior (Feiman-Nemser & Buchmann, 1987; Caires & Almeida, 2001). 

 Neste contexto, as perspectivas construtivistas, que inspiraram igualmente de forma 

decisiva esta investigação tendem a sublinhar, por sua vez, o carácter transformacional do self. 

Este é considerado como um projecto que se actualiza no seu contacto com os outros e com os 

contextos de vida, mediado, todavia, pelas limitações que as organizações cognitivas mais 

nucleares impõem (Fernandes & Gonçalves, 1997). Concretamente, de acordo com o paradigma 

do construtivismo pessoal (Kelly, 1955), a forma como as pessoas, mulheres e homens, 

percebem o mundo, joga um papel importante nas decisões que estas tomam e nos 

comportamentos que assumem. Neste sentido, consideramos que esta abordagem poderá 

contribuir para a compreensão de como mulheres e homens constroem os significados em torno 

das suas carreiras e os processos subjacentes a essa construção que actuam na forma como 

efectuam o seu desenvolvimento de carreira. Alguns autores da perspectiva sócio-cognitiva da 

carreira têm dado também passos importantes neste sentido (Lent, Brown & Hackett, 2002). 

Trata-se de uma posição que procura traçar as relações complexas que existem entre as 

pessoas e os seus ambientes escolares e profissionais, entre os factores pessoais e 

interpessoais e, entre as influências impostas internamente e externamente às pessoas, no que 

respeita a sua vida de estudante e trabalhador. Pode ser entendida como uma abordagem 

construtivista da capacidade humana para influenciar o seu próprio desenvolvimento e os 

ambientes que a circundam, inspirada nas teorias cognitivas da psicologia humana e nas teorias 

da aprendizagem e do desenvolvimento da carreira. 

 As pessoas, mulheres e homens, são encarados, cada vez mais, como agentes activos, 

modeladores do seu próprio desenvolvimento da carreira (Brott, 2001). Este acento na agência 

pessoal ou auto-direcção enfatiza que as crenças sobre si próprio/a, os ambientes e possíveis 

trajectórias e padrões de carreira, têm um papel fundamental no processo de desenvolvimento e 

escolha escolar e profissional. Não somos meras vítimas/beneficiários da estrutura social ou do 

nosso mundo intra-psíquico, do nosso temperamento, ou de forças situacionais (Lent, Brown, & 

Hackett, 2002, p.255). O comportamento humano é, muitas vezes, flexível e susceptível a 

esforços de mudança. Apesar disso, existe evidência para concluir, também, que o 

desenvolvimento da carreira não se resume a um empreendimento meramente cognitivo ou 

volitivo individual. Existem potenciais barreiras externas e internas à escolha, mudança e 

crescimento dos indivíduos. Por exemplo, as condições sociais e económicas podem promover, 



INTRODUÇÃO GERAL 7
 
 
ou pelo contrário, inibir, certos tipos de padrões de carreira específicos. As reacções afectivas 

influenciam os processos de raciocínio e a acção. E as pessoas diferem nas suas histórias de 

capacidades e de realização. Assim, de acordo com a perspectiva sócio-cognitiva de carreira 

(Lent, Brown, & Hackett, 1994), os interesses são tipicamente relacionados com as escolhas 

que as pessoas realizam e com as acções que as pessoas tomam para implementar as suas 

escolhas no terreno. Mantendo-se tudo o resto igual, as pessoas escolhem ou desenvolvem 

objectivos de escolha por áreas ou ocupações em que estão interessadas. As escolhas são 

afectadas também por influências contextuais e por variáveis de personalidade. Por exemplo, as 

pessoas tendem a comprometer os seus interesses se perceberem que o ambiente não as apoia 

ou se percepcionam barreiras significativas à entrada e ao sucesso nas carreiras que mais lhes 

interessam. Quando as pessoas percebem a necessidade de comprometer os seus interesses 

devido a limitação de oportunidades, devido a barreiras intransponíveis, ou a um ambiente muito 

pouco apoiante, farão as suas escolhas na base da acessibilidade a certos empregos, na base 

das suas crenças de auto-eficácia e, na base das suas expectativas de resultados (Betz & 

Fitzgerald, 1987; Betz & Hackett, 1981, 1983, 1997). Ou seja, mulheres e homens, ao 

implementarem os seus interesses académicos no Ensino Superior, podem ter escolhido 

trajectórias vocacionais menos interessantes mas que estavam ao seu dispor, que consideravam 

que poderiam proporcionar resultados adequados e que acreditavam poder realizar com 

sucesso.  

A perspectiva contextualista e sócio-construcionista da carreira (Vondracek, 1990, 2004; 

Vondracek, Lerner & Schulenberg, 1983, 1986; Young & Collin, 1992, 2004; Young, Valach, & 

Collin, 1996, 2002), por sua vez, têm sido menos estudada no que diz respeito ao 

desenvolvimento se carreira das mulheres, mas reveste-se de igual relevância no 

aprofundamento desta temática. Esta perspectiva evidencia que a carreira de uma pessoa é 

encarada como um processo, quer de agentes e acções individuais, quer de grupos sociais. O 

pensamento e acção das pessoas devem ser compreendidos na situação em que se 

desenvolvem. O comportamento é dirigido por objectivos e controlado por forças sociais e 

cognitivas. A acção é explicada em termos dos objectivos e significados, em especial, do 

significado social. As pessoas constroem activamente os significados das suas percepções e 

experiências, definindo as suas próprias realidades, gerando, ao longo de diversas fases e 

situações de vida vários eus possíveis. O processo de construção da identidade vocacional 
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envolve a elaboração de uma narrativa pessoal progressiva (cf., Paixão, 2004; Young & Collin, 

1992).       

Neste contexto, Savickas (2004) propõe um modelo para compreender as teorias da 

carreira onde refere a existência de um “Eu de carreira” e de um “Eu Vocacional” (cf., Fig. 1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.1. – Modelo compreensivo das teorias da Carreira (Savickas, 2004) 

 

O Eu de Carreira, segundo aquele mesmo autor, é construído com base na auto-reflexão 

que a linguagem torna possível e é responsável pelo carácter subjectivo que o indivíduo confere 

à carreira. O Eu Vocacional, por sua vez, corresponde aos estímulos ambientais do meio. O Eu 

de Carreira adiciona a auto-consciência ao conhecimento ambiental do Eu Vocacional. Ou seja, 

permite aos indivíduos produzirem um significado e utilizarem este processo de produção de 

significados para orientar o seu próprio comportamento, de uma forma proactiva e não apenas 

como uma mera reacção a estímulos ambientais. O Eu de Carreira é um subconjunto organizado 

do universo cognitivo de uma pessoa, permitindo-lhe identificar e discriminar os papéis de 

trabalho que constituem uma experiência fulcral. Por isso, esta estrutura permite às pessoas 

realizarem escolhas coerentes entre alternativas comportamentais. Assim, enquanto o objectivo 

do comportamento vocacional consiste em responder a tarefas e situações vocacionais, o 

objectivo de interiorização de carreira consiste em produzir ajustamento adaptativo do 

comportamento vocacional. Desta forma, Savickas (2004) explica o processo interpretativo e 

interpessoal através do qual as pessoas dão significado e direcção ao seu comportamento 

vocacional. A carreira, nesta perspectiva, é uma construção subjectiva que implica dar 

significado pessoal a memórias passadas, experiências presentes e aspirações futuras. A 
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interiorização da carreira opera no sentido de (i) promover a consciencialização da trajectória 

vocacional através do tempo, (ii) promover o autocontrolo, (iii) impor intenção e direcção ao 

comportamento vocacional, (iv) avaliar os resultados relativos aquele ajustamento adaptativo 

(Savickas, 2004). Neste contexto, a perspectiva temporal de futuro assume-se como uma 

dimensão crucial na compreensão, por exemplo, de como as pessoas, mulheres e homens, 

constroem a carreira, sendo um dos factores que a literatura indica como determinante da 

maturidade na carreira (Savickas, 1990; Super & Hall, 1978; Super 1983; 1980; Paixão, 1986; 

1996, 2004). Apesar disso, o seu estudo esteve durante largos anos relegado para um segundo 

plano na Psicologia Vocacional, tanto em termos teóricos como em termos empíricos. Este 

cenário tem vindo a alterar-se, devido sobretudo à influência de Savickas e colaboradores (Ringle 

& Savickas, 1983; Savickas, Silling & Schwartz, 1984) que enquadrados nas concepções iniciais 

de Super (Super & Overstreet, 1960), reintegraram e impulsionaram o estudo da perspectiva 

temporal no âmbito da psicologia das carreiras. Baseando-se numa revisão da literatura, Ringle e 

Savickas (1983) desenvolveram um modelo de três factores sobre a experiência subjectiva do 

tempo. O primeiro factor do tempo subjectivo é designado por perspectiva temporal e refere-se à 

forma como os indivíduos se vêem e se orientam no tempo. O tempo pode ser encarado como 

um aliado ou um inimigo, pode ser percebido como veloz ou lento, monótono ou alucinante, 

entre outros. Para além da forma geral como se percebe o tempo, surge também integrada, 

neste primeiro factor, a orientação temporal, variável determinada pela zona de tempo que tem 

maior relevância para as tomadas de decisões actuais. O segundo factor do modelo é a 

diferenciação temporal e é constituída por duas varáveis: a densidade, definida pelo número de 

acontecimentos dentro de uma zona temporal específica e a amplitude temporal que, por sua 

vez, se relaciona com o quão longe no tempo se consegue pensar, tanto em relação ao passado, 

como em relação ao futuro. O terceiro factor foi designado de integração temporal e refere-se ao 

sentido de ligação entre acontecimentos de diferentes zonas temporais. A integração é composta 

por duas variáveis, uma de cariz essencialmente cognitiva, a continuidade, e outra, do domínio 

afectivo, o optimismo. A continuidade está relacionada com o grau de relação percebida entre 

acontecimentos do passado, presente e futuro. Por sua vez, o optimismo, considerado como 

uma avaliação afectiva do futuro, evidencia o grau de confiança que se tem no alcance de 

objectivos futuros (Paixão, 1996, 2004).  

Neste contexto, Paixão (1996) efectuou uma série de estudos sobre o impacto da 

extensão e do grau de optimismo da organização subjectiva do futuro no comportamento de 
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planificação vocacional – elaboração e avaliação de projectos pessoais –, em três momentos do 

trajecto de vida: inicio da adolescência, final da adolescência e idade adulta. Nestes estudos, 

aquela autora verificou que o grau de optimismo relativamente ao futuro facilita o processo de 

tradução das intenções para o plano executivo e influencia a avaliação dos projectos pessoais 

relativamente à sua probabilidade subjectiva de sucesso e ao seu impacto social. Dito de outro 

modo, o optimismo expresso na Perspectiva Temporal de Futuro, parece estar relacionado com 

processos mais intencionais e produtivos de planificação comportamental, qualquer que seja o 

nível etário ou a situação de vida analisada.  

 Constituída por objectivos e expectativas, a Perspectiva Temporal de Futuro assume 

necessariamente uma dimensão motivacional (Nuttin & Lens, 1985). O complexo sistema de 

relações entre as componentes cognitivas e motivacionais da perspectiva temporal de futuro 

pode ser entendido em três etapas. Numa primeira etapa, de natureza motivacional, a 

perspectiva é marcada pelas necessidades do sujeito, que por sua vez, estão na origem do 

estabelecimento dos objectivos e projectos que marcam a segunda fase, esta, de natureza 

essencialmente cognitiva. Na medida em que a perspectiva temporal de futuro é composta por 

objectivos, ela própria gera os impulsos motivacionais para alcançar esses objectivos, 

assumindo, assim, novamente, numa terceira etapa, um carácter motivacional (Husman & Lens, 

1999; Lens, 1988,1993; Nuttin & Lens, 1985). A par do desenvolvimento cognitivo e da 

maturação sócio-afectiva, os dados da investigação têm revelado o carácter estruturante dos 

acontecimentos normativos da vida para o desenvolvimento da orientação para o futuro. Os 

objectivos e interesses dos jovens são estreitamente influenciados pela aprendizagem das 

normas, padrões e valores em contexto social (Nurmi, 1991). Deste modo, os aspectos gerais do 

processo de socialização, como a interacção com a família, com os pares e professores, ou o 

nível educacional, são determinantes para a compreensão do desenvolvimento da perspectiva 

temporal (Nurmi, 1991; Trommsdorff, 1983). Consequentemente, tais aspectos são 

importantes, também, à construção de um projecto de vida. Estas ideias parecem ser cruciais 

para a compreensão da forma como as mulheres e homens conduzem a sua carreira ao longo 

do tempo e em determinados contextos. O seu aprofundamento no âmbito do desenvolvimento 

da carreira das mulheres poderá permitir compreender e explicar, por exemplo, dados como os 

obtidos nos estudos de Smulyan (2004)1, que revelam que o desenvolvimento de carreira das 

mulheres não é simples e linear. As interacções entre o Eu de carreira e o Eu vocacional das 

                                                            
1 Apresentado no segundo capítulo 2 da presente dissertação. 
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mulheres são mediadas por todo um conjunto de factores que os autores da literatura vocacional 

têm indicado como relevante nas suas escolhas (e.g., crenças, estereótipos, competências de 

carreira). Por sua vez, a forma como esses factores actuam depende do pensamento recursivo 

das mulheres e das suas tomadas de decisão que podem variar de acordo com o nível de 

maturidade ou adaptabilidade da mulher. Nas sociedades actuais, torna-se relevante 

compreender se estes factores ainda actuam de forma muito diferencial para mulheres e 

homens escolarizados e com percursos académicos semelhantes. 

 É precisamente a partir destas questões, enquadradas na lógica de convergência 

(Savickas & Lent, 1994) patente no modelo de compreensão das teorias de carreira proposto por 

Savickcas (2004), que surge o planeamento desta investigação destinada a compreender de que 

modo mulheres e homens constroem os seus percursos de carreira no Ensino Superior, a partir 

da avaliação de aspectos motivacionais, psicossociais e identitários de estudantes do Ensino 

Superior no último ano da Licenciatura, no início e no final do ano lectivo, mais precisamente, 

antes e depois do seu estágio curricular. 

Considerando estes objectivos, a presente dissertação encontra-se organizada em duas 

partes principais: enquadramento conceptual e apresentação do estudo empírico. A primeira 

parte é composta por dois primeiros capítulos, dedicados à revisão teórica e da investigação no 

domínio. A segunda parte é composta pelos restantes três capítulos dedicados à apresentação 

detalhada do estudo empírico.  

Nos dois primeiros capítulos da tese pretendeu-se, além de caracterizar o contexto e 

população alvo do estudo, apresentar uma revisão actualizada da literatura psicológica, teórica e 

empírica, acerca da construção da carreira, identidade vocacional e estudo do género na 

Psicologia Vocacional. Estes podem ser considerados os pilares que sustentaram o plano 

integrador e holístico que serviu de base a esta investigação e conduziu a forma como o estudo 

empírico, apresentado nos pontos seguinte da dissertação, decorreu. Neste plano, com base na 

revisão da literatura, optamos por nos orientar por uma abordagem psicossocial e construtivista 

na forma como tratamos as questões de investigação. 

Mais especificamente, no primeiro capítulo, abordam-se então aspectos relacionados 

com o contexto de desenvolvimento pessoal e profissional onde a investigação teve lugar – o 

Ensino Superior. Desta forma, iniciou-se, por apresentar o panorama actual do Ensino Superior 

em Portugal, destacando alguns aspectos pertinentes da sua história recente e das 

características da sua população estudantil, dando um especial enfoque para as estatísticas de 
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género neste contexto. Posteriormente, neste mesmo capítulo, dedicou-se especial atenção à 

caracterização da etapa desenvolvimental e das tarefas e desafios com que os estudantes do 

Ensino Superior se deparam, apresentado contributos de várias teorias psicológicas que se 

debruçaram sobre o tema. Deu-se relevância especial ao estudo das questões mais 

características dos estudantes dos últimos anos da licenciatura, tendo em conta o interesse 

nesta população para a investigação.   

No segundo capítulo deste trabalho, procurou-se analisar a forma como as questões de 

género tem sido abordadas pela Psicologia Vocacional. Considerou-se que o estudo da 

construção da carreira tem como preocupação central contribuir para a criação de intervenções 

educativas, e/ou vocacionais que promovam o desenvolvimento da sociedade, em especial, por 

meio do fomento da democracia, da redução das disparidades e das injustiças entre indivíduos 

ou grupos e da promoção da diversidade cultural sensíveis às diferenças. Por tal, após a 

caracterização da população que constituí o Ensino Superior Nacional e constatação das 

disparidades de género nacionais, descritas no primeiro capítulo desta tese, considerou-se, no 

segundo capítulo o estudo da influência das questões de género no desenvolvimento e 

construção da carreira. 

Assim, no terceiro capítulo deste trabalho, apresenta-se a metodologia geral que orientou 

toda a investigação. Começa-se por apresentar as questões/objectivos que dirigiram a 

investigação. Nos pontos seguintes do capítulo apresentam-se as fases do plano de investigação, 

os instrumentos de medida utilizados, os procedimentos adoptados na selecção e constituição 

da amostra e o plano de observação desenvolvido. Conclui-se com a caracterização da amostra 

que serviu de base ao estudo, bem como, com a referência aos modelos estatísticos e software 

utilizados.  

No quarto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos nas várias medidas utilizadas no 

estudo, nos em mulheres e homens e nos dois momentos de avaliação do estudo.  

No quinto capítulo, discutem-se os resultados obtidos à luz da literatura teórica e 

empírica revista e apresentada nos dois primeiros capítulos.  

Na conclusão, referem-se as principais conclusões deste trabalho e enunciam-se as 

principais limitações da investigação desenvolvida. Sugerem-se, ainda, pistas para o 

desenvolvimento desta linha de investigação no futuro. 
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1.1. Introdução 

 

Este capítulo pretende descrever o contexto onde se desenrolou a investigação e a partir 

do qual surgiram as principais questões que este estudo pretende explorar, contribuindo assim 

para a sua resposta. Desta forma, iniciamos, por apresentar o panorama actual do Ensino 

Superior em Portugal, destacando alguns aspectos pertinentes da sua história recente e das 

características da sua população estudantil. Tentamos, com esta apresentação, compreender 

alguns dos principais problemas e desafios da actualidade, especialmente no que concerne à 

influência que o contexto educativo do Ensino Superior pode exercer no desenvolvimento de 

carreira de mulheres e homens. Este olhar sobre o Ensino Superior Português, apesar de 

limitado e selectivo, procura evidenciar, ainda, a necessidade de analisarmos o desenvolvimento 

pessoal e profissional de mulheres e homens estudantes do Ensino Superior, sem o desligarmos 

das características institucionais onde muito desse desenvolvimento se realiza. Se o 

desenvolvimento de carreira de mulheres e homens é um processo eminentemente pessoal, ele 

tem vindo a tornar-se, cada vez mais, um problema social e institucional com particular 

relevância. Nesta linha de pensamento, procuramos ainda, neste ponto do capítulo, caracterizar 

a população estudantil, enfatizando a sua diversidade e disparidades, com especial enfoque nas 

disparidades de género verificadas ao nível do Ensino Superior, quer a nível internacional, quer a 

nível nacional. Terminamos este ponto referindo com base nos factos apresentados, quais os 

principais actuais desafios e missões do Ensino Superior em Portugal. 

No terceiro ponto deste primeiro capítulo, dedicamos atenção à caracterização da etapa 

desenvolvimental e às tarefas e desafios com que os estudantes do Ensino Superior se deparam. 

Ao longo deste ponto três do primeiro capítulo, procuramos conceptualizar a transição para a 

vida adulta e a emergência do estádio jovem adulto, como uma etapa distinta do 

desenvolvimento humano e como um fenómeno próprio das sociedades modernas, mais 

complexas e especializadas, na qual um longo período de escolarização e de preparação para o 

exercício de uma profissão precede a entrada na vida adulta. Para tal, apresentamos, uma breve 

revisão da literatura actualizada da psicologia do desenvolvimento psicossocial, em especial no 

que se refere à vida adulta, bem como da literatura da psicologia vocacional e das teorias do 

desenvolvimento do estudante do Ensino Superior, com o intuito de identificar as condições e 

características de entrada e desenvolvimento na vida adulta e o papel do contexto do Ensino 

Superior neste âmbito. Terminamos com um ponto Síntese do capítulo, onde reunimos as 
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principais conclusões relativamente à interacção dos aspectos apresentados, ressaltando os 

principais desafios na transição para a vida adulta, em especial no que concerne, aos desafios 

de transição do Ensino Superior para o mercado de trabalho. 

 

1.2. Evolução e caracterização do Ensino Superior: enfoque no contexto 

nacional 

 

1.2.1. História e panorama actual 

 

Nascida no século XIII, a Universidade portuguesa é uma das instituições seculares mais 

prestigiadas, sendo uma das poucas que garantiu a sua continuidade desde a idade média até à 

actualidade. No entanto, desde o seu nascimento, foram muitas as mudanças que se verificaram 

neste contexto, de forma a acompanhar as transformações que foram decorrendo na sociedade 

envolvente. Em Portugal, estas mudanças fizeram-se sentir sobretudo a partir da década de 70 

do século passado. As necessidades prementes de desenvolvimento económico, social e cultural 

do país até então, impulsionaram a massificação do acesso à Universidade. Esta década ficou 

marcada pelo início de um crescimento que transformaria o sistema de Ensino Superior em 

Portugal, como aliás se veio a verificar anos mais tarde. 

Com efeito, como refere Seixas (2000), até meados da década de 70, e contrariamente à 

situação actual, o Ensino Superior português era quase exclusivamente público e universitário, 

abrangendo uma fracção da população muito reduzida e oriunda, essencialmente, de estratos 

sócio-económicos mais favorecidos da sociedade portuguesa (cf. Cabrito. 2004; Sedas-Nunes, 

1968). Apresentava, ainda, uma oferta educativa muito limitada, comparada com a da 

actualidade, sendo os cursos ministrados nas quatro Universidades clássicas portuguesas: 

Universidades Técnica e Clássica de Lisboa, a Universidade do Porto e a Universidade de 

Coimbra (Torgal, 1999). A partir da década de 70, assiste-se, então, a um aumento notório na 

procura deste nível de ensino, em grande medida explicada por mudanças sociais, como o 

aumento populacional e a melhoria das condições de vida, o alargamento da escolaridade 

obrigatória e o movimento de democratização da sociedade portuguesa (cf. Barreto, 1996, 

2000). Em consequência, assiste-se à introdução de um conjunto de medidas com importantes 

repercussões na configuração do Ensino Superior, das quais se destacam, o alargamento da 

rede de oferta pública, a partir da criação de um conjunto de universidades “novas”: 
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Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora, Universidade de Aveiro, Universidade do 

Minho, Universidade do Algarve, Universidade da Beira Interior, Universidade de Trás dos Montes 

e Alto Douro. E, mais tarde, a dinamização do Ensino Superior não universitário, com a criação 

de institutos politécnicos em todas as capitais de distrito do País2. Contudo, a reorganização da 

Universidade em novos moldes só veio a verificar-se com o findar do processo revolucionário de 

Abril de 1975, após a aprovação da Constituição Portuguesa em 1976, e com a introdução de 

medidas que procuraram, por um lado, controlar o acesso a este nível de ensino e, por outro, 

com a introdução de medidas que procuraram avaliar a qualidade dos cursos-estabelecimentos 

de ensino em funcionamento (cf. Crespo, 1993; Stoer, 1986). Neste contexto, vários autores, 

consideram que, apesar do incremento do número de alunos que se operou na década de 70, é 

na década de 80, especialmente na sua segunda metade, que ocorre de forma mais clara, a 

verdadeira expansão do Ensino Superior, na qual a integração de Portugal na Comunidade 

Europeia veio dar um contributo decisivo (e.g. Braga da Cruz et al., 1995; Crespo, 1993; Vieira, 

1995). Esta adesão veio criar necessidades acrescidas de desenvolvimento do país por forma a 

aproximá-lo aos padrões Europeus, tanto do ponto de vista social e cultural, como, e 

essencialmente, do ponto de vista económico e financeiro (Arroteia, 1996; Crespo, 1993; 

Teodoro, 2001). Contudo, e apesar deste crescimento, o sector público mostrou-se capaz de dar 

resposta continuada à procura de que era alvo. O reconhecimento da dificuldade do Estado em 

suportar os crescentes encargos da expansão do Ensino Superior, bem como a atitude favorável, 

por parte do poder político, ao desenvolvimento de iniciativas da sociedade civil, que 

concomitantemente, contribuíssem para o aumento da qualidade e eficácia do ensino, 

favoreceram o desenvolvimento de iniciativas do sector privado que, na década de 90, se 

assume como o principal responsável pela expansão do Ensino Superior português (Amaral, 

1999; Carneiro, 1994; Seixas, 2000; Teodoro, 2001).  

O período de expansão quantitativa do sistema de Ensino Superior em Portugal terminou 

com o final do milénio. A redução na procura de vagas começou a fazer-se sentir nos últimos 

quinze anos lectivos, e as intenções do actual Ministério da Ciência e do Ensino Superior 

                                                            
2 Instituto Politécnico da Guarda; Instituto Politécnico de Beja; Instituto Politécnico de Bragança; Instituto Politécnico de Castelo Branco; Instituto 

Politécnico de Coimbra; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Lisboa; Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de 
Santarém; Instituto Politécnico de Setúbal; Instituto Politécnico de Tomar; Instituto Politécnico de Viana do Castelo; Instituto Politécnico de Viseu; 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; Instituto Politécnico do Porto; Escola Superior de Enfermagem de Coimbra; Escola Superior de 
Enfermagem do Porto; Escola Superior de Enfermagem de Lisboa; e, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.  
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parecem apontar, em determinadas áreas científicas, para uma redução do número de vagas e 

da oferta de cursos (Observatório da Ciência e do Ensino Superior 2004a; Vieira & Brito, 2005). 

Com este panorama actual, no ponto seguinte deste capítulo caracteriza-se a população 

estudantil do Ensino Superior.  

 

1.2.2. População estudantil: diversidade e disparidades 

 

O processo de construção das carreiras profissionais em conformidade com os diplomas 

académicos, que se verificou em todo o mundo desenvolvido, tornou a educação no instrumento 

que facilitava a socialização do estudante nos estratos sociais mais privilegiados. Assim, à 

semelhança do que se verificou nos países desenvolvidos dos continentes europeu e americano, 

a educação tornou-se, também, para os portugueses, num elemento que permitiu a ascensão 

social e a construção duma sociedade com maiores níveis de igualdade social e económica. No 

período de uma geração, muitos indivíduos deixaram o sector primário para entrarem 

directamente no sector terciário, num verdadeiro processo de ascensão social (Grácio, 1986), 

sendo a educação um bem apetecível para todos, empresários e trabalhadores. Desta forma, o 

movimento de forte expansão e diversificação que o Ensino Superior português conheceu nas 

últimas décadas, traduziu-se não apenas em mudanças quantitativas mas, igualmente, em 

mudanças qualitativas no perfil e composição social da sua população. Com efeito, o processo 

de democratização da sociedade portuguesa permitiu o acesso ao Ensino Superior de indivíduos 

oriundos de todas as classes sociais, o que se reflectiu na perda gradual do seu carácter elitista 

e na sua progressiva heterogeneização (Grácio, 1986; Nóvoa, 1991; Vieira, 1995). Como nos 

restantes países, os estudantes que actualmente frequentam o Ensino Superior português, 

constituem uma massa humana bastante diferenciada, tanto do ponto de vista das suas 

trajectórias escolares e características pessoais, como do ponto de vista das suas classificações 

de entrada, objectivos, motivações e expectativas quanto à frequência deste nível de ensino (cf. 

Fernandes, 2001; Marques & Miranda, 1991, 1993; Nico, 1996; Soares & Almeida, 2001, 

2002, 2003; Tavares, & Santiago, 2000; Tavares, Santiago & Lencastre, 1998). Por exemplo, se 

analisarmos o nível de escolarização dos pais dos estudantes universitários a partir da década de 

60 até actualidade, verificamos que embora entre as décadas de 60 e 90 se tenha registado um 

aumento das taxas de escolarização da população portuguesa em geral, se registou também o 

alargamento da base social de recrutamento dos jovens do Ensino Superior, com uma incidência 
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crescente das famílias com baixos níveis de capital sócio-cultural (cf. Balsa, 1997; Balsa et al., 

2001; Braga da Cruz et al., 1995; Fernandes, 2001). Adicionalmente, verifica-se que a maioria 

da população é eminentemente jovem (entre os 18 e 21 anos), embora se vá registando o 

ingresso de um número crescente de alunos mais velhos, de alunos oriundos de outras 

nacionalidades e dos países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs) (cf. ME-DGES, 

1999).   

Neste contexto, assiste-se, ainda, à feminização da procura e frequência deste nível de 

ensino (cf. Almeida et al., 2002; Balsa et al., 2001; Fernandes, 2001; Amaral, 1999; ME-DGES, 

1999). Com efeito, a partir do ano lectivo de 1981/1982, os estudantes do sexo feminino 

tornam-se a maioria dos candidatos. No final dos anos noventa, Portugal era mesmo, a seguir à 

Dinamarca e à Suécia, o terceiro país europeu com uma maior percentagem de alunas sobre o 

total de estudantes no ensino superior, cerca de 56% (Eurodyce & Eurostat, 2003). De acordo 

com o Observatório da Ciência e do Ensino Superior (2004b): 

 

 “no que respeita ao número de alunos inscritos no Ensino Superior, por género, a tendência é 

para a feminização do ensino superior, tal como se verifica a nível europeu. Facto a registar é que, em 

Portugal, a presença de mulheres em qualquer área de formação está acima da média europeia” (p.10).  

 

Esta situação, não sendo exclusiva de Portugal, foi em contexto nacional que se revelou 

não só de uma forma mais precoce, como também de forma mais intensa, quintuplicando o seu 

valor entre a década de 70 e 90 (cf. Eurodyce & Eurostat, 2003). Na realidade, se na década de 

70, as mulheres representavam 31% do número total de inscritos nas Universidades 

portuguesas, actualmente constituem cerca de 60% dessa população (cf. ME-DGES, 1999; 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004bc, 2005, 2006a). Esta situação 

destaca-se, ainda, de forma mais evidente, ao nível das saídas do sistema. Apesar do número de 

mulheres diplomadas ser, em média, superior ao número de homens com diplomas 

universitários, em quase todos os países da União Europeia, é em Portugal que esta disparidade 

assume maior relevo, numa proporção de sete mulheres por cada quatro homens (Eurodyce & 

Eurostat, 2003). No entanto, esta aparente feminização do Ensino Superior parece não ser tão 

saliente se considerarmos os cursos de pós-graduação, especialmente ao nível do doutoramento 

e pós-doutoramento, bem como, o número de bolseiros de doutoramento, onde, em Portugal, os 

homens ainda são a maioria (cf. Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004bd, 
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2006abc). No mesmo sentido, apesar de mais mulheres possuírem graduações em cursos de 

Ensino Superior, assiste-se a uma reduzida percentagem de mulheres, comparativamente a de 

homens, em cargos de chefia dentro das instituições (Amâncio & Ávila, 1995). Por exemplo, se 

considerarmos, as instituições de Ensino Superior portuguesas, segundo um levantamento 

realizado pelo projecto Partilhar o Mundo: construir uma cidadania participativa (2008)3, a 

percentagem de reitores e directores de departamento homens é bastante superior à das 

mulheres, sendo que encontramos apenas cinco mulheres a ocupar cargos de Reitoras ou 

Presidentes, num total de quarenta e dois lugares. Numa visão global da presença das mulheres 

nos Conselhos Directivos, Científicos e Pedagógicos das Universidades Públicas verifica-se que 

estas ocupam 16,7% desses cargos, equivalente a trinta e oito mulheres, num total de 228 

pessoas. Esses cargos estão distribuídos por uma presença de 16% nos Conselhos Directivos 

(13 mulheres num total de 81 pessoas), 12,3% nos Conselhos Científicos (10 mulheres entre 81 

pessoas) e 22,7% nos Conselhos Pedagógicos (15 mulheres, num total de 66 pessoas). Nos 

Institutos Politécnicos, a pesquisa mostra que existem apenas duas mulheres a exercer o cargo 

de presidentes, o que tem um peso percentual de 12,5%, num total de 16 cargos. Outro 

exemplo, a este respeito, também documentado pelo mesmo projecto acima referido, verifica-se 

num estudo detalhado de algumas ordens profissionais, especialmente nas organizações 

profissionais associadas a profissões que exigem a frequência do Ensino Superior. Numa visão 

global do somatório da presença das mulheres ao nível nacional e regional, verifica-se que estas 

representam 26%, isto é, 333 mulheres num total de 1279 pessoas. Apesar de uma presença 

algo promissora nalgumas Ordens, os dados parcelares e globais sobre as suas hierarquias são 

ilustrativos da fraca representação das mulheres nestas organizações. Verifica-se, para além 

disso que, mesmo quando estas estão representadas, na maioria das situações, ocupam os 

lugares mais baixos das hierarquias, sendo situadas em posições de subordinação relativamente 

aos seus pares masculinos. É importante notar que mesmo evidenciando-se, em geral, uma 

representação baixa de mulheres, os dados surgem inflaccionados quanto à sua presença, pelo 

                                                            
3 Projecto desenvolvido ao abrigo da medida 4.4.3.1. Sistema de apoios técnicos e financeiros às ONG – Pequena subvenção, coordenado por 
Helena C. Araújo e Conceição Nogueira. Tem como principais objectivos: (i) Sistematizar conhecimento já produzido sobre partilha mais justa de 
processos de decisão entre mulheres e homens; (ii) Conhecer os números relativos à posição das mulheres nos cargos de liderança e de decisão 
em diferentes sectores da vida social; (iii) Construir uma base de dados relacional relativa a mulheres em lugares de liderança e partilha de 
processos de decisão; (iv) Aumentar o nível de informação relativa à subrepresentação das mulheres nos processos de tomada de decisão; (v) 
Informar estudantes do ensino superior, assim como profissionais e suas associações, de diferentes sectores, acerca da assimetria relativa à 
posição das mulheres nos lugares de liderança e de tomada de decisão; (vi) Consciencializar as/os jovens (ensino superior) e profissionais para 
as desigualdades, a existência de sexismo e discriminação; e, (vii) Sensibilizar para a participação activa das mulheres na liderança. Informação 
disponível no sitio: http://www.apem-estudos.org/base/projecto.php, em 2 de Junho de 2008. 



 O Ensino Superior como contexto de desenvolvimento Pessoal e Profissional 
Capítulo 1 

23 

 
 

facto de se terem incluído os valores de vogais e de membros indiscriminados desses órgãos 

que não são cargos de tomada de decisão efectiva.  

Além disso, se as mulheres constituem o grupo maioritário no acesso e frequência do 

Ensino Superior, também é verdade que se observam contrastes acentuados nas áreas de 

estudo onde elas obtêm os diplomas. Seguindo a tendência europeia, as mulheres portuguesas 

estão mais representadas em áreas como os Serviços Sociais, a Formação de Professores e as 

Ciências da Educação ou as Humanidades. Pelo contrário, os homens encontram-se mais 

representados nas áreas das Tecnologias, as Ciências ou a Informática (cf. Almeida, Ávila, 

Casanova, Costa, Machado, Martins & Mauritti, 2003; Almeida et al., 2002ab; Braga da Cruz et 

al., 1995; Eurodyce & Eurostat, 2003, 2005; Comissão Europeia, 2004; Gago et al., 1994; 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004c, 2006a; ME-DGES, 1999). Contudo, ainda 

assim, verifica-se que as mulheres apresentam uma maior dispersão das suas escolhas quando 

comparadas com os homens. Apesar de minoritárias, elas são mais frequentes em cursos 

tradicionalmente associados ao sexo masculino, do que eles em cursos tradicionalmente 

associados ao sexo feminino (cf. Braga da Cruz et al., 1995; Comissão Europeia, 2004; 

Fernandes, 2001; OCDE, 2004).   

De uma forma geral, a participação dos estudantes, mulheres e homens, obedece ao 

mesmo padrão etário, embora se registe uma tendência para o número de estudantes do sexo 

masculino aumentar à medida que avançamos na idade. Esta tendência, verificada, de resto, em 

todos os países da União Europeia, excepto na Alemanha e na Áustria, parece relacionar-se tanto 

com maiores taxas de insucesso registadas junto dos estudantes do sexo masculino, como com 

o facto deles tenderem a estar mais representados nos cursos de pós-graduação (cf. Eurodyce & 

Eurostat, 2003, 2005, 2007; Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2006c; ME-DGES, 

1999). Neste panorama, alguns autores referem que, apesar das taxas de frequência do Ensino 

Superior em Portugal terem aumentado a massificação deste nível de ensino, não é sinónimo de 

igualdade de acesso para todos os jovens, continuando a registar-se acentuadas disparidades 

(cf., Almeida et al., 2006; Almeida, Vasconcelos, Machado, Soares, & Morais, 2002; Braga da 

Cruz et al., 1995; Cabrito, 2001, 2004ab; Pinto, 2004; Saavedra, Almeida, Gonçalves, & Soares, 

2004). Cabrito (2001, 2004ab) refere, por exemplo, a este propósito, que as desigualdades 

sociais registadas nos anos 70, no Ensino Secundário tendem, actualmente, a verificar-se no 

Ensino Superior. O Ensino Superior parece funcionar, assim, mais numa lógica de reprodução do 

que de promoção sócio-cultural.  
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O impacto de factores escolares e sociais no acesso, frequência e sucesso no Ensino 

Superior tem sido verificado noutros estudos (Almeida, Vasconcelos, Machado, Soares, & Morais, 

2002; Braga da Cruz et al., 1995; Cabrito, 2001, 2004ab; OCDE, 1998; Pinto, 2004; Saavedra, 

Almeida, Gonçalves, & Soares, 2004), apontando Soares (2003) que o género e a classe sócio-

cultural explicam 43% da variância dos resultados nas escolhas de cursos/áreas de formação 

que os alunos frequentam no Ensino Superior. Uma das ideias defendidas neste âmbito é que a 

equidade de género requer não só representatividade em números de mulheres e homens, como 

também uma quebra de valores que tradicionalmente informam e dirigem a cultura, 

nomeadamente, do Ensino Superior.  

Neste contexto, e tendo em conta a crescente massificação, e consequente 

heterogeneização sócio-cultural registada nos últimos anos no acesso e frequência do Ensino 

Superior em Portugal (Eurydice & Eurostat, 2003, 2005, 2007; Observatório da Ciência e do 

Ensino Superior, 2004b), importa conhecer a nova composição desta população, para que as 

instituições possam atender às suas características e necessidades. No que diz respeito à sua 

população estudantil, um estudo realizado por Almeida e colaboradores (2006), com 1407 

estudantes da Universidade do Minho, aponta para diferenças consideráveis, considerando o 

género, a par do capital sócio-cultural das famílias de origem e da qualidade do percurso escolar 

dos estudantes, na escolha do tipo de cursos a frequentar, na nota de candidatura e nas 

classificações escolares obtidas no final do 1º ano do Ensino Superior. Relativamente ao tipo de 

trajectos escolhidos, verificámos, numa lógica tradicional, e de forma consistente com outros 

estudos desenvolvidos no contexto nacional e internacional, que o género determina, em grande 

medida, uma predominância do sexo masculino nos cursos associados às Engenharias e do 

sexo feminino nos cursos ligados às Ciências Sociais (Almeida et al., 2002; Balsa et al., 2001; 

Braga da Cruz et al., 1995; Castro & Yamamoto, 1998; Gago et al., 1994; Machado et al., 2003; 

Reay et al., 2005; Soares, 2003).  

Estes resultados comprovam, de acordo com aquilo que é hipotetizado pelas teorias do 

domínio vocacional, uma influência do género nas escolhas educativas e/ou profissionais dos 

indivíduos e nas suas percepções de inserção sócio-profissional (e.g. Gottfedson, 1981; Lent, 

Brown, & Hackett, 1994). Contudo, é de assinalar que apesar desta diferenciação, se assiste à 

frequência de mais mulheres nos cursos tradicionalmente associados ao sexo masculino do que 

de homens nos cursos tradicionalmente associados ao sexo feminino. Esta situação pode 

reflectir um efeito, registado a nível internacional, tanto de uma feminização no acesso e 
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frequência deste nível de ensino (Almeida et al., 2002; Balsa et al., 2001; Braga da Cruz et al., 

1995; Euridyce & Eurostat, 2003; Soares, 2003), como de uma maior flexibilidade e abertura 

das mulheres para cursarem programas de estudo menos tradicionais (Betz & Hackett, 1997; 

Comissão Europeia, 2004; Dawson-Threat & Huba, 1996; Gianakos & Subich, 1988; Hackett, 

Betz, Casas, & Rocha-Singh, 1992; Lackland & DeLisi, 2001).  

Paralelamente, o capital sócio-cultural familiar conduz aqueles com menores recursos 

culturais e sociais a escolherem cursos onde o prestígio sócio-cultural é menor (tais como os 

cursos de Ciências Sociais), enquanto que os alunos detentores de maior capital económico, 

social, cultural e simbólico se direccionam, preferencialmente, para cursos onde o prestígio 

social é maior tais como os cursos de Engenharia e Ciências Naturais. Desta forma, Machado e 

colaboradores (2003) referem que “os estudantes provenientes de classes de maiores recursos 

distribuem-se de forma totalmente homóloga a essa distribuição de capital simbólico, 

contribuindo, dessa forma, para a reproduzir” (p.67). Estes dados são também consistentes com 

outros estudos conduzidos a nível nacional (Balsa et al., 2001; Braga da Cruz et al., 1995; 

Cabrito, 2001; Gago et al., 1994; Soares, 2003), o que leva Machado e colaboradores (2003) a 

afirmarem que existe no Ensino Superior um “duplo padrão de recrutamento de classe” jogando-

se, simultaneamente, a reprodução e a mobilidade sócio-cultural que tanto pode ser total como 

englobar “trajectórias estacionárias com promoção escolar” (p.58).  

Seguindo a linha de pensamento de Egerton e Halsey (1993), na caracterização da 

história do acesso ao Ensino Superior no século XX, dir-se-ia que, em Portugal, tal como noutros 

países da Europa (Duru-Bellat, 2000; Reay et al., 2005) e no Brasil (Pinto, 2004), se assegurou 

uma igualdade de género quanto ao acesso e sucesso neste nível de ensino, mas não quanto ao 

processo. Com efeito, as mulheres continuam a orientar as suas decisões para domínios de 

menor capital simbólico. E se, no que concerne às classes sociais, se tem vindo a verificar uma 

democratização do acesso, que permite a sectores mais deficitários, ao nível do capital sócio-

cultural, colocar os seus filhos no Ensino Superior, o desfasamento entre o nosso País e os 

restantes membros da União Europeia é, ainda, muito acentuado (Eurydice & Eurostat, 2003, 

2005, 2007; OCDE, 1998, 2001, 2004). Sendo assim, tudo leva a crer que a expansão do 

Ensino Superior aumentou as oportunidades de acesso a um número cada vez maior de 

estudantes, mas as configurações do processo (que se reflecte nas escolhas e na forma como é 

vivenciada a transição para a Universidade), e do sucesso, ainda se encontram diferenciadas por 

classe social e género. A existência deste efeito global traduz, assim, não só a forte influência do 
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género na escolha de cursos deste nível de ensino, como a ideia que o Ensino Superior é um 

sistema estratificado, onde as classes mais favorecidas continuam a ter acesso privilegiado aos 

lugares mais prestigiados e concorridos do sistema. Por outro lado, e tendo em conta os dados 

obtidos, no estudo acima referido, no nível da nota de candidatura ao Ensino Superior, bem 

como nas classificações obtidas no final do primeiro ano, afigura-se cada vez mais claro o 

quadro que aponta para um nível superior de rendimento académico das mulheres e dos alunos 

oriundos de meios sócio-culturais e económicos mais favorecidos (Boyer et al., 2001; Reay et al., 

2005). Os rapazes provenientes de famílias com recursos mais reduzidos encontram-se no 

extremo oposto desta hierarquia. O facto da nota de candidatura representar, em grande 

medida, a qualidade do percurso escolar anteriormente percorrido, e das classificações 

escolares do primeiro ano serem atravessadas, também, por estas variáveis, vem salientar uma 

certa continuidade e homogeneidade nos trajectos escolares dos estudantes em estudo. 

 Neste contexto, os resultados do estudo de Almeida e colaboradores (2006), são 

consistentes com os de outras investigações, sugerindo que as escolhas dos estudantes pelos 

diferentes cursos superiores jogam um papel determinante na reconstituição e reprodução das 

hierarquias sociais estabelecidas. Com efeito, a abertura generalizada e a aparente 

democratização do acesso ao Ensino Superior acabam por integrar diferenciações relativamente 

aos trajectos escolares anteriores, à escolha do curso e às taxas de sucesso associadas ao 

género e à origem sócio-cultural dos estudantes. 

 

1.2.3. Desafios e missões actuais do Ensino Superior 

 

“Se quiseres um ano de prosperidade, semeia cereais. Se quiseres dez anos de 

prosperidade planta homens. Se quiseres cem anos de prosperidade educa homens.” 

Provérbio chinês: Guanzi (c.645 a.C.) 

 

A Universidade Portuguesa vê-se actualmente confrontada com novos e múltiplos 

desafios decorrentes do aumento exponencial e heterogeneização da sua população, ao qual se 

associou, mais recentemente, o decréscimo do número de alunos, mas também a ininterrupta 

inovação técnica, científica e tecnológica da sociedade de conhecimento, e as solicitações 

crescentes para o alargamento das suas funções mais tradicionais (ligadas ao ensino e à 

investigação), num contexto de crescente globalização e competitividade internacional (Arroteia, 
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1998; Caraça, Conceição & Heitor, 1996; Carneiro, 1998; Conceição & Heitor, 1998; Costa, 

2001; Grilo, 2002; OCDE, 1987; Silva, 2002; Simão, Santos & Costa, 2002). Com efeito, a 

Universidade, enquanto instituição de educação e formação, assume um papel fundamental 

para o objectivo da Europa se tornar “na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e 

competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e 

melhores empregos, e com maior coesão social” (Comissão Europeia, 2001a, p.4). Para além 

dos valores humanistas, são atribuídos à educação e formação e, por conseguinte, às 

Universidades, objectivos gerais da Educação, tais como: (i) o desenvolvimento do indivíduo, 

para que possa realizar todas as suas potencialidades e ter uma vida feliz; (ii) o desenvolvimento 

da sociedade, em especial por meio do fomento da democracia, da redução das disparidades e 

das injustiças entre indivíduos ou grupos e da promoção da diversidade cultural; e, (iii) o 

desenvolvimento da economia, assegurando-se que as competências da força de trabalho 

correspondam à evolução económica e tecnológica (Comissão Europeia, 2001a; Pacheco, 

2003). Hoje em dia, a educação é perspectivada pela existência de espaços escolares e extra-

escolares que consagram tanto a diversificação como a homogeneização de processos e práticas 

de formação. A problemática do currículo comum, tanto menosprezada pelos educadores 

críticos, é algo que deve ser discutido, mormente a partir do momento que se reconhece a 

educação como um direito cultural. Desse modo, o currículo comum, formulado e desenvolvido 

de maneira flexível, tem que dar resposta ao pluralismo social e cultural, admitindo as diferenças 

entre culturas sem renunciar à universalidade de muitos traços culturais e de certos objectivos 

básicos (Gimeno, 2002). Atendendo ao panorama actual, este é um dos grandes desafios que a 

Universidade portuguesa tem pela frente. No sentido de estabelecer metas e desafios para as 

Universidades, Vieira e Brito (2005) realizaram um estudo com o objectivo de, com base em 

alguns dados demográficos e económicos disponíveis e nas projecções demográficas do Instituto 

Nacional de Estatística, analisar a evolução recente e tentar prever o número de candidatos ao 

ensino superior português ao longo dos próximos anos lectivos. A aplicação do modelo 

econométrico salienta o facto de que a evolução do número de candidatos ao ensino superior é 

um fenómeno essencialmente demográfico, dependendo sobretudo do número de nascimentos 

verificados dezoito anos antes. Com base unicamente nesta relação, os autores constataram que 

a tendência decrescente se irá estender até 2013, assistindo-se posteriormente a uma 

recuperação, embora para valores inferiores aos actuais. Uma conclusão muito semelhante é 

obtida através da utilização mais simples do rácio candidatos sobre a população residente no 
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escalão etário que habitualmente acede ao Ensino Superior. Contudo, os autores salientam que 

os valores obtidos com estas previsões podem obviamente ser alterados, por exemplo, com as 

modificações da estrutura do ensino superior decorrentes do processo de Bolonha, com um 

melhoria das condições económicas que proporcione condições para mais famílias procurarem o 

acesso ao Ensino Superior e diminuir a elevada taxa de desemprego entre licenciados, com uma 

alteração do sistema de Acção Social Escolar, com a entrada dos filhos de imigrantes no sistema 

de ensino superior, entre muitos outros factores endógenos e exógenos ao sistema. Em suma, a 

edificação de um espaço europeu de Ensino Superior exige alterações profundas no modo de 

funcionamento das suas instituições. Porém, é legítimo que a missão da universidade não siga 

princípios estritamente económicos, pois a sua razão de ser está na crítica e na inovação, nem 

sempre compatíveis com os interesses políticos de médio prazo. Segundo vários autores 

(Caraça, Conceição & Heitor, 1996; Conceição & Heitor, 1998; Comissão Europeia, 2001b; 

Costa, 2001; Eurydice, 2005, 2007; OCDE, 1987, 2004; Silva, 2002; Simão, Santos & Costa, 

2002), num contexto de profundas alterações sociais, políticas e económicas do novo milénio, o 

modelo milenar da Universidade, que via no ensino e na investigação a única e última das suas 

funções está, assim, em crise, e tem de dar lugar a um modelo mais aberto, onde o ensino e a 

investigação se relacionem, claramente, com a comunidade envolvente, contribuindo, de forma 

mais efectiva, para a resolução dos problemas e para a evolução das sociedades. Já em 1998, 

em Paris, na World Conference of Higher Education promovida pela UNESCO, se enfatizou a 

necessidade das Universidades terem uma maior intervenção na vida da comunidade, 

reformularem a sua investigação e ensino para que estas possam contribuir, não só para 

satisfação das necessidades presentes, como para antecipar as necessidades futuras. Abrir a 

Universidade a este desafio significa não só que estas instituições se devem articular com o 

mundo da economia, da indústria e da tecnologia, como também que se aproximem do mercado 

do trabalho e do emprego, garantindo formações mais ajustadas às necessidades exigentes. 

Neste sentido, a Universidade deve reorganizar, diversificar e flexibilizar a sua oferta educativa, 

por forma a responder não só às necessidades de uma sociedade mais exigente e competitiva e 

onde a educação ao longo da vida recebe um verdadeiro imperativo (UNESCO, 1996, 1998ab), 

mas também oferecer uma formação de qualidade a públicos muito mais vastos e heterógeneos. 

Neste contexto, assiste-se ainda aos desafios decorrentes da introdução da questão de Bolonha 

(1999), reiterados dois anos mais tarde pelo comunicado da reunião de Praga (2001), tendente 

a reforçar o espaço Europeu de Ensino Superior e a sua competitividade, através do incremento 
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da cooperação inter-institucional, do aumento da mobilidade académica, da empregabilidade dos 

cidadãos e do aprofundamento da dimensão europeia nos conteúdos e nas práticas do Ensino 

Superior (cf. Correia, Amaral & Magalhães, 2002; Costa, 2001; Grilo, 2002; Santos, 2002). 

Responder a estes desafios implica não só a necessidade de alargar a oferta educativa para 

além da formação inicial, a clientelas menos jovens e com necessidades e expectativas distintas 

mas, igualmente, a necessidade de, tanto ao nível da formação pós-graduada, como da 

formação inicial, repensar e reformular os conteúdos de ensino ministrados, a sua organização 

curricular, os métodos de ensino utilizados e o perfil de competências a desenvolver (Almeida, 

2002; Amaral, 2000; Comissão Europeia, 2001b; Grilo, 2002; Silva, 2002). Neste contexto, 

consideramos que, além da Universidade, também a população estudantil terá que se adaptar 

às mudanças que estão a ocorrer e ocorrerão a este nível, e que irão afectar não só os seus 

percursos académicos, mas também, profissionais e, através destes, os demais domínios de 

vida.   

 

1.3. Questões do desenvolvimento na vida adulta e no Ensino Superior 

 

1.3.1. Entrada no Ensino Superior e a transição para a vida adulta  

 

Nas sociedades ocidentais não existem rituais institucionalizados que marquem a 

passagem para a idade adulta, como noutras culturas em que a passagem ao estádio adulto se 

realiza de forma repentina, através de rituais como a circuncisão, a obturação de dentes, a 

realização de furos nas orelhas, a participação em festas, em actos de magia ou em bênções 

religiosas (Papália & Olds, 1981 cit. por Caldeira, 1992). Vários autores têm-se debruçado sobre 

a forma como se processa a transição para a vida adulta. Estes estudos indicam que, no caso da 

entrada na idade adulta, as mudanças ao nível do pensamento, comportamento e personalidade 

são menos resultado da idade cronológica ou de mudanças biológicas específicas e mais o 

resultado das forças ou acontecimentos pessoais, sociais e culturais (Craig, 1992; Neugarten, 

1979, 1982; Neugarten, Moore & Lowe, 1965). Ao contrário da adolescência, cujo inicio surge 

claramente demarcado pelas mudanças biológicas e antropométricas, a entrada na idade adulta 

é largamente determinada pelos processos de definição social e pessoal, relacionados com os 

papéis, responsabilidade e estatuto atingidos pelo individuo e reconhecidos pela sociedade 

(Arnett, 1997, 2000, 2004, 2006; Jessor, Donovan & Costa, 1991). Os marcos sociais e as 
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exigências culturais colocadas aos jovens rompem claramente com os padrões da adolescência, 

requerendo que novos padrões comportamentais sejam desenvolvidos (Craig, 1992). Existem, 

assim, marcadores sociais que tradicionalmente foram assumidos pela literatura como 

sinalizadores dessa transição, tais como: concluir os estudos e inserir-se no mercado de 

trabalho, sair da casa dos pais e ser capaz de manter uma vida autónoma, bem como casar e 

ter filhos (Coleman & Husén, 1990; Delaney, 1995; Graber & Dubas, 1996; Sherrod, 1993). 

Contudo, o desenvolvimento e a complexidade das sociedades modernas têm vindo a provocar 

inevitáveis alterações na natureza e estrutura dos contextos sociais e de vida dos indivíduos. Um 

dos efeitos principais dessas transformações é o alargamento do período de escolarização e de 

preparação para a inserção no mundo profissional, o que tem retardado cada vez mais a entrada 

na vida adulta (Arnett, 2004; Côté, 2000; Furstenberg, 2000; Irwin, 1995; Klein, 1990; 

Settersten, 1998; Sprinthal & Collins, 1994). Enquanto outrora a maioria dos jovens adquiriam a 

sua independência antes da segunda década de vida, escolhendo uma profissão e ocupando um 

lugar produtivo na sociedade, actualmente, atendendo às fortes mudanças ocorridas ao nível 

familiar, social, político, económico, científico e tecnológico, um número cada vez maior de 

jovens encontra dificuldades acrescidas na resolução das questões a que é necessário dar 

resposta para aceder ao “mundo dos adultos”4. Com efeito, nas sociedades ocidentais, o 

número crescente de jovens que permanece em instituições educativas, adiando 

sistematicamente a sua entrada no mundo profissional, tem permitido o reconhecimento de uma 

nova etapa de transição para a vida adulta. 

A este respeito, Arnett (2004, 2006) ao caracterizar a juventude norte-americana, refere 

que actualmente o caminho para a idade adulta é longo e prolongado. Comparativamente aos 

jovens da década de 70, os jovens actuais, de uma forma geral, deixam a casa dos pais mais 

cedo mas não se casam, nem tem filhos, nem empregos definitivos, antes dos trinta anos. Até 

aos trinta anos, os jovens exploram as possibilidades que se lhe oferecem em termos de amor e 

trabalho e vão-se comprometendo gradualmente com opções de vida nestas arenas. Esta 

liberdade para explorar diferentes opções é um período excitante e guiado por períodos de 

grandes expectativas e sonhos. Contudo, é também um período de ansiedade e incerteza, 

                                                            
4 Na sociedade norte-americana, por exemplo, a idade média para conclusão de estudos situa-se actualmente nos 21 anos de idade, com um 
crescente número de jovens a regressar às instituições educativas após esse período. A idade média para o primeiro casamento aumentou, entre 
a década de 60 e 90, dos 20,3 para os 24,8 anos de idade, no caso das mulheres, e dos 22,8 para os 27,1 anos de idade no caso dos homens. 
De forma similar, assiste-se a uma diminuição da fertilidade e do número de nascimentos (cf. Arnett, 1997, 1998, 2005; Elo, King & 
Furstenberg, 1999; Goldscheider & Goldscheider, 1999; Settersten, 1998; White, 1994). Esta tendência é também observada em todos os 
países da Europa (cf. Arnett, 1997, 1998, 2005; Corjin & Klijzing, 2001; OCDE, 2001). 
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porque a vida dos jovens é tão incerta que muitos deles não imaginam para onde a sua 

exploração os conduz. Para Arnett (2004, 2006), ser jovem, na actualidade, implica vivenciar 

excitação e incerteza, possibilidades diversas e confusão, liberdade e novos medos. 

Embora os acontecimentos que outrora marcavam a entrada na idade adulta como o 

casamento, o exercício profissional e a paternidade/maternidade estejam cada vez menos 

dependentes da idade cronológica, parecendo caminhar-se cada vez mais para o que Bernice 

Neugarten (1979) referiu como age irrelevant society, onde é permitido aos indivíduos adiar ou 

acelerar os papéis sociais da idade adulta sem desaprovação social, uma vez já não existir uma 

única idade apropriada para o assumir dos papéis de pais, estudante, trabalhador, ou outros, a 

verdade é que as tarefas desenvolvimentais mantêm-se, embora os indivíduos sintam que “os 

relógios sociais” não façam tanto sentido (Craig, 1992). 

De facto, a questão de saber como decorre a transição para a vida adulta e quando esta 

se inicia é uma questão complexa, que permanece ainda em aberto. O facto de não existir uma 

correspondência absoluta entre esta etapa e um certo leque etário, demonstra que ela não 

poderá definir-se pelo recurso exclusivo à idade, embora, como refere Birren e Cunningham 

(1985), com a entrada na vida adulta possamos distinguir, do ponto de vista conceptual, 

diferentes tipos de idades: a idade biológica, a idade social e a idade psicológica. Apesar da 

dificuldade em balizar temporalmente esta etapa, apresentando cada autor diferentes marcos 

cronológicos, sociais ou até legais na sua definição podemos concluir, a partir da revisão da 

literatura, que os diferentes autores tendem, convencionalmente, a conceber a adolescência 

como um período que vai dos doze aos dezassete/dezoito anos de idade, enquanto que a 

entrada na vida adulta cobriria os anos posteriores (Coleman & Husen, 1990). Atendendo à 

dificuldade que o recurso ao critério idade levanta na definição desta etapa desenvolvimental, 

vários autores recorrem frequentemente ao conceito de maturidade para marcar o término da 

adolescência e a entrada na vida adulta (Crites, 1961; Hoffman, Paris & Hall, 1994; Super & 

Overstreet, 1960; Westbrook, 1983; Whitbourn & Weinstock, 1979). No entanto, também este 

critério gera alguma ambiguidade na definição da entrada na vida adulta. Freud (cit. por 

Seligman, 1994) definiu maturidade psicológica de uma forma simples, embora pouco 

operacional, como lieben und arbeiten (capacidade de amar e trabalhar) à qual se seguiram 

outras propostas dos principais autores do estudo da personalidade (cf. Pikunas, 1981). A 

maturidade é, assim, um conceito de tal forma complexo que torna também muito complicada 

qualquer tentativa para caracterizar um indivíduo e, consequentemente, definir a sua entrada na 
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vida adulta. De facto, não só diferentes indivíduos podem apresentar níveis distintos de 

maturidade como, no mesmo indivíduo, podem coexistir níveis diferentes em áreas distintas do 

desenvolvimento (por exemplo, uma pessoa pode ter atingido a maturidade ao nível moral, mas 

não ao emocional) o que tem conduzido, cada vez mais autores, a conceptualizar a maturidade 

como um processo cumulativo e dinâmico ao longo do desenvolvimento, como um processo de 

adaptação contínua às expectativas e responsabilidades de um meio em constante mudança 

(Hoffman, et al., 1994; Whitbourn & Weinstock, 1979). Considerando a maturidade como um 

processo contínuo ao longo do desenvolvimento e, no sentido de clarificar as diferentes 

dimensões da maturidade, diversos autores têm proposto diferentes definições do constructo 

(Allport, 1961 cit. por Turner & Helms, 1990; Okun, 1984, cit. por Turner & Helms, 1990).  

O mesmo autor considera sete dimensões no desenvolvimento da maturidade: (i) 

extensão do self, o que implica que o indivíduo aumente gradualmente a sua capacidade para 

compreender a complexidade do ambiente em que está inserido, envolvendo-se activa e 

significativamente em diferentes actividades; (ii) o estabelecimento de relações afectuosas com 

os outros, isto é, a capacidade para estabelecer relações compreensivas, aceitantes, tolerantes e 

empáticas; (iii) a segurança emocional, que inclui aceitação pessoal e emocional, tolerância à 

frustação e auto-afirmação; (iv) a percepção realista, ou seja, capacidade para não distorcer a 

realidade e para satisfazer as necessidades e objectivos pessoais; (v) ter consciência das 

capacidades e competências, isto é, identificação e rentabilização dos seus pontos fortes e 

fracos; (vi) auto-conhecimento, que implica conhecer o que se é capaz e incapaz de fazer e 

ainda, o que se gostaria de fazer; e, (vii) desenvolver uma filosofia de vida que inclua princípios, 

ideais, necessidades, objectivos e valores (Allport, 1961 cit. por Turner & Helms, 1990). 

Por sua vez, Okun (1984, cit. por Turner & Helms, 1990), considerando que os 

indivíduos podem apresentar níveis diferentes de desenvolvimento em áreas de vida distintas, 

define cinco dimensões da maturidade que envolvem ter capacidade para: (i) ter um self 

diferenciado, com sentido e propósitos de vida; (ii) se cuidar e estabelecer relações intimas; (iii) 

assumir as responsabilidades e consequências dos seus próprios actos, ser capaz de renunciar 

a objectivos irrealistas e reconhecer que não controlamos todas as variáveis que influenciam as 

nossas tomadas de decisão; (iv) lidar com a frustração e os desapontamentos da vida adulta; (v) 

equilibrar diferentes papéis de vida, nomeadamente, o familiar e o profissional. 

 Apesar das especificidades inerentes a cada uma das tipologias desenvolvidas neste 

âmbito, Hoffman, Paris e Hall (1994) referem que estas tipologias tendem a considerar como 
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factores importantes na definição de maturidade de um indivíduo, a capacidade para: o 

estabelecimento de relações íntimas, para dar e receber amor, para ser afectuoso(a) e 

sexualmente responsivo(a), para ser sociável, para ter amigos, para se dedicar aos outros e 

cuidar deles e, ainda, a consciência das suas capacidades, perseguir objectivos pessoais, 

desenvolver um trabalho produtivo e ter capacidade para o realizar. Ainda no intuito de contribuir 

para identificar aspectos que caracterizem a transição para a idade adulta, alguns 

investigadores, adoptando uma abordagem individual, procuraram avaliar a forma como os 

jovens conceptualizam a transição para a vida adulta. Hoffman e Manis (1979), por exemplo, na 

década de 70, dirigiram um estudo com mais de dois mil sujeitos que revelou que a 

parentalidade e o ser capaz de se sustentar a si próprio eram os acontecimentos mais 

apontados como marcadores da transição para a vida adulta (cit. por Hoffman, Paris & Hall, 

1994). Contudo, estudos recentes têm demonstrado resultados distintos. Arnett (1997), por 

exemplo, num estudo com uma amostra alargada de estudantes do Ensino Superior, verificou 

que os critérios mais invocados pelos jovens na transição para esta fase de vida enfatizavam 

aspectos do individualismo e da independência. Estes resultados, corroborados, de resto, por 

outros estudos posteriores (Arnett, 1998, 2004, 2006, 2007; Greene, Wheatley & Aldava, 1992; 

Scheer, Unger & Brown, 1996), parecem evidenciar que, contrariamente às sugestões 

apontadas pela investigação na década de 70, a mudança de papéis tipicamente associados à 

entrada na idade adulta, não é mais apontada como marcador dessa transição. A investigação 

sugere que, actualmente, os jovens parecem conceber a transição para a vida adulta mais em 

termos psicológicos do que em termos sociais, e de uma forma mais gradual e individualista do 

que os seus predecessores (Arnett, 1997, 1998, 2004, 2007; Goldscheider & Goldscheider, 

1999; Irwin, 1995; Sherrod, 1993). Apesar de toda a controvérsia em torno da idade, dos papéis 

sociais e da forma como esta transição é concebida pelos jovens, a existência de mudanças 

qualitativas para uma nova etapa de vida é facto aceite. Vários termos têm sido utilizados para 

descrever esta nova fase: desde a “Década da experimentação”5 de Sheehy (1976), passando 

pela “Entrada na vida adulta”6 de Levinson (1986) e pela “Adultez noviça”7 de Gould (1978). Já 

Keniston (1968) propõe o termo “Juventude”8 para designar este período. Para Keniston, esta 

seria uma fase de vida intermédia entre a resolução das questões da adolescência e o assumir 

                                                            
5 No original, “Trying twenties” 
6 No original, “Entering the adult world” 
7 No original “Novice adulthood” 
8 No original “Youth” 
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dos papéis da vida adulta. Mais recentemente, Arnett (1998) propôs o termo “Adultez 

emergente”9. Para o autor, o termo “Juventude”10 pode ser inadequado na medida em que, na 

linguagem quotidiana, é utilizado de uma forma indiscriminada tanto para nos referirmos às 

crianças e aos adolescentes, como aos jovens e aos adultos. Arnett (2004) defende que, nas 

últimas décadas, surgiu uma nova fase de vida, que na generalidade varia dos dezoito anos até 

aos trinta anos de idade. É uma fase distinta da adolescência, que a precede, e do jovem adulto, 

que constitui a fase de vida seguinte. Para o mesmo autor, este é um período distinto da 

adolescência e não pode ser entendido como um prolongamento da mesma. Por outro lado, 

também não é idade adulta pois muitos destes jovens não se sentem como tal e não cumpriram 

ainda tarefas como o casamento e ter filhos que são muito conotados como tarefas típicas dessa 

idade. Por tal, Arnett (2000, 2004) defende que este é um período novo do ciclo de vida e sem 

precedentes históricos, e como tal, necessita de um novo termo e de ser pensado de forma 

nova. Com base nos seus estudos, Arnett propõe cinco características chave desta fase de vida, 

típica das sociedades industrializadas: (i) é a idade de explorações da identidade; (ii) a idade da 

instabilidade; (iii) a idade da auto-centração; (iv) idade de indefinição em termos de papéis de 

vida; e, (v) a idade das possibilidades11.  

Entre os representantes desta fase do desenvolvimento humano, os estudantes do 

Ensino Superior têm-se assumido como protagonistas, sendo, aliás, eles que para alguns autores 

justificam o seu surgimento (Arnett, 1997, 1998, 2000, 2004; Keniston, 1968; Klein, 1990; 

Sprinthall & Collins, 1994). Com efeito, o contexto das instituições de Ensino Superior tem-se 

assumido como um contexto privilegiado para o estudo não só dos processos de adaptação, 

aprendizagem, e desenvolvimento humanos, mas também para o estudo da forma como a 

transição para a vida adulta se realiza. Apesar de, nos anos de frequência do Ensino Superior, os 

jovens começarem a experienciar os papéis e as responsabilidades da vida adulta, fazem-no de 

uma forma gradual e protegida pela família e sociedade. O Ensino Superior oferece, assim, um 

período de moratória12 que permite aos jovens adultos prepararem-se para o assumir dos 

poderes e responsabilidades da vida adulta. Este período funciona como um teste 

desenvolvimental, situado entre a adolescência e a vida adulta, que permite examinar e testar 

                                                            
9 No original “Emerging adulthood” 
10 No original “Youth” 
11 No original “age of identity explorations; the age of instability; the self-focused age; the age of feeling in–between; and, the age of possibilities” 
12 O termo moratória foi introduzido por Erickson (1968) e define um período de forte questionamento e exploração intensa de si e do meio no 
sentido de definir uma identidade pessoal e de realizar compromissos mais firmes face a opções ou estilos de vida. 
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novos papéis, atitudes, crenças e comportamentos (Pascarella & Terenzini, 1991, 2005). 

Embora a designação dos indivíduos situados nesta fase de vida ainda não esteja claramente 

definida na literatura do desenvolvimento humano, assistindo-se frequentemente à sua 

justaposição, ora aos anos mais tardios da adolescência, ora aos anos iniciais da vida adulta, 

consideramos preferível, tal como outros autores (e.g., Almeida, Soares & Ferreira, 1999; 

Bastos, 1993, 1998; Dias & Fontaine, 2001; Diniz, 2001; Ferreira, 1991; Ferreira & Hood, 

1990; Pinheiro, 1994; Taveira, 2000; Valadas, 2001), o uso da expressão jovem adulto para a 

designar. Com efeito, consideramos que este termo reflecte bem a ideia de um período 

transitório entre a adolescência e a vida adulta, com características próprias e que a distinguem 

das demais etapas do ciclo de vida.  

No sentido confrontar diferentes perspectivas no estudo dos jovens adultos, destinamos 

os restantes pontos deste capítulo à apresentação de uma revisão da literatura da psicologia do 

desenvolvimento psicossocial, em especial no que se refere à vida adulta, bem como da 

literatura da psicologia vocacional e das teorias do desenvolvimento do estudante do Ensino 

Superior. Pretendemos, desta forma, identificar as condições e características de entrada e 

desenvolvimento pessoal e profissional naquele contexto de Ensino. 

 

1.3.2. Contributos das teorias do desenvolvimento psicossocial e da 

identidade 

 

A conceptualização do desenvolvimento na vida adulta, emergiu apenas nos anos 60 do 

século passado. Na literatura psicológica do desenvolvimento humano podemos identificar 

perspectivas sobre esta etapa do ciclo de vida. De acordo com Schlossberg (1992), por exemplo, 

podemos distinguir, para além da perspectiva desenvolvimental dominante, mais duas 

perspectivas psicológicas: a perspectiva transacional, que discute a experiência adulta em 

termos de transições (e.g., Lowenthal & Pierce, 1975; Neugarten, Moore & Lowe, 1965; Pearlin, 

1982; Schlossberg, 1984, 1991) e, a perspectiva de ciclo vital que, ao reconhecer que na vida 

adulta coexiste tanto a continuidade como a mudança, procura analisar os padrões de 

(des)continuidade ao longo do ciclo de vida (eg., Neugarten, 1979, 1982). Se para alguns 

teóricos desenvolvimentistas, a idade cronológica representa um marco importante na definição 

e configuração da sequência desenvolvimental (eg., Erikson, 1968,1982; Ginzberg, Ginsburg, 

Axelrad & Herma, 1951; Piaget, 1976, 1977; Super, 1957, 1984) outros, porém, postulam que 



36 O Ensino Superior como contexto deDesenvolvimento Pessoal e Profissional 
Capítulo 1 
 
 

 
 

os adultos se desenvolvem ao longo de uma sequência de estádios independentes da idade 

cronológica. Para estes, o desenvolvimento processa-se ao longo de um contínuo, 

hierarquicamente organizado, progredindo em direcção a níveis de maior diferenciação e 

integração ou complexidade. O processo desenvolvimento da vida adulta parece diferir, de 

alguma forma, do processo de desenvolvimento registado na adolescência. Nem todos os 

adultos progridem da mesma maneira ou estruturam as suas vidas de uma forma semelhante 

parecendo que, à medida que se desenvolvem e envelhecem, se tornam mais dissemelhantes 

(Conger, 1991; Craig, 1992; Hoffman, Paris & Hall, 1994; Whitbourn & Weinstock, 1979). Neste 

sentido, Schlossberg (1978), reconhecendo a especificidade da vida adulta, aponta cinco 

postulados principais na concepção do desenvolvimento naquela etapa do ciclo de vida: (i) o 

comportamento na vida adulta é mais determinado por “relógios sociais” do que por “relógios 

biológicos”; (ii) o comportamento na vida adulta pode ser tanto uma função da idade como do 

estádio de vida; (iii) as diferenças sexuais são mais acentuadas do que em qualquer outra etapa 

do ciclo de vida; (iv) os adultos experienciam continuamente transições que requerem 

adaptações e reavaliações do self; e, (v) os temas recorrentes da vida adulta são a identidade, a 

intimidade e a generatividade (p. 229-230). Alguns autores formularam modelos de 

desenvolvimento em estádios que abrangem todo o ciclo de vida (e.g., Erikson, 1968, 1982; 

Ginzberg, Ginsburg, Axelrad & Herma, 1951; Havighurst, 1953; 1972; Kohlberg, 1969, 1976, 

1981, 1984; Loevinger, 1976; Savickas, 1997, 2001, 2002; Selman, 1976, 1980; Super, 1953, 

1957, 1980, 1990). Como resultado, assiste-se a uma caracterização mais profunda dos 

processos e conteúdos do desenvolvimento durante a vida adulta, bem como, a uma melhor 

descrição de como as transição para a vida adulta se realizam. Embora esses modelos 

descrevam mais estádios de desenvolvimento e menos etapas de vida, atendendo às idades e 

tarefas desenvolvimentais propostas na área de desenvolvimento considerada, podemos situar 

os jovens adultos em diferentes estádios. Em relação ao desenvolvimento cognitivo, por exemplo, 

Demetriou (1990), Kallio (1995) ou Kohlberg (1990) acreditam que aquilo que caracteriza o 

pensamento adulto é a utilização mais flexível, abstracta e exaustiva das capacidades cognitivas 

desenvolvidas até à adolescência. Por exemplo, Kohlberg (1969, 1976), na sua teoria do 

desenvolvimento do raciocínio moral, ou Selman (1976), na sua teoria da tomada de perspectiva 

social, conceptualizam o desenvolvimento adulto como progredindo da dependência da 

autoridade externa e dos julgamentos dos outros, para níveis mais elevados de descentração e 

responsabilidade pelas próprias acções e maior tolerância à ambiguidade. No mesmo sentido, 
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Harter (1990, 1993a, 1999a, 2003), seguindo uma perspectiva cognitiva e desenvolvimentista, 

considera o self como uma construção cognitiva e social, uma teoria que o indivíduo constrói 

sobre si próprio, que se vai desenvolvendo ao longo do tempo, em função de evoluções 

cognitivas e de elementos sociais como os valores, a retroacção social e a fonte de comparação 

proporcionada pelos outros. Mais precisamente, para Harter (1985, 1988a, 1988b, 1999, 

2003), a formação do self e da identidade resultam, de um processo de desenvolvimento em 

que a linguagem que a pessoa para se auto-descrever, evolui de atributos mais concretos e 

observáveis, para generalizações de ordem superior, que ficariam mais próximas dos traços, e 

que vão sendo cada vez mais integradas entre si. O desenvolvimento faz-se, ainda, no sentido de 

haver um maior número de domínios que se revelam importantes para o indivíduo se definir a si 

próprio, sem que, em simultâneo, haja áreas que se vão tornando menos salientes ou 

importantes, o que torna cada vez mais complexo o sistema do self. Neste processo, para além 

do aumento do número de atributos considerados, também evoluem os conteúdos e as formas 

como a pessoa organiza essa diversidade de atributos e as diferentes manifestações em 

diferentes papéis ou contextos, de modo a construir uma identidade integrada. As capacidades 

cognitivas que vão emergindo permitem ao indivíduo diferenciar e integrar auto-conceitos 

específicos dos vários domínios da sua experiência e dos vários contextos com que se relaciona 

e ainda distinguir entre auto-representações reais e ideais, presentes e futuras, com 

consequências ao nível da auto-estima. Assim, no fim da adolescência e princípio da idade 

adulta (Harter, 1999, 2003), os conteúdos em que se baseiam as auto-descrições dos jovens 

reflectem crenças pessoais, valores e padrões morais interiorizados ou construídos a partir da 

própria experiência, sem referencia a fontes exteriores ao eu, como os pais ou o grupo de pares, 

como acontece nos estádios anteriores. Os jovens adultos preocupam-se com os selves futuros, 

exprimindo nas suas escolhas de carreira por exemplo, valores e crenças próprios, sugerindo-se 

aqui um paralelismo com o que Markus & Nurius (1986, p. 954) designaram selves possíveis 

(possible selves), enquanto derivados das representações do indivíduo no passado mas incluindo 

representações de si no futuro. Para a mesma autora, o desenvolvimento cognitivo desta fase já 

permite ao jovem adulto comparativamente aos estádios prévios de desenvolvimento, não 

considerar como opostos, os atributos distintos que revelam em diferentes papéis de vida. Estão 

capazes de, a titulo de exemplo, integrar a ideia de ser introvertido com as pessoas que não 

conhece com a ideia de ser extrovertido com os amigos, numa concepção de si próprio como 

adaptável a várias situações, o que reflecte capacidade de criar generalizações de ordem 
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superior que integram as abstracções simples, diminuindo em geral, o conflito percebido perante 

as aparentes contradições da sua auto-imagem em diferentes contextos (Harter, 1999, 2003; 

Harter, Bresnick, Bouchey & Whitesell, 1997; Harter & Mounsour, 1992). Contudo, resultados 

observados em estudos como os de Harter e Mounsour (1992) e de Harter, Bresnick, Bouchey e 

Whitesell (1997) revelam ainda que a percepção de conflito entre atributos opostos não 

desaparece na totalidade, havendo importantes diferenças entre mulheres e homens que levam 

que, nalguns pares de papéis, a percepção de conflito possa mesmo aumentar para as 

mulheres. Para Harter (1999, 2003), isto significa que há factores contextuais, e não só 

cognitivo-desenvolvimentistas, a influenciar a própria organização e estrutura dos atributos 

percebidos.  

Com efeito, para além do desenvolvimento intelectual, cognitivo e sócio-moral, o jovem 

adulto continua também a desenvolver-se noutros domínios da sua existência. No domínio 

psicossocial, autores como Erickson (1968, 1982), conceptualizam o desenvolvimento como um 

processo que decorre ao longo de todo o ciclo de vida e que consiste na resolução progressiva 

de conflitos inevitáveis entre as necessidades do indivíduo e as exigências da sociedade. De 

acordo com o modelo de Erickson (1968, 1982), a entrada na vida adulta caracteriza-se pela 

resolução das questões da identidade (dos 13 aos 18 anos) e pelo confronto com as questões 

da intimidade (dos 18 aos 34 anos). A resolução bem sucedida deste conflito, implica que os 

jovens tenham adquirido um sentido coerente e integrado do self, o que, por sua vez, implica 

que se tenham envolvido em processos activos de exploração de si e do mundo, de revisão do 

seu passado, análise do presente e projecção no futuro. E, além disso, tenham realizado, com 

base nesta exploração, opções firmes, nos domínios vocacional, ideológico e interpessoal das 

suas vidas, que garantam não só a existência de objectivos de vida, mas também, a emergência 

da fidelidade. Ainda, segundo Erikson (1982), o sentimento de fidelidade refere-se à capacidade 

do indivíduo ser verdadeiro consigo próprio e estabelecer compromissos assentes num conjunto 

de valores considerados fundamentais para si e para os outros. A descentração progressiva do 

eu, típica da fase de construção da identidade, permite um avanço em relação aos outros e o 

confronto com as questões da intimidade. Com efeito, embora o contexto familiar possa 

continuar a funcionar como um contexto privilegiado para o desenvolvimento de relações 

íntimas, a tarefa de um jovem adulto é fazê-lo com alguém que não pertença ao seu núcleo, 

num movimento duplo de progressiva autonomia face à família e de integração crescente numa 

sociedade mais ampla e variada. A resolução negativa deste conflito, isolamento, caracteriza-se 
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pela dificuldade dos indivíduos em estabelecerem relações de proximidade com os outros, 

apresentando relacionamentos frios e pouco espontâneos (Erickson, 1968, 1982). Os indivíduos 

que experienciam o isolamento erguem continuamente barreiras entre eles e os outros de forma 

a manter o seu sentido de self protegido e inalterável. A fragilidade da sua identidade pode 

resultar de dificuldades na resolução de tarefas de desenvolvimento prévias, que promoveram o 

desenvolvimento de um sentido pessoal de identidade rígido e frágil, ou então, de um sentido de 

self difuso. A teoria de Erickson (1968, 1982) postula que o desenvolvimento da intimidade 

sucede o da identidade. Contudo, alguns investigadores têm vindo a argumentar que este padrão 

de desenvolvimento poderá reflectir mais o desenvolvimento dos homens do que das mulheres. 

Neste contexto, as investigações desenvolvidas por Baxter-Magolda (1990, 1992ab, 1995, 

2000), Belenky, Clinchy, Goldberger e Tarule (1986), Gilligan (1982) ou Kegan (1982), indicam 

que, nas mulheres, as questões da identidade e da intimidade poderão desenvolver-se 

simultaneamente ou até na ordem inversa. Por outro lado, um corpo crescente de investigações 

tem revelado que, embora a entrada na vida adulta seja caracterizada, na teoria de Erickson 

(1968, 1982), pelo confronto com as questões da intimidade versus isolamento, as questões da 

identidade, mais do que as da intimidade, podem assumir maior relevância durante os anos de 

frequência do Ensino Superior (Berzonsky & Kuk, 2000). A este propósito, Marcia (1966, 1976, 

1980), outro autor proeminente da teoria do desenvolvimento psicossocial, defende que o 

período correspondente à frequência do Ensino Superior é, por excelência, um período que leva 

os jovens a explorar de forma mais ampla e variada as questões associadas à construção e 

definição da sua identidade e a assumir compromissos mais firmes e definitivos nas áreas 

vocacional, ideológica (religiosa e política) e interpessoal/sexual das suas vidas. Baseado no 

modelo de Erickson, Daniel Levinson (1980, 1986, 1990; Levinson, Darrow, Klein, Levinson & 

McKee, 1978) apresentam-nos uma teoria robusta sobre desenvolvimento adulto. 

Levinson e colaboradores (1978), centraram a sua atenção na primeira etapa do 

desenvolvimento adulto, a era do jovem adulto, que subdividiram em três períodos distintos: (i) “ 

transição para a idade adulta”13 (17-22 anos), (ii)“entrada no mundo adulto”14 (22-28 anos) e (iii) 

“transição para os 30 anos”15 (28-33 anos). De acordo com os autores, a era do jovem adulto é 

caracterizada como um período durante o qual os jovens resolvem os conflitos da adolescência, 

                                                            
13 No original “early adult transition” 
14 No original “entering the adult world” 
15 No original “age -30 transition” 
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procuram conquistar um lugar produtivo na sociedade, e comprometem-se com um estilo de 

vida. Para isso, e de forma consistente com as tarefas desenvolvimentais propostas por 

Havighurst (1953, 1972), devem concretizar um conjunto de tarefas: (i) definir um sonho, (ii) 

encontrar um mentor/mestre, (iii) desenvolver e implementar projectos de carreira e, (iv) 

estabelecer a intimidade. Na transição para a terceira década de vida, os indivíduos entram 

numa nova fase onde a partir da avaliação do seu padrão de vida, procuram realizar novas 

escolhas que ultrapassem os défices identificados. Nesta fase, a consolidação da carreira 

assume-se como principal objectivo e os indivíduos concentram-se no desenvolvimento de 

competências e no aprofundamento de novas experiências.  

No entanto, apesar da sequência de tarefas que os vários autores apresentam para o 

desenvolvimento na vida adula, outro aspecto importante a reter, na análise desta problemática, 

é o facto de cada indivíduo protagonizar uma história e um processo único de desenvolvimento 

ao longo da vida adulta. Cada indivíduo parece protagonizar um processo individual de 

desenvolvimento, reagindo de forma distinta não só a diferentes tipos de mudanças, como ao 

mesmo tipo de mudança, ocorrendo em diferentes momentos de vida. No entanto, as teorias e 

os modelos do desenvolvimento humano referidos, ao actuarem a um grande nível de 

abstracção, para identificarem comunalidades nos padrões de desenvolvimento, negligenciam 

aquilo que no entender de alguns autores, caracteriza o desenvolvimento nesta etapa de vida e 

que é a variabilidade e a idiossincrasia das trajectórias de vida (e.g., Gustafson & Magnusson, 

1991; Magnunson & Bergman, 1988; Reitzle, & Vondracek, 2000; Reitzle, Vondracek, & 

Silbereisen, 1998; Schlossberg, 1981, 1992, 1998). As abordagens cognitivo-motivacionais de 

compreensão da personalidade, por sua vez, assentam na análise da dinâmica do 

comportamento intencional, privilegiando os conceitos de objectivos, planos e estratégias, os 

quais evidenciam a organização hierárquica do comportamento, assim como a sua flexibilidade e 

plasticidade. Utilizam unidades intermédias no estudo do funcionamento e desenvolvimento da 

personalidade (e.g., tarefas, projectos, preocupações, esforços) que ao realçarem a natureza 

intencional e a inserção contextual da acção humana, possibilitam a ligação do auto-

conhecimento à auto-regulação do comportamento. Desta forma, podem contribuir para 

compreender e analisar a variabilidade e idiossincrasias das trajectórias de vida ao longo da 

idade adulta, uma vez que, através destas unidades é possível explorar a compreensão que 

mulheres e homens têm do seu futuro pessoal, nomeadamente do seu processo de construção e 

modo de funcionamento em termos de carreira. A este respeito, Paixão (2004) refere, por 



 O Ensino Superior como contexto de desenvolvimento Pessoal e Profissional 
Capítulo 1 

41 

 
 

exemplo, que o estabelecimento de objectivos a longo prazo e a sua personalização em projectos 

ou planos de acção mobiliza, orienta e regula o comportamento exploratório e/ou instrumental 

em diversos contextos, contribuindo para a construção da identidade psicossocial. Para aquela 

autora, a análise da organização subjectiva da temporalidade humana é fundamental para a 

compreensão do funcionamento comportamental edificado em torno de objectivos, isto é, para a 

compreensão dos processos psicológicos subjacentes à construção da identidade em contextos 

interaccionais significativos, como é o caso do contexto do Ensino Superior, no que respeita a 

formação da identidade vocacional. O conjunto de acções dinamizadas por objectivos, 

habitualmente designado por comportamento de planificação, constitui a base cognitivo-

motivacional do processo de desenvolvimento vocacional, funcionando como o suporte dinâmico 

e estrutural da sequencia de comportamentos, decisões e/ou representações de acontecimentos 

que constituem a carreira subjectiva. Neste sentido, a activação motivacional do processo de 

desenvolvimento vocacional a partir da organização subjectiva do tempo futuro, predispõe a uma 

mais adequada utilização dos recursos cognitivos, afectivos e comportamentais que, 

conjuntamente, definem o sentido de trajecto vocacional ao longo do espectro de vida (Paixão, 

2004). Por estes motivos, parece-nos que as ultimas abordagens referidas podem dar 

contributos importantes para compreender o desenvolvimento na vida adulta, e, especial, no que 

concerne ao desenvolvimento da carreira atendendo às idiossincrasias desta fase de 

desenvolvimento, numa perspectiva diferente da encetada pelos modelos estruturais.  

Adicionalmente ao facto de negligenciam aquilo que no entender de alguns autores, 

caracteriza o desenvolvimento nesta etapa de vida e que é a variabilidade e a idiossincrasia das 

trajectórias de vida, os modelos estruturais dominantes no estudo do desenvolvimento do adulto 

têm sido alvo de fortes críticas, quer no que se refere ao seu enviusamento sexista, quer à sua 

dificuldade em apreender a complexidade da vida adulta (e.g., Cochran, 1990; Vondracek & 

Kawasaki, 1995). No que se refere ao primeiro aspecto, Gilligan (1982) tem assumido uma 

postura particularmente crítica, ao afirmar que os modelos do desenvolvimento adulto baseados 

no estudo de amostras compostas sobretudo por homens são de pouca utilidade à compreensão 

do desenvolvimento das mulheres adultas, mesmo quando se considera que tais modelos 

podem ser aplicados a ambos os sexos (e.g., Gould, 1978, 1980; Levinson, 1990; Roberts & 

Newton, 1987). Gilligan (1982) refere, ainda, no mesmo sentido, que a noção de maturidade 

assume significados diferentes em homens e mulheres e estas diferenças não são devidamente 

contempladas nas teorias actuais do desenvolvimento do adulto. Por exemplo, apesar de terem 
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sido realizadas diversas tentativas para alargar a teoria de Levinson e colaboradores (1978) ao 

sexo feminino (e.g., Levinson, 1990; Roberts & Newton, 1987), a verdade é que o 

desenvolvimento das mulheres é conceptualizado em termos de défices, dado se tomar como 

referencial o padrão de desenvolvimento dos homens16. Gilligan (1982) recomenda assim que 

sejam tomadas precauções na utilização destes modelos, chamando a atenção para a 

necessidade e urgência de se desenvolverem modelos que se focalizem menos nas questões 

masculinas, como a realização e o trabalho, e reconheçam a especificidade do desenvolvimento 

das mulheres, incorporando questões como a vinculação, o cuidar dos outros ou a 

interdependência de papéis (Gilligan, 1982). 

Concluindo, ao longo desta revisão da literatura, consideramos que a definição de si e do 

seu lugar no mundo assume particular destaque dentro das tarefas desenvolvimentais com as 

quais os jovens adultos, mulheres e homens, se devem confrontar para aceder ao mundo dos 

adultos, (Keniston, 1965; cit. por Sprinthall & Collins, 1994). Ora, a resolução da relação entre o 

self e a sociedade está fortemente relacionada com a qualidade do desenvolvimento vocacional 

dos indivíduos. Como refere Tiedman e O’Hara (1963), a sociedade e o indivíduo empenham-se 

continuamente num objectivo comum: estabelecer o significado que têm um para o outro. A 

identidade vocacional é assim o principal objectivo desta transição. O desenvolvimento de uma 

identidade vocacional, que permita a definição e a conquista de um lugar na sociedade decorre, 

em grande medida, da construção de projectos vocacionais. De facto, a construção de projectos 

vocacionais, quaisquer que eles sejam, resulta da negociação que o indivíduo é capaz de fazer 

entre as características pessoais e as oportunidades que o meio proporciona. Neste sentido, o 

domínio vocacional assume particular destaque como forma de inserção no projecto global da 

sociedade e, desta forma, como meio de acesso ao mundo dos adultos. Contudo, a definição de 

um projecto vocacional, nestes moldes, não significa uma subjugação, uma atitude crítica e 

conformista face ao projecto social em curso, mas antes, a elaboração de um itinerário pessoal 

que resulte da confrontação entre o pessoal livre e os constrangimentos necessariamente 

impostos pela realidade social, onde o indivíduo encontre um espaço de liberdade que lhe 

permita ser, simultaneamente, autor e protagonista de um projecto pessoal inserido socialmente 

(Fonseca, 1994). É precisamente sobre os contributos das teorias do desenvolvimento 

vocacional que tratará o próximo capítulo. 

                                                            
16 Como bem expresso na frase “A woman lacks a penis, an occupation or an education” (Scholossberg, 1992, p. 4) 
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1.3.3. Contributos específicos das teorias do desenvolvimento vocacional 

 

Nas sociedades ocidentais, profundamente orientadas para o trabalho, o 

desenvolvimento vocacional assume um papel central no acesso ao mundo dos adultos (Moreno, 

1992). Pelo trabalho, os indivíduos tornam-se financeiramente independentes, são capazes de 

superar o seu egocentrismo e de se agrupar com outros para realizarem tarefas comuns. 

Mediante o trabalho, as pessoas têm oportunidade para actualizarem e desenvolverem o seu 

auto-conceito, reforçarem a sua auto-estima e a sua pertença societal e grupal, ocuparem o 

tempo, darem sentido à sua existência pessoal e colectiva (Sverko, Jerneic, Kulenovic & Vizek-

Vidovic, 1995). As escolhas vocacionais são, assim, de tal forma importantes na definição e 

configuração de um estilo de vida e no “acesso ao mundo dos adultos”, que a própria definição 

das pessoas é, muitas vezes, realizada à custa daquilo que fazem (Super, 1963, 1980). Com 

efeito, o trabalho ocupa uma parte tão importante da vida dos indivíduos que a sua influência 

atinge quase todas as restantes áreas da existência: ele define quem somos, a nossa posição na 

sociedade e, em alguns casos, dá sentido à existência, garantindo actividades satisfatórias, um 

canal para a criatividade e a fonte de estimulação social (Permutter & Hall, 1992, cit. por Craig, 

1992). Por conseguinte, possuir um trabalho valorizado social e pessoalmente, aumenta a auto-

estima, ajudando ao desenvolvimento de um sentido de identidade seguro e estável. No entanto, 

o trabalho pode também ser fonte de frustração e de stress, o que pode conduzir ao fracasso, 

contribuindo negativamente para o auto-conceito e para a realização pessoal dos indivíduos, 

assim como, para a criação de stress adicional noutras áreas de vida (Kessler & McRae, 1982; 

Moos, 1986, cit. por Conger, 1991). O sentimento de que não se é necessário e de que, o que 

se quer não está disponível, promove a dúvida, ressentimentos e uma diminuição de auto-

estima, aumentando a probabilidade do desenvolvimento de uma identidade confusa ou até 

negativa (Conger, 1991). O inicio da actividade profissional a tempo inteiro e a inserção na vida 

activa é geralmente considerado sinónimo da entrada na idade adulta o que comprova, mais 

uma vez, a importância da dimensão vocacional na compreensão desta etapa de transição para 

a vida adulta. Neste sentido, diferentes autores da literatura vocacional têm contribuído para 

definir as complexas tarefas desenvolvimentais com as quais os jovens adultos são confrontados. 

Seligman (1994), por exemplo, refere: (i) a continuidade no desenvolvimento da identidade, 

conduzindo ao aumento do auto-conhecimento e da auto-estima; (ii) o desenvolvimento de uma 

relação independente, aceitante e afectuosa com a família de origem; (iii) o estabelecimento de 



44 O Ensino Superior como contexto deDesenvolvimento Pessoal e Profissional 
Capítulo 1 
 
 

 
 

um plano de vida, incluindo a identificação de objectivos pessoais e vocacionais; (iv) a exploração 

de papéis sociais e sexuais, promovendo o desenvolvimento da capacidade de comunicação e 

intimidade; (v) o desenvolvimento de relações com pessoas que apoiem os objectivos pessoais e 

vocacionais; (vi) continuar a implementação e o teste da realidade das escolhas vocacionais pela 

educação, emprego ou outras experiências planeadas; (vii) estabelecimento de um lar; (viii) gerir 

o conflito entre a estabilidade e a exploração, tanto ao nível vocacional, como das relações 

interpessoais; e (ix) determinar e avaliar realisticamente os compromissos que foram e devem 

ser feitos. 

Wortley e Amatea (1982), por sua vez, no seu modelo do desenvolvimento do jovem 

adulto, definem tarefas desenvolvimentais em quatro domínios distintos: (i) a carreira, que 

envolve o estabelecimento e a realização de um compromisso com uma identidade vocacional; 

(ii) a exploração de oportunidades educativas e profissionais, as tentativas de inserção no 

mercado de emprego e a reavaliação das escolhas; (iii) a família, que envolve o desenvolvimento 

de um sistema de apoio social e de uma identidade independente da família de origem, o 

estabelecimento de uma família nova ou de um novo lar e as relações com a família mais 

extensa, o cuidar e educar os filhos e, ainda, definir um estilo de vida; (iv) a Intimidade, que 

envolve a clarificação e estabilização de uma identidade sexual e a construção de relações 

íntimas e de confiança com amigos e com “um outro especial”; e (v) a Vida interior, que envolve 

o desenvolvimento da auto-estima, maior conhecimento de si próprio e desenvolvimento de uma 

visão pessoal do mundo.  

 Como podemos constatar, as tarefas desenvolvimentais do jovem adulto propostas por 

estes autores da literatura do desenvolvimento vocacional vão no sentido das tarefas apontadas 

por autores do desenvolvimento psicossocial referidos no tópico anterior deste capítulo. Com 

efeito, o domínio vocacional assume particular relevância na definição e caracterização do jovem 

adulto. Como tal, no domínio da Psicologia Vocacional, vários autores adoptaram uma 

perspectiva desenvolvimental na conceptualização do comportamento vocacional (Ginzberg et 

al., 1951; Super, 1953, 1957, 1963, 1980, 1990; Tiedeman & O’Hara, 1963), embora seja o 

modelo de Super o que melhor interpreta esta perspectiva. Partindo dos modelos de 

desenvolvimento já existentes (Ginzberg et al., 1951; Miller & Form, 1951; Büehler, 1933, 

1935), e dos dados empíricos da sua própria investigação, Super apresenta uma análise mais 

aprofundada e menos especulativa sobre o processo de desenvolvimento vocacional (Taveira, 

1997; Osipow & Fitzgerald, 1996; Osipow, 1983), contribuindo de forma decisiva, para a 
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compreensão do desenvolvimento vocacional na vida adulta. No quadro 1.1 apresentamos esse 

modelo, bem como, os dois modelos já existentes que inspiraram o autor. 

 

Quadro 1.1. Modelos do Desenvolvimento Vocacional 

 

Büehler 
(1933, 1935) 

Ginzberg et al. 
(1951) 

Super 
(1957, 1984) 

 
Crescimento 
(0-14 anos) 
 
 
 
 
Exploração 
(15-25 anos) 
 
 
 
 
Consolidação 
(25-65 anos) 
 
 
 
Declínio 
(65- Morte) 
 

 
Fantasia 
(0-10 anos) 
 
 
Tentativa 
Interesse (11-12 anos) 
Capacidades (13-14 anos) 
Valores (15-16 anos) 
Transição (17-18 anos) 
 
Realismo 
Exploração (18-19 anos) 
Cristalização (20-21 anos) 
Especificação (22-24 anos) 
 

 
Crescimento 
Curiosidade (0-4 anos) 
Fantasia (5-7 anos) 
Interesse (7-10 anos) 
Capacidade (10-14 anos) 
 
Exploração 
Tentativa (14-18 anos) 
Transição (18-20 anos) 
Ensaio (20-25 anos) 
 
Estabelecimento 
Ensaio e Estabilização (25-30 anos) 
Avanço (30-45 anos) 
 
Consolidação 
(45-65 anos) 
 
Declínio (65- Morte) 
 

Fonte: Taveira (1997). Exploração e desenvolvimento vocacional de jovens: Estudo sobre as relações entre a 
exploração, a identidade e a indecisão vocacional. Tese de Doutoramento. Braga: Universidade do Minho (p.84). 

  

A teoria dos construtos pessoais de Super (1980) assenta nas formulações de Kelly 

(1955), entre outros, e salienta, ao contrário das teorias vocacionais anteriores sobre o auto-

conceito profissional (e.g., Blau, Gustad, Jessor, Parnes, & Wilcock, 1956; Holland, 1973), que o 

elemento central do processo de decisão vocacional é o indivíduo.  

Conceptualizando o desenvolvimento vocacional como um processo de desenvolvimento 

e implementação do auto-conceito ao longo do ciclo de vida, Super (1957, 1984) identifica cinco 

estádios e diversas tarefas desenvolvimentais, tanto para o desenvolvimento na infância e 

adolescência, como na vida adulta. De acordo com o seu modelo, podemos situar os jovens 

adultos estudantes do ensino superior no estádio da Exploração, sendo que, nos anos finais de 

formação académica, tenderão a preocupar-se com algumas das tarefas do estádio do 

Estabelecimento.  
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O estádio da Exploração (15-25 anos de idade) subdivide-se em três subestádios: 

Tentativa, Transição e Ensaio. A cristalização de uma preferência é a tarefa de desenvolvimento 

típica do subestádio da Tentativa (14-18 anos) e caracteriza-se por ser um período em que o 

individuo procura formular um objectivo vocacional geral (eg., querer continuar a estudar ou 

inserir-se no mercado de emprego) a partir da consideração de necessidades, interesses e 

valores pessoais, assim como das oportunidades e recursos do meio (Herr & Cramer, 1992). 

Segundo Super (1957, 1984), nesta fase, espera-se que os jovens comecem a formular ideias 

quanto aos seus interesses por domínios e níveis profissionais, para que possam realizar 

tentativas de escolha e comprometer-se com uma formação, que os preparará para o exercício 

profissional. Na tarefa de Especificação que se segue, espera-se que os jovens considerem mais 

firmemente os factores pessoais e sociais das suas preferências vocacionais e convertam uma 

preferência geral numa preferência específica, estabelecendo assim um compromisso mais 

firme com uma opção vocacional, que lhes permita progredir em direcção à tarefa de 

implementação. A idade da tarefa de especificação de uma preferência vocacional depende do 

tipo de formação em que a pessoa está inserida e da idade com que entra no mundo 

profissional (Taveira, 1997, p.87). A tarefa de especificação tem sido considerada, também, por 

outros autores, como a característica do desenvolvimento vocacional dos estudantes 

universitários (Quesada & Pereira, 1991), uma vez ser esperado que estes jovens definam 

objectivos vocacionais mais concretos em função de um domínio profissional específico. É a 

partir da resolução bem sucedida desta tarefa que, segundo Super (1963), os jovens realizam a 

passagem do estádio de Moratorium institucionalizado por Erickson (1968), para a realização ou 

desempenho do papel profissional. A implementação de uma preferência específica, ou escolha, 

tarefa típica dos subestádios da Transição e do Ensaio, pode caracterizar-se pela cristalização e 

especificação de objectivos vocacionais, e pela análise dos meios para a sua implementação. O 

estádio do Estabelecimento apresenta dois subestádios, o Ensaio e Estabilização e o Avanço, e 

confronta tipicamente os indivíduos com as tarefas da estabilização, da consolidação e do 

avanço. É esperado que os jovens se insiram no mercado de trabalho e se estabilizem numa 

área de trabalho compatível com as suas capacidades, interesses e aspirações. Isto implica que 

o jovem conheça o contexto profissional em que está inserido, de forma a conseguir responder 

aos seus requisitos e exigências. Pode implicar uma fase de ensaio/estabilidade, de 

questionamento acerca das suas competências profissionais (e.g., num estágio escolar ou 

profissional). À medida que estas incertezas se vão dissipando, os indivíduos desenvolvem um 
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sentimento de segurança face à posição profissional atingida e começam a confrontar-se com a 

tarefa de consolidação e avanço. Nesta última, a preocupação é atingir maiores níveis de 

autonomia e responsabilidade, assim como, maiores níveis salariais. Apesar da progressão 

desenvolvimental proposta, só raramente o indivíduo negoceia as tarefas desenvolvimentais sem 

nenhuma vacilação. Ao longo deste percurso, podem surgir muitos obstáculos na consecução de 

objectivos e planos vocacionais. Super (1957), reconhecendo que nem todos os indivíduos 

seguem esta ordem no seu percurso desenvolvimental, sobretudo com a entrada na idade 

adulta, propôs então, quatro padrões de desenvolvimento vocacional para os homens e sete para 

as mulheres. Os modelos de desenvolvimento de carreira das mulheres sugeridos foram: (i) o 

modelo da “dona de casa” estável, o qual descreve mulheres que casaram cedo e não tiveram 

experiências de trabalho significativas; (ii) o modelo convencional, que define as mulheres que 

começaram a trabalhar quando terminaram a sua formação e trabalharam até se casarem (iii) o 

modelo de trabalho estável, que caracteriza mulheres que não casaram mas trabalharam 

continuamente durante a sua vida; (iv) o modelo de carreira de dupla trajectória que descreve 

mulheres que combinam trabalho e família de uma forma continua; (v) o modelo de carreira 

interrompida, caracterizado por um regresso ao trabalho em idade mais avançada, normalmente 

após os filhos deixar de necessitar de cuidados tão permanentes; (vi) o modelo de carreira 

instável, descreve um ciclo irregular de movimentos dentro e fora da força de trabalho; e, (vii) 

finalmente, o modelo de carreira de tentativas múltiplas que reflecte essencialmente uma 

história de trabalho instável (Super, 1957). 

Os modelos de desenvolvimento de carreira sugeridos para os homens vieram a ser 

aqueles que, mais recentemente, Super (1990) sugeriu aplicar aos dois sexos, considerando que 

as primeiras classificações são pouco válidas para as mulheres das sociedades ocidentais 

modernas. Definiu, assim, quatro padrões possíveis para o desenvolvimento vocacional dos 

indivíduos, mulheres e homens: (i) o padrão estável, caracterizado pela entrada precoce no 

mercado de trabalho, precedida por um pequeno período de ensaio; (ii) o padrão convencional, 

caracterizado por um período de ensaio, seguido por um padrão estável; (iii) o padrão instável, 

caracterizado por uma série de ensaios que podem conduzir a períodos de emprego temporário, 

seguidos de novos períodos de ensaio; e (iv) o padrão de múltiplos ensaios, caracterizado pela 

instabilidade profissional e pela mudança constante de emprego. Com o desenvolvimento da sua 

teoria, Super (1963) afirma que o desenvolvimento vocacional pode ser encarado como um 

processo do ciclo de vida (Maxi-ciclo), no qual sucessivos períodos de reciclagem podem ocorrer, 
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à medida que as pessoas efectuam transições de um para outro estádio de desenvolvimento. 

Nesta nova perspectiva, considera-se que as idades das transições vocacionais são flexíveis e 

que cada transição envolve a possibilidade de reciclagem por todos os estádios e tarefas 

desenvolvimentais (Mini-ciclos). Por exemplo, com a finalização dos estudos e com a entrada no 

primeiro emprego, um jovem que tenha passado os estádios de Crescimento e de Exploração 

pode voltar a passar por um período de Crescimento, nesse novo papel, e de Exploração da 

natureza e expectativas desse mesmo papel. Pode até, voltar a passar por um período de 

Estabelecimento e Consolidação no papel, se for bem sucedido, ou ainda de Declínio se, com 

novos crescimentos, o jovem se sente capaz de instituir mudanças no emprego ou na profissão. 

Mais recentemente, Super (1980, 1990) reformulou a sua teoria, apresentando um novo modelo 

de múltiplos papéis de carreira, que integra e desenvolve a teoria de estádios das formulações 

anteriores (1942, 1957, 1963, 1984). Este modelo, representado num arco-íris de carreira, 

utiliza dois grandes conceitos na compreensão e desenvolvimento vocacional do jovem adulto: o 

conceito de estádio de vida17 e o conceito de papel de vida18, a partir dos quais se alarga o âmbito 

da noção de carreira e se enfatiza a importância dos factores biológicos, psicológicos e sociais 

do desenvolvimento vocacional.  

Mais concretamente, a dimensão respeitante ao papel/espaço da vida revela aquilo que 

Super designa por teatros e os papéis da vida. Ou seja, traduz a descrição e a interpretação da 

situação social na qual vive o indivíduo. A outra dimensão, o curso/estádio da vida, de carácter 

longitudinal, descreve os estádios da vida e delimita-os de modo a que estes coincidam com a 

infância, adolescência, idade adulta, meia-idade e a velhice. Estas duas dimensões funcionam 

como duas coordenadas a partir das quais podemos situar a trajectória vocacional dos 

indivíduos. A dimensão temporal adiciona uma perspectiva desenvolvimental que incide sobre o 

modo como as pessoas mudam e realizam as transições, à medida que se preparam, envolvem 

e reflectem sobre os seus papéis de vida, especialmente sobre o papel de trabalhador.  

O sistema integrador da experiência é o self, o terceiro segmento da teoria. Os auto-

conceitos permitem dar conta da perspectiva subjectiva do indivíduo acerca da sua carreira e 

suplementar as perspectivas objectivas e centradas no conteúdo da identidade vocacional, ou 

seja, dos seus valores, interesses e talentos ocupacionalmente relevantes. A pessoa vive assim 

na intersecção de duas dimensões, integradas pelo auto-conceito do indivíduo. Desta forma, a 

                                                            
17 No original “life stage” 
18 No original “life role” 
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teoria do espaço de vida e do curso de vida de Super (1990) estabelece uma junção entre a 

Psicologia dos estádios de vida ou Psicologia do Desenvolvimento e a teoria dos papéis sociais, 

ou seja, a Sociologia, oferecendo uma imagem compreensiva das carreiras, que passam a 

integrar a noção de múltiplos papéis, conjuntamente com os seus determinantes e interacções.  

 Ao descrever a Teoria de Espaço de Vida Super (1980), identificou nove papéis de vida: 

filho, estudante, trabalhador, companheiro, pai, cidadão, doméstico, lazer e reformado. Estes 

papéis desempenhavam-se em teatros específicos: casa, escola, trabalho e comunidade. 

Actualmente, cerca de 25 anos depois da apresentação da Teoria de Super, devido em grande 

parte às mudanças sociais durante este período, deparamo-nos com o facto de que podemos 

desempenhar múltiplos papéis num só teatro. Por exemplo, a vulgarização dos computadores 

portáteis, tornou possível exercer o papel de trabalhador tanto no emprego, como em casa ou 

num café. Com efeito, a fluidez das actividades relacionadas com os papéis de vida tem 

aumentado ao ponto de que cada contexto (teatro) contém múltiplos papéis de vida. Esta fluidez 

é assim, responsável, em grande parte, pelas exigências e dificuldades que as pessoas, 

mulheres e homens, encontram na gestão dos papéis de vida, na actualidade. Além disso, a 

possibilidade de exercer diferentes papéis num mesmo contexto de vida, torna difícil para os 

outros identificar qual o tipo de actividade que a pessoa está a exercer no momento (e.g., a 

pessoa a trabalhar num café pode ser entendida pelos outros como estando a realizar uma 

actividade de lazer). Por tal, a definição do papel de vida exercido em cada actividade depende 

mais da situação particular e dos objectivos da pessoa do que do contexto (teatro) em que o 

papel é realizado. Desta forma, tomar decisões acerca de quando, onde e como, desempenhar 

diferentes papéis de vida exige uma compreensão clara acerca de quais os papeis que nós 

exercemos e da importância que atribuímos a cada um deles. Super, Savickas e Super (1996) 

referem a este respeito que “social elements that constitute a life are arranged in a pattern of 

core and peripheral roles and this arrangement, or life structure, forms the basic configuration of 

a person life” (p.128).    

 Neste contexto, Super (1980) sugere o conceito de saliência de papéis que se refere à 

importância relativa que vamos dando a cada papel ao longo do ciclo de vida. As experiências de 

aprendizagem social conduzem-nos, desde crianças a tecer conclusões relativas a quais os 

papéis de vida que são mais importantes. Estar atento a quais os papéis mais importantes e os 

quais os mais periféricos ajuda-nos a priorizar os compromissos de vida ao longo do tempo. 

Contudo, saber quais os papéis são importantes no presente é insuficiente. Saber quais os 
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papéis que poderão vir a ser importantes no futuro ajuda-nos a orientar e planear o nosso 

comportamento. Porque os papéis de vida e os auto-conceitos ligados aos mesmos se 

desenvolvem ao longo do ciclo de vida, a gestão e antecipação dos mesmos deve ser feita 

também ao longo da vida. Os papéis de vida são bons quando nos fornecem novas 

oportunidades de expressar os nossos valores, mas podem tornar-se muito ansiogéneos quando 

colidem com outros. Planear o comportamento tendo em conta e antecipando possíveis colisões 

ajudar-nos-á a gerir os papéis de vida saudavelmente. Neste contexto, Savickas (1997) sugere 

que para se compreender como as pessoas geram a sua participação nos diferentes papéis de 

vida se poderia adoptar o conceito de adaptabilidade de carreira19 de Super (1990). Este conceito 

traduziria assim as trocas entre as pessoas e os ambientes durante o processo de 

desenvolvimento de carreira, através das quais elas ajustam e conjugam as exigências dos vários 

papéis que vão assumindo ao longo da vida. 

 A saliência de papéis é uma das principais forças motivacionais para a participação em 

cada papel de vida (Super, Savickas & Super, 1996). Super (1980) sugeriu três dimensões da 

saliência de papéis: Conhecimento, Participação e Compromisso. Assim, a saliência é composta 

por aspectos cognitivos, comportamentais e afectivos, respectivamente. A Saliência seria elevada 

quando a pessoa conhecia um papel de vida, participava nele e sentia esse papel como 

importante para ela. Além destes factores mais pessoais indicados por Super, Blustein (1994) 

alerta para a influência dos factores contextuais sobre a saliência de papéis, desde os factores 

contextuais mais próximos (e.g., família, nível de aculturação,) aos mais distais (e.g., 

económicos, oportunidades do meio). De facto, a saliência e adaptabilidade aos papéis de vida 

exige um conjunto de competências e/ou comportamentos para além da identificação dos 

papéis mais Salientes. Exige um conhecimento das tarefas inerentes a cada papel e dos factores 

contextuais que influenciam cada um dos papéis. Com efeito, a gestão equilibrada de papéis de 

vida implica o desenvolvimento de comportamentos de planeamento e perspectiva temporal de 

futuro, exploração, procura de informação, tomada de decisão e de teste de realidade (Niles, 

1998). McCall e Simmons (1966) na sua teoria de identificação com os papéis de vida, desde 

cedo enfatizaram a importância da identificação com um ou vários papéis de vida para a 

definição da identidade e interacção social, bem como, realçaram a importância da negociação 

para lidar com os diferentes desempenhos, relações e interligações de cada papel de vida com 

                                                            
19 No original “Career adaptability” 
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os restantes. Os mesmos autores salientam a função dos papéis de vida na definição da 

identidade de género.  

No que diz respeito aos jovens estudantes do Ensino Superior, enfrentam uma fase da 

vida em que redesenham o seu padrão de vida, adoptando novos papéis, abandonando e/ou 

modificando outros. Alguns desses papéis começam a ter mais importância relativa na vida do 

jovem, uns por condicionantes práticos, deslocação geográfica, por exemplo, com necessidade 

de pela primeira vez cuidar da casa, outros por inerência de novos compromissos ou 

acontecimentos, como o casamento, maternidade/paternidade, entre outros. Assim, aos 

desafios correspondentes à entrada na idade adulta, acrescem ainda, no caso dos estudantes, 

as exigências colocadas pelo papel de estudante, pelo eventual conflito com outros papéis e pela 

necessidade de os harmonizar. É muitas vezes, nesta fase, que as actividades de Tempos Livres 

e o seu peso na vida do jovem, em termos de participação ou adesão têm que ser repensadas 

para não entrar em conflito com o papel de estudo. Por outro lado, a condição de estudante do 

Ensino Superior pode, noutros casos, levar o jovem a assumir novas responsabilidades com 

maior adesão e participação ao papel doméstico (e.g., quando se desloca para longe da casa 

dos pais) ou de conjugue como de mãe/pai, ou ainda de trabalho, quando desempenha uma 

actividade profissional ao mesmo tempo que estuda (Barros, 2007). A integração harmoniosa de 

todo um conjunto de papéis desempenhados é, desta forma, uma das tarefas com que os jovens 

estudantes do ensino superior se deparam.  

A teoria de Super (1980, 1990), a este respeito, contribuiu ainda para a 

conceptualização do papel do Trabalho, considerando seu papel crítico na sociedade 

contemporânea, como apenas um entre os muitos papéis que um indivíduo ocupa. Assim, os 

múltiplos papéis desempenhados pelo indivíduo ao longo e uma mesma vida interagem 

modelando-se reciprocamente. Os indivíduos tomam decisões acerca do comportamento no 

papel de trabalho, tais como, escolhas ocupacionais ou grau de compromisso organizacional, 

dentro das circunstâncias impostas pela constelação das posições sociais que dão sentido e 

direcção às suas vidas.  

A noção de espaço de vida, por sua vez, contém três conceitos importantes: (i) a 

estrutura da vida, isto é, o arranjo dos elementos sociais que constituem a vida num padrão de 

papéis centrais e periféricos; (ii) as interacções de papéis, ou seja, a descrição das interacções 

entre os papéis, que podem ser extensas ou mínimas, de suporte, suplementares, 

complementares ou neutras; e, (iii) o re-desenho da vida, ou seja, a ocasião para o re-desenho 
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pode ser previsível (e.g. transição escola-trabalho) ou imprevista, desenvolvimental ou traumática 

(e.g., desemprego involuntário). Em suma, o espaço de vida e o curso de vida podem ser usados 

conceptualmente, como coordenadas com base nas quais poderemos reconhecer o estatuto 

actual do indivíduo e a partir dos quais poderemos projectar a sua trajectória de carreira. 

No ponto seguinte deste capítulo apresentamos os contributos das teorias que se 

debruçaram no estudo do desenvolvimento do estudante do Ensino Superior. 

 

1.3.4. O desenvolvimento do papel de estudante no Ensino Superior 

 

O reconhecimento da multiplicidade e complexidade das tarefas com que os jovens 

estudantes do ensino superior são confrontados, nos domínios académico, social, pessoal-

emocional e profissional das suas vidas, bem como o interesse no estudo do desenvolvimento 

humano na vida adulta, deu origem a um conjunto variado de teorias e modelos explicativos, que 

leva alguns autores a considerá-la como uma área de interesse e construção de conhecimento 

das mais significativas da Psicologia nas últimas décadas (cf. Pascarella & Terenzini, 1991, 

2005). Neste ponto, pretende-se apresentar e descrever algumas dessas teorias e modelos, em 

especial, aqueles que tem procurado compreender e explicar as mudanças ocorridas no 

estudante ao longo da sua frequência universitária. Com efeito, os jovens inseridos num contexto 

de Ensino Superior constituem uma população que assume alguma especificidade, uma vez 

serem confrontados com um conjunto de escolhas, exigências e experiências, que diferem, 

claramente, daquelas encontradas nos jovens adultos inseridos no mercado de trabalho.  

Sanford (1962) foi um dos primeiros autores que se interessou por estudar o 

desenvolvimento do estudante do Ensino Superior. Este autor, influenciado pela teoria 

psicanalítica Freudiana (1921, 1923), procurou relacionar o desenvolvimento da personalidade, 

enquanto processo de orientação do estudante que ingressa no Ensino Superior, com o currículo 

universitário, considerando-os factores fundamentais no desenvolvimento pessoal do estudante. 

Sanford (1962) considera que o desenvolvimento psicossocial dos estudantes do Ensino 

Superior se incrementa em três etapas: a libertação dos impulsos, o esclarecimento da 

consciência, e a diferenciação e integração do ego.  

Na primeira etapa, a libertação dos impulsos, Sanford (1962) descreve o aluno do 

primeiro ano da universidade como um indivíduo com fortes impulsos, uma vez que sofre a 

posição directa de uma consciência rígida, permissiva moralmente restrita, e que exibe, 
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primordialmente, pensamentos estereotipados, intolerância, ambiguidade, e moralidade punitiva. 

À medida que os estudantes se desenvolvem durante os anos de frequência do Ensino Superior, 

a sua personalidade vai-se caracterizando por maior complexidade e integridade e aqueles 

tendem a envolver uma vida pulsional mais rica e variada, pelo que os impulsos encontram 

modos de expressão mais aceitáveis e satisfatórios.  

Na segunda etapa, esclarecimento de consciência, Sanford (1962) refere que os 

estudantes quando chegam ao Ensino Superior trazem consigo um conjunto de valores 

transmitido pela família e comunidade onde estavam inseridos. No entanto, durante os anos em 

que frequentam o Ensino Superior, nos termos do próprio autor, vão-se esclarecendo e 

individualizando. O esclarecimento da consciência não implica qualquer mudança significativa no 

conteúdo dos valores, mas sim, uma alteração no modo como se chega a esses valores, e ainda 

no relacionamento do sistema de valores com o resto da personalidade.  

Na terceira etapa, de diferenciação e integração do ego, verifica-se um desenvolvimento 

do ego que envolve percepções progressivamente diferenciadas do mundo, um refinamento 

progressivo das respostas do indivíduo, e uma maior consciencialização destes dois processos. À 

medida que os indivíduos se desenvolvem, tornam-se mais estáveis na sua autonomia, mais 

seguros de si, menos defensivos, mais tolerantes à ambiguidade, e mais capazes de participar 

na experiência que lhe proporcione maior desafio. O mesmo autor refere ainda que a presença 

ou ausência de duas condições, a de desafio e a de apoio, juntamente com as características da 

personalidade determinam a capacidade de resposta do aluno perante situações novas.  

No seguimento deste e outros estudos, surge a teoria de Chickering (1969; Chickering & 

Reisser, 1993) que se tornou, ao longo de mais de 30 anos, uma das teorias mais bem 

investigadas e provavelmente a teoria mais visível no domínio do estudo do desenvolvimento 

psicossocial dos estudantes do Ensino Superior (Ferreira & Hood, 1990; Pascarella & Terenzini, 

1991, 2005; Schuh, 1994; White & Hood, 1989). Fortemente inspirado nos trabalhos de Erikson 

(1968, 1982), Sanford (1962) e Heath (1968) e nos seus próprios trabalhos de investigação, 

Artur Chickering (1969) revê a abundante investigação desenvolvida sobre a vida adulta, fora e 

dentro do Ensino Superior, e formula a sua teoria sobre o desenvolvimento psicossocial dos 

estudantes do Ensino Superior. Com efeito, a teoria de Chickering (1969; Chickering & Reisser, 

1993) assume o desenvolvimento psicossocial como um processo de mudança em espiral, que 

abarca um conjunto de sete vectores ou dimensões de desenvolvimento, aqui em substituição 

das expressões de “fase” ou “estádio”. De acordo com Chickering (1969; Chickering & Reisser, 
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1993), a noção de vectores, ao contrário daquelas, além de determinar a posição do 

desenvolvimento em que os estudantes se encontram, indica também o sentido que este 

desenvolvimento tomará: (i) desenvolver o sentido de competência; (ii) gerir as emoções; (iii) 

desenvolver a autonomia; (iv) desenvolver a identidade (v) desenvolver as relações interpessoais; 

(vi) desenvolver o sentido da vida; e (vii) desenvolver a integridade. À semelhança da prespectiva 

Eriksoniana (1968, 1982), Chickering (1969) propõe que a resolução das tarefas inerentes a 

cada um dos sete vectores pode ser positiva ou negativa, o que afecta, não só a qualidade da 

resolução desse vector e dos restantes como, em última análise, a progressão ou, pelo contrário, 

a regressão ou estagnação do desenvolvimento (Ferreira & Hood, 1990). 

Apesar de existirem diferenças individuais na forma como o desenvolvimento psicossocial 

dos indivíduos se processa para Chickering e Reisser (1993), este gira em torno de temas 

comuns como o ganhar competência e auto-consciência, adquirir controlo e flexibilidade, gerir o 

equilíbrio entre intimidade e liberdade, encontrar um sentido para a vida, clarificar crenças, e 

assumir compromissos. De acrescentar que, de acordo com Chickering e Reisser (1993), os três 

primeiros vectores, geralmente associados aos três primeiros anos do curso, tendem a emergir 

em simultâneo e, uma vez resolvidas as tarefas desenvolvimentais inerentes a cada um deles 

(sentido de competência, gestão das emoções e autonomia), dão lugar às tarefas seguintes, 

correspondentes aos quatro últimos vectores, mais frequentemente observadas entre os alunos 

dos dois últimos anos. Apesar de Chickering e Reisser (1993) considerarem que os diferentes 

vectores se tendam a organizar de forma mais ao menos sequenciada, consideram, igualmente, 

a possibilidade de se registarem reformulações na resolução de cada vector, prevendo que em 

qualquer etapa do desenvolvimento, os indivíduos podem envolver-se em processos de 

reavaliação das questões previamente resolvidas, assumindo novos compromissos. Neste 

estudo, toma particular relevância considerar o sexto vector referido por Chickering (1969) e 

Chickering e Reisser (1993), do desenvolvimento do jovem-adulto em contexto de Ensino 

Superior, desenvolver o sentido da vida, em que os indivíduos procuram dar resposta a questões 

centrais como: “O que quero ser?” ou “Para onde vou?”. Estas questões estão ligadas a três 

grandes domínios da existência: (i) os interesses não vocacionais e recreativos, (ii) os projectos 

vocacionais, e (iii) o estilo de vida. Para aqueles autores, a resolução bem sucedida deste vector 

resulta numa crescente intencionalização das decisões e planos relativos a cada uma destas 

áreas, assim como numa maior persistência na operacionalização dos seus projectos 

vocacionais. Assim, sendo certo que os projectos vocacionais vão sendo edificados à medida que 



 O Ensino Superior como contexto de desenvolvimento Pessoal e Profissional 
Capítulo 1 

55 

 
 

o indivíduo vai tendo um maior conhecimento daqueles que são os seus valores e interesses, e 

indo de encontro às suas necessidades e aspirações (Chickering, 1969; Chickering & Reisser, 

1993; Ferreira, 2000; Jacobs, 1996), situações como aquelas que são proporcionadas no 

estágio curricular, no ensino superior, servem de problematização e clarificação de vários 

aspectos inerentes a tais projectos.  

Por outras palavras, à luz do modelo de Chickering (1969; Chickering & Reisser, 1993), 

já mais próximo do final do curso, as questões vocacionais insurgem-se como um dos vectores 

centrais do desenvolvimento psicossocial dos jovens adultos do Ensino Superior, assumindo 

particular expressão entre aqueles que estão prestes a entrar no mundo profissional. Tratando-se 

o estágio de uma antecâmara entre estes dois contextos desenvolvimentais (Ensino Superior 

versus Mercado do Trabalho), e pela dualidade e intensidade dos desafios e vivências que 

encerra, alguns autores assumem-no como uma etapa determinante do desenvolvimento 

vocacional destes indivíduos (Caires, 2003; Caires & Almeida, 2001; Feiman-Nemser & 

Buchmann, 1987). Sendo o estágio curricular, na grande maioria dos cursos, e para a maioria 

dos alunos, o primeiro contacto com uma profissão, escolhida ou não, representa o mesmo uma 

das grandes oportunidades para pôr à prova os seus projectos e para definir o rumo que querem 

dar ao seu percurso vocacional. Isto é, num sentido mais lato, para definir o sentido que os 

sujeitos querem dar à sua vida. 

Apesar dos contributos da teoria de Chickering (1969; Chickering & Reisser, 1993) para 

a compreensão do desenvolvimento psicossocial do estudante do Ensino Superior serem 

inegáveis, algumas críticas são apontadas ao modelo, no que concerne à falta de precisão e 

especificação dos comportamentos e atitudes que definem cada um dos sete vectores de 

desenvolvimento preconizados (Schuh, 1994). Por outro lado, apesar do modelo revisto integrar 

dados da investigação sobre o desenvolvimento psicossocial das mulheres (e.g., Greeley & 

Tinsley, 1988; Straub, 1987; Taub & McEwen, 1991), bem como sobre o desenvolvimento dos 

estudantes africo-americanos e hispânicos (Taub & McEwen, 1992), é evidente, como refere 

Reisser (1995), a necessidade de mais investigação sobre a relação entre a idade, o género, a 

orientação sexual ou a raça/etnia e o desenvolvimento psicossocial de estudantes do Ensino 

Superior.  

No que diz respeito ao desenvolvimento intelectual e ético dos estudantes do Ensino 

Superior, Perry (1970) e King e Kitchener (1994) estão entre os autores que ofereceram 

contributos mais relevantes.   
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Partindo dos estudos de Piaget (Piaget, 1976, 1977; Piaget & Inhelder, 1956) sobre o 

desenvolvimento cognitivo, e dos trabalhos de Kohlberg (1969, 1976, 1981, 1984) sobre a 

moralidade autónoma e heterómana, bem como dos resultados dos estudos empíricos 

conduzidos por si, na década de 60, na Universidade de Harvard, William Perry (1968, 1970, 

1997), foi um dos primeiros autores a propor um modelo sobre a forma como os estudantes se 

desenvolvem intelectual e eticamente ao longo da sua frequência universitária. Para Perry 

(1981), na progressão desenvolvimental, os estudantes deixam, gradualmente, de conceber o 

mundo de forma absoluta e dicotómica – pensamento dualista, para reconhecerem a 

multiplicidade de visões sobre a realidade e aceitar a responsabilidade de um mundo pluralista – 

visão relativista, actuando no sentido de estabelecer compromissos que permitam a definição e a 

afirmação da sua própria identidade – o comprometimento com o relativismo. 

Perry (1970) alerta ainda que o desenvolvimento intelectual e moral é um processo 

dinâmico e que não se conclui com a finalização de um curso de Ensino Superior. À medida que 

os estudantes amadurecem, vão obtendo um conhecimento mais aprofundado de si e do 

mundo, o que é esperado que ocorra ao longo de todo o ciclo de vida. Nesta perspectiva, os 

indivíduos podem rever e reavaliar os compromissos realizados, comprometendo-se com outros 

que suplantem as insuficiências sentidas pelos anteriores. A investigação em torno desta teoria 

tem demonstrado, globalmente, que apesar dos estudantes à medida que vão avançando nos 

anos de frequência universitária evoluírem em termos das posições definidas por Perry (1970), 

esta evolução não é suficiente para que os estudantes finalistas atinjam as ultimas posições, 

encontrando-se uma maioria esmagadora nas posições intermédias do Relativismo, e por 

conseguinte, não estando capazes de atingir o Comprometimento no relativismo (cf. Bastos, 

1998; Hofer & Pintrich, 1997; Hood & Ferreira, 1983). Somente uma pequena percentagem dos 

alunos a frequentar os últimos anos das suas licenciaturas (Perry, 1970), ou mesmo nenhuma 

(King, 1986), revelam atingir o último nível de desenvolvimento proposto. Recentemente, os 

trabalhos de Perry (1970) tem sido criticados pelo enviezamento sexual e racial que parecem 

introduzir na conceptualização do desenvolvimento intelectual e ético dos estudantes 

universitários, dado a amostra em que se baseou no seu estudo original, ter sido constituída, 

exclusivamente, por homens, de raça branca e a frequentar o ensino superior em idades 

tradicionais (cf. Baxter-Magolda, 1992; Evans, 1996). Partindo das críticas elaboradas ao modelo 

proposto por Perry, especialmente no que concerne à falta de especificação acerca de como se 

processa o desenvolvimento cognitivo para além do pensamento reflexivo, das conceptualizações 
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de Dewey (1933, 1938) acerca do pensamento reflexivo, e dos trabalhos de Piaget (Piaget, 

1976, 1977; Piaget & Inhelder, 1956) e dos trabalhos de Kohlberg (1969, 1976, 1981, 1984) 

sobre o desenvolvimento cognitivo e moral, Patrícia King e Karen Kitchener (1994) apresentam, 

um modelo desenvolvimental que procura descrever como os indivíduos compreendem o 

processo de conhecimento e justificam as suas crenças face a esse mesmo conhecimento, 

quando confrontados com os problemas mal estruturados, ou seja, como os indivíduos resolvem 

as suas assunções epistémicas. O modelo, que designaram como modelo do julgamento 

reflexivo, descreve a progressão desenvolvimental a partir da qual os indivíduos realizam e 

defendem assunções que lhes permitem compreender e aceitar a incerteza do real e do mundo 

do conhecimento, assumindo um determinado posicionamento. Este modelo contempla sete 

estádios, integrados em três níveis: (i) pensamento pré-reflexivo (estádios 1, 2 e 3); (ii) 

pensamento quasi-reflexivo (estádios 4 e 5); e, (iii) pensamento reflexivo (estádios 6 e 7). Cada 

estádio representa um conjunto de assunções com coerência lógica interna (cognições 

epistémicas), organizadas numa sequência hierárquica de complexidade crescente, que permite 

aos indivíduos compreenderem e lidarem, de forma mais adequada, com a incerteza do real e 

do mundo do conhecimento. Cada conjunto de assunções (estádio) reflecte, ainda, não só a 

forma como os indivíduos percebem a natureza do conhecimento e do modo como ele pode ser 

obtido, mas também a forma como actuam nele, ou seja, o tipo de estratégias que seleccionam 

para resolver problemas mal-estruturados com que são confrontados e para defenderem um 

determinado ponto de vista. À medida que os indivíduos avançam no seu percurso 

desenvolvimental, tornam-se mais capazes de avaliar a natureza do próprio conhecimento, e de 

explicar e defender os seus próprios pontos de vista em assuntos controversos.   

O modelo de King e Kitchener (1994) tem sido alvo de investigação sistemática, tanto de 

natureza transversal como longitudinal, e com amostras alargadas e diversificadas de sujeitos 

(cf. Kitchener & King, 1981, 1990; King & Kitchener, 1994; Welfel, 1982; Wood, 1997). Na 

generalidade, esses estudos têm dado suporte empírico ao modelo, demonstrando que, ao longo 

da frequência do Ensino Superior, os estudantes tem registado um aumento do julgamento 

reflexivo. Verifica-se, ainda, de forma consistente com aquilo que seria esperado, que os alunos 

com maiores níveis de pensamento reflexivo tendem a revelar maiores níveis de rendimento 

académico (King & Taylor, 1989; King, Wood & Mines, 1990). Foram também registadas 

diferenças estatisticamente significativas no desenvolvimento dos padrões de conhecimento em 

função do sexo, globalmente favoráveis aos rapazes. Contudo, neste domínio, King e Kitchener 
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(1994) sugerem a necessidade de realização de mais estudos antes de se retirarem conclusões 

mais definitivas. Esta ideia, faz tanto mais sentido, quanto as investigações conduzidas por 

Belenky, Clinchy, Goldberger e Tarule (1986) ou Baxter-Mongolda (1992) demonstrarem, de 

uma forma geral, que apesar de existirem modos de conhecimento que são preferencialmente 

utilizados por cada um dos sexos, essas diferenças tendem a esbater-se nos níveis mais 

sofisticados de desenvolvimento. As questões de género parecem, assim, afectar mas não 

determinar, a forma como os indivíduos abordam o conhecimento (Chickering & Reisser, 1993; 

Severiens, Ten Dam & Nijenhuis, 1998). Os contributos do modelo de julgamento reflexivo, à 

semelhança do modelo psicossocial de Chickering & Reisser (1993), alargaram-se, ainda, ao 

nível da intervenção. Com efeito, ao considerarem que o desenvolvimento do pensamento 

reflexivo é um dos principais objectivos do Ensino Superior, e que o seu desenvolvimento pode 

ser afectado de forma significativa pela qualidade do ambiente académico em que os estudantes 

estão inseridos, aquelas autoras oferecem um conjunto de sugestões para o promover. Neste 

sentido, recomendam a necessidade dos profissionais do campus (e.g., professores, 

funcionários, administradores, pessoal dos serviços de apoio) demonstrarem respeito e 

aceitação pelos estudantes que recebem, o que se traduz, desde logo, no reconhecimento de 

que eles podem apresentar diferentes níveis de desenvolvimento, que afectam a forma como 

vêem e interpretam o mundo, e se comportam nele. Mais precisamente, os profissionais devem 

ser capazes de ajustar os desafios proporcionados ao nível de desenvolvimento dos alunos, 

fixando objectivos e expectativas de uma forma individualizada e realista, disponibilizando fontes 

e apoio necessários e adequados para que os objectivos possam ser atingidos. Devem, ainda, no 

sentido de facilitar o pensamento reflexivo, privilegiar a utilização de metodologias activas de 

ensino-aprendizagem e introduzir a discussão de problemas mal-estruturados na sala de aula. 

Com efeito, o contributo fundamental deste modelo foi introduzir, no estudo do pensamento na 

vida adulta, a questão dos problemas mal-estruturados e a forma como os estudantes do Ensino 

Superior lidam com as incertezas e as ambiguidades do mundo real. Nas sociedades ocidentais, 

no panorama de empregabilidade actual, pautado pela incerteza e dificuldades de integração dos 

jovens graduados do Ensino Superior, este modelo pode revelar-se útil na compreensão de como 

os alunos finalistas lidam com esta situação ao nível do pensamento. 

Neste ponto do trabalho, as teorias e os modelos desenvolvimentais do estudante do 

Ensino Superior revistos permitem concluir que, à medida que os estudantes vão progredindo 

academicamente, vão-se desenvolvendo também nas diferentes áreas da sua existência. Durante 
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os anos de frequência daquele nível de ensino, os estudantes vão realizando um movimento 

progressivo em direcção ao aumento da tolerância, da qualidade das relações interpessoais, ao 

desenvolvimento de um forte sentido de identidade, com objectivos e propósitos de vida, ao 

aumento da auto-estima, auto-confiança e ao desenvolvimento de competências cognitivas mais 

complexas. Resumindo, espera-se que no final da sua graduação estejam indivíduos maduros, 

com um razoável nível de auto-conhecimento e autoconfiança e que, dotados de uma série de 

competências sócio-cognitivas e psicossociais, sejam capazes de enfrentar o mercado do 

trabalho. No ponto seguinte procuraremos apresentar contributos da literatura e da investigação 

acerca dos principais desafios que as mulheres e homens estudantes do Ensino Superior 

enfrentam no final das suas licenciaturas, bem como, acerca do papel das instituições de Ensino 

Superior durante esta fase.   

 

1.3.5. O desenvolvimento do papel profissional no Ensino Superior 

 

Como ficou evidenciado nos pontos anteriores deste capítulo, a vida do estudante do 

Ensino Superior constitui uma experiência social única, ao expor o jovem adulto a múltiplos 

desafios, ao despoletar de novas amizades e relacionamentos amorosos, ao atribuir aos jovens 

novas responsabilidades e oportunidades, bem como ao permitir a construção e o 

comprometimento com um conjunto de objectivos e projectos de vida. Isto implica para o jovem 

estudante, um período de grandes mudanças, fazendo apelo à sua flexibilidade, na adaptação a 

vários contextos, no processo de interacções dinâmicas e de ajustamentos no desempenho de 

vários papéis sociais e no confronto com as diversas tarefas que caracterizam este período 

(Vondracek, Lerner & Schulenberg, 1983, 1986) e em especial nas que remetem para o 

desenvolvimento do papel profissional. 

As transformações ocorridas na natureza e estrutura dos contextos sociais e de vida dos 

indivíduos, designadamente, nos sistemas familiar, escolar e profissional, têm concorrido 

decisivamente para a permanência dos jovens, voluntária ou involuntariamente, nos sistemas 

educativos, afastando-os do tecido económico produtivo (Fonseca, 1994; Pires, 1994; Sprinthall 

& Collins, 1994; Taveira, 1995, Moreno, 2002, 2005). Com a diminuição do papel da família na 

definição e desenvolvimento dos projectos escolares e/ou profissionais dos jovens (Prost, 1991) 

e a dificuldade crescente em se aceder à vida activa, são atribuídas, pela sociedade em geral, 

funções claramente acrescidas às instituições educativas no seu papel intermediário de 
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preparação e inserção sócio-profissional dos indivíduos. A instituição escolar, sendo actualmente 

o principal palco onde decorre, de uma forma mais intensa, a etapa de transição para a vida 

adulta, tem vindo a assumir cada vez mais responsabilidades no apoio a essa transição (Moreno, 

2005). Por outro lado, a capacidade do jovem adulto estudante do Ensino Superior se 

perspectivar no futuro, de estabelecer projectos pessoais e/ou de vida, permite-lhes fazer 

escolhas escolares ou profissionais, planificar os seus projectos de orientação escolar e/ou 

profissional, os quais condicionam a concretização de projectos de vida, orientados assim por 

objectivos estabelecidos especificamente no plano vocacional. De um lado, o projecto de vida do 

estudante do Ensino Superior constrói-se passo a passo pela confrontação com o seu futuro 

vocacional. De outro lado, a elaboração de projectos pessoais torna-se uma tarefa fundamental 

no processo de desenvolvimento vocacional dos jovens, uma vez que o estabelecimento de 

objectivos permite dar maior significado à vida de cada um. Assim, por exemplo, na perspectiva 

da teoria relacional de Nuttin (1980a, 1980b, 1984, 1985), e seguidores (Paixão, 1996, 2004; 

Abreu, 1978, 2002; Paixão & Silva, 2001; Leitão, 1993; Santos, 1992), o desenvolvimento 

vocacional dos estudantes do Ensino Superior pode ser considerado como uma estrutura 

funcional de relações entre o jovem adulto e o ambiente da instituição que frequenta. A este 

respeito Moreno (2005) refere que as instituições de Ensino Superior não se podem alienar, quer 

do processo de individualização das escolhas, quer da consequente tomada de decisão dos 

estudantes, pelo que é exigido um constante acordo entre as instituições e os estudantes na 

definição do projecto de vida futuro. Para tal, a mesma autora propõe um modelo de tutoria para 

ajudar o estudante do Ensino superior na construção do seu projecto profissional.  

Com efeito, concluir um curso e iniciar uma carreira, faz com que os desafios da vida do 

jovem adulto se multipliquem e/ou, ganham novas formas e dimensões, tendo um forte impacto 

no seu estilo de vida e no seu desenvolvimento emocional (Matos & Costa, 1993; 1989; 

Veenman, 1984). A par da assunção de novos papéis e responsabilidades, bem como o 

ajustamento a um novo contexto, o afastamento do meio académico surge, também, como um 

dos grandes desafios neste momento de transição. Para além de implicar deixar de ter tão fácil 

acesso a determinados recursos (e.g., meios informáticos, biblioteca, bar de estudantes, 

actividades desportivas universitárias, contacto com professores, entre outros) implica o 

afastamento de uma rede social consolidada ao longo do seu curso, dando lugar a encontros 

cada vez mais afastados no tempo e no espaço. A estes desafios, acresce a iminência da 

entrada definitiva do mundo adulto e do mundo profissional, onde a procura de um emprego e 
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da sua independência económica, ou, ainda, o início da sua vida conjugal e familiar aparecem 

como tarefas desenvolvimentais a enfrentar a muito breve prazo (Arends, 1995; Reitzle, 

Vondracek, & Silbereisen, 1998; Stumpf, 1984). 

Perante a proximidade da primeira transição do Ensino Superior para o mercado de 

trabalho, os jovens adultos levantam uma série de questões estreitamente relacionadas com o 

mercado de emprego (Lent, Hackett & Brown, 1996, 1999; Stumpf, 1984; Watts 1997). 

Questionam-se acerca das suas competências de empregabilidade, possibilidades de carreira, 

(in)satisfação no desempenho de um cargo, entre outras. Todas estas questões derivam, 

habitualmente, do primeiro confronto destes indivíduos com um meio, que pelas suas 

características se distingue fortemente da realidade a que estavam habituados. As concepções 

teórico-práticas que se foram construindo durante a formação inicial chocam, agora, com uma 

realidade prática e complexa, onde figuram uma multiplicidade de variáveis até aí nunca antes 

tidas em conta. Neste contexto, o estágio escolar integrado numa multiplicidade de cursos ou até 

em todos os cursos do Ensino Superior, como é o caso da Universidade do Minho, assume um 

papel fulcral ao potenciar o contacto com a realidade circundante e ao proporcionar uma 

adaptação gradual ao mundo do trabalho (Caíres, 2001; Lent, 1996; Nevile, 2004; Smith, 

Dalton, & Dolheguy, 2004). Esta parece ser uma etapa determinante na preparação dos alunos 

como futuros profissionais, requerendo competências a dois níveis: (i) a nível técnico, 

promovendo aquisições, conhecimentos e competências que dizem respeito à área profissional 

propriamente dita; e, (ii) a nível interpessoal, onde se inclui a aprendizagem de aspectos como 

uma maior assertividade, competências de comunicação, à vontade em contextos sociais e 

profissionais que se traduzem essencialmente numa maior capacidade de tolerância à frustração 

e na auto-confiança. Em suma, o estágio poderá ser um momento rico em desafios e 

oportunidades de crescimento e de aprendizagem. O aluno estará tanto mais satisfeito, quanto 

mais tiver um espaço físico próprio, a disponibilização de recursos materiais e humanos 

fundamentais ao desenvolvimento da sua prática, a abertura da instituição à integração deste 

novo elemento ou, ainda a desburocratização das iniciativas propostas pelo estagiário (Caíres, 

2001). Podemos verificar, actualmente, que algumas medidas de cariz político-administrativo 

têm-se vindo a revelar bastante vantajosas. Refira-se por exemplo, o crescente contacto e 

sintonia entre orientadores de estágio e a instituição de formação. Contudo, este contacto não 

deverá ficar apenas pela formação inicial mas também e, sobretudo, pela divulgação, 

investigação e formação contínua (Alarcão, 1996). Segundo Caires (2003), o estágio tem um 
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impacto na auto-imagem do aluno e na identidade profissional constituindo-se como uma 

oportunidade para descobrir as suas potencialidades enquanto profissionais. Nos seus estudos 

acerca da temática, Caíres e Almeida (1998, 2001) mostram como as próprias vivências do 

estágio trazem consigo a oportunidade de exploração e de confronto dos estudantes com as 

suas opções vocacionais, levando a que cerca de 70% deles verbalizem mudanças positivas no 

seu auto-conceito geral e na sua auto-estima, enquanto que outros enfrentam a decepção 

perante a sua imagem ideal da profissão ou as suas próprias dificuldades em lidar com as 

exigências do exercício da profissão. Estes dados mostram que associado às próprias exigências 

requeridas pelo estágio, poderão também surgir alunos que apresentem elevados níveis de 

frustração, stress e ansiedade, sintomatologia depressiva, e questionamento pessoal e 

vocacional. Estes alunos necessitam de um acompanhamento especial que vá de encontro às 

suas dificuldades, promovendo as competências que lhes permitam lidar mais adequadamente 

com as tarefas que são inerentes a esta etapa de transição. A este respeito Savickas (1999) 

propõe quatro tipos de intervenção com estudantes do Ensino Superior para favorecer a 

transição para o mercado de trabalho, a saber: (i) orientação de carreira; (ii) ensino de 

competências de exploração e planeamento de carreira e ajustamento aos contextos de trabalho; 

(iii) treino em técnicas de gestão de carreira; e, (iv) apoio na resolução de problemas de 

emprego. Segundo o mesmo autor, estas estratégias de intervenção permitiriam aumentar a 

adaptabilidade e ajustamento dos estudantes do Ensino Superior nas suas primeiras 

experiências de trabalho.  

Quanto ao desenvolvimento cognitivo dos estuantes do Ensino Superior finalistas, Ferreira 

e Hood (1990) apontam ganhos em termos dos seus níveis de conhecimento e de sua 

capacidade de avaliar, julgar e pensar criativamente. 

  Desta forma, podemos depreender, que apesar da maioria dos investigadores do 

domínio vocacional não explicitar que os estágios escolares e as experiências de trabalho 

constituem uma forma de exploração vocacional, constata-se que este tipo de actividades está 

incluído nas definições mais correntes de exploração vocacional (Taveira, 1997). Como 

consequência, os estudos que procuraram analisar os efeitos dos estágios escolares e as 

experiências de trabalho em diversos aspectos da maturidade vocacional de estudantes do 

ensino Superior são uma contribuição importante para compreender a importância destas 

experiências em fases de pré-implementação e de implementação das escolhas profissionais 

(e.g., Ducat, 1980; Greenberg & Steinberg, 1986; Jordan, 1963; Ng & Feldman, 2007; Taylor, 
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1988). Levinson (1978, 1986) a este respeito, refere que a entrada no mercado de trabalho é 

uma fase de experimentação por parte do jovem adulto, bem como de exploração. Os jovens 

adultos necessitam, nesta fase, de reflectir com base na experiência, testando sistematicamente 

as suas escolhas de carreira prévias. Nesta linha de investigação, alguns autores têm conduzido 

estudos que procuram relacionar as experiências de estágios em locais de trabalho e a transição 

dos jovens da escola para o mercado de trabalho (e.g., Bailey, Hughes, & Barr, 2000; Bennert, 

2002; Hamilton, 1990). Estas investigações apoiam-se na premissa de que quando os jovens 

tomam contacto com o mundo real, podendo experimentar realisticamente os ambientes de 

trabalho, conseguem transitar com maior facilidade para esse meio (Heckhausen & Tomasik, 

2002). Por exemplo, Taylor (1988) analisou até que ponto os estágios curriculares do ensino 

superior: (i) facilitavam a cristalização do auto-conceito vocacional; (ii) aumentavam as 

oportunidades de emprego e, (iii) atenuavam o impacto do confronto com a realidade, na 

entrada no primeiro emprego. Ao comparar estudantes com estágio com estudantes sem 

estágio, a autora verificou que a experiência de estágio se relacionava apenas com as 

oportunidades de emprego. No entanto, quando o nível de autonomia dos indivíduos foi 

considerado, foram identificadas relações significativas entre a experiência de estágio e as 

restantes variáveis, nos alunos que registavam níveis elevados de autonomia. Estes resultados 

são consistentes com os de Ducat (1980), que sugerem que o estágio escolar de estudantes do 

Ensino Superior se associa positivamente ao desenvolvimento de auto-conceitos profissionais. 

Com efeito, os estudos têm demonstrado que os estágios favorecem a cristalização dos 

interesses vocacionais, favorecem percepções realistícas acerca do trabalho e ajudam os jovens 

a prepararem-se para as primeiras frustrações que normalmente acompanham a entrada no 

mercado de trabalho (Ducat, 1980; Feldman, Folks, & Turnley, 1998; Feldman & Weitz, 1990; 

Taylor, 1988). Neste contexto, Smith, Dalton e Dolheguy (2004) verificaram com os seus 

estudos, que experiências de aprendizagem em contexto de trabalho têm um papel muito 

importante na iniciativa de tomada de decisão na transição escola/mercado de trabalho. 

No que se refere à dimensão vocacional, o estudo nacional de Caires e Almeida (2001) já 

referido, demonstrou que 89% da amostra estudada, o questionamento vocacional decorrente da 

experiência de estágio serviu para confirmar a sua escolha profissional, afirmando a profissão 

escolhida como um importante meio de realização pessoal, profissional, social e económica. 

Sobre este aspecto, acreditamos que o ambiente do estágio, repleto de situações-problema, de 

natureza profissional e intra e interpessoal constitui, de facto, um verdadeiro potenciador do 
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desenvolvimento do estagiário. Ademais, a definição do estágio como uma experiência de 

formação estruturada e como um marco fundamental na formação e preparação dos alunos 

para a entrada no mundo profissional, tem sido uma noção largamente difundida entre os 

académicos, entidades empregadoras e os próprios alunos (Alarcão, 1996; Caires & Almeida, 

1997; Ginzberg, 1988; Krumboltz & Worthington, 1999; Okum, 1984; Osipow, 1983; Pires, 

1998; Price, 1987; Reitzle, Vondracek, & Silbereisen, 1998; Ryan, Toohey, & Hughes, 1996; 

Veale, 1989). Muito embora assim considerado pelos diferentes agentes envolvidos neste 

processo, poucos são os estudos e, consequentemente, as evidências empíricas que permitem 

corroborá-lo (Turney, 1988). Contudo, em termos gerais, os estudos têm vindo a sugerir que as 

actividades que oferecem oportunidades para experimentar tarefas estruturadas, relevantes e 

desafiadoras, provocam efeitos mais positivos no desenvolvimento vocacional das pessoas do 

que as experiências que são realizadas apenas com o objectivo de ganhar dinheiro (e.g., 

Greenberg & Steinberg, 1986; Reitzle & Vondracek, 2000). 

Outros autores (e.g., Britzman, 1991; Bullough, Knowles & Crow, 1991; Carrolo, 1997; 

Cavaco, 1995; Machado, 1996; McNally, Cope, Inglis, & Stronach, 1994; Olson & Osborne, 

1991; Simões, 1997; Simões, 1996; Simões, Santos, Gonçalves & Ralha- Gonçalves, 1996) 

interessaram-se por estudar o desenvolvimento da identidade profissional e possíveis 

experiências que contribuam para esse processo e permitam, no caso dos estudantes do Ensino 

Superior, a passagem do papel de estudante para o papel de profissional.  

Neste sentido, Gonçalves (1996), salienta o carácter evolutivo do Eu profissional 

(Abraham, 1988), concebendo-o como o resultado de um processo gradual, decorrido ao longo 

dos anos, a partir do momento em que o indivíduo opta por uma profissão. Alguns autores 

reportam o início deste processo a períodos anteriores à entrada no curso, naquela em que 

consiste a sua socialização antecipatória. Para esta experiência concorrem as experiências de 

infância, as vivências enquanto aluno, os modelos de professor interiorizados ao longo da sua 

escolaridade, ou a família e algumas experiências mais significativas onde se podem incluir as 

experiências de estágio (Gonçalves, 1996; Kagan, 1992; Lacey, 1977; Lortie, 1975; Prieto, 

Peiró, Bravo & Caballer, 1996; Samuel & Stephens, 2000; Santos & Coimbra, 1994/95;). Trata-

se, pois, de um processo complexo e diacrónico, que se constrói dinamicamente, e que concede 

ao indivíduo um sentido de unidade e continuidade (Carrolo, 1997; Lent, Hackett & Brown, 

1999; Nóvoa, 1992). Pese embora a existência de algumas evidências que apontam as 

recuadas origens do processo de edificação da identidade profissional, esta parece encontrar, no 
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estágio, um momento privilegiado em termos da sua definição. A passagem do papel de 

estudante a profissional, bem como a mudança de contexto, papéis, interlocutores ou, mesmo, 

de guarda-fatos, dão lugar ao pisar de um novo “palco” e ao vestir de uma outra “pele”. A 

investigação tem demonstrado ainda, que os jovens estudantes do Ensino Superior que, em 

regra, são formados para profissões que exigem elevados níveis de educação, (e.g., engenheiros, 

médicos, gestores, entre outros) começam a identificar-se com a sua profissão ao mesmo tempo 

que vão desempenhando os papéis que lhe estão inerentes (Blau, 2000; Ibarra, 1999). 

Profissões que exigem um elevado investimento requerem, normalmente um conjunto de 

competências e o seguimento de normas e procedimentos bem estabelecidos, relacionados com 

a natureza e exigências do emprego (Wallace, 1995). Desta forma, a identificação com uma 

profissão está relacionada mas é distinta da identificação com um emprego e com os papéis de 

trabalho que estão inerentes. Esta última, vai-se construíndo à medida que o estudante se vê 

como alguém que trabalha (em oposição a alguém que vai para a escola), que tem as mesmas 

competências, valores e procedimentos de trabalho que os colegas com o mesmo nível de 

educação. Tal, pode começar a ser desenvolvido em experiências de estágio.  

Segundo vários autores, é na interacção com os outros que se constrói a experiência 

subjectiva de se sentir profissional, a sua identidade profissional. É através das imagens que lhe 

devolvem, acerca de si e do seu desempenho ou do grau de reconhecimento e aprovação 

conquistados entre eles, que irá depender o seu maior ou menor sentido de eficácia como 

profissional (Britzman, 1991; Bullough et al., 1991; Carrolo, 1997; Cavaco, 1995; Machado, 

1996; McNally et al., 1994, 1997; Olson & Osborne, 1991; Simões, 1996; Simões et al., 1997). 

Tal como afirmam Samuel e Stephens (2000), “... o self só poderá tentar definir-se a si próprio 

na relação com um conjunto de outros selfs que com estes competem e interagem (p. 476)”, e 

que não partilham, necessariamente, os mesmos princípios, valores e crenças. Assim sendo, de 

acordo com estes autores, a identidade profissional resulta de uma “filtragem” e aceitação de 

uma série de valores, comportamentos e atitudes, fundamentada nas experiências de vida do 

self em formação. Trata-se de um processo geralmente marcado por uma forte auto-centração, 

onde têm lugar a auto-análise e o auto-confronto, e no seio do qual a identidade é construída, 

desconstruída e voltada a construir (Samuel & Stephens, 2000). Através deste processo, o 

indivíduo tem a oportunidade de mudar, ou seja, de renovar algumas das concepções acerca de 

si próprio, da profissão e dos seus objectivos no seio da mesma. Em resultado, poderá reforçar-

se o seu desejo de concretizar este projecto vocacional, ou, em alternativa, poderão emergir ou 
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agravar-se dúvidas em relação à sua prossecução como carreira podendo, nalguns casos 

extremos, culminar no seu abandono (Machado, 1996; Borralho, 2001). Por tal, esta é uma fase 

crucial, para estudar de que forma o mercado de trabalho em geral e os contextos de Ensino 

Superior em particular, poderão afectar a forma como mulheres e homens com um diploma do 

Ensino Superior constroem os seus percursos e projectos de carreira ao longo da vida. 

 

1.4. Síntese 

 

Este capítulo teve como objectivo principal descrever o contexto do Ensino Superior, bem 

como, rever criticamente, as perspectivas sobre o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

estudantes desse nível de ensino e o papel deste contexto na transição da adolescência para a 

vida adulta.  

A análise das principais mudanças ocorridas no Ensino Superior português, nas últimas 

décadas, tanto em termos morfológicos e quantitativos, como em termos qualitativos, da 

alteração do perfil e composição social da sua população, procurou revelar característica deste 

contexto que directa ou indirectamente podem afectar ou explicar algumas das questões 

relacionadas com a construção de carreira dos estudantes do Ensino Superior que compuseram 

este estudo. Por outro lado, foi a partir deste primeiro estudo global do contexto das instituições 

do Ensino Superior, da sua história, da caracterização da sua população, e da reflexão acerca 

dos desafios actuais, que muitas das preocupações e questões da investigação empírica 

apresentada mais adiante foram formuladas. Pretendemos assim, compreender como, no 

panorama actual do Ensino Superior, os estudantes constroem a sua carreira e, desta forma, 

ajudar a promover contextos de Ensino Superior mais ajustados e promotores de um 

desenvolvimento de carreira que respeite as necessidades de carreira e os projectos de vida de 

mulheres e homens que optam por esta formação. Este capítulo procurou, ainda, caracterizar os 

actores principais deste contexto – os estudantes do Ensino Superior, quer no que diz respeito 

ao seu desenvolvimento de carreira, inserindo a noção de carreira no contexto alargado que 

engloba as várias dimensões de vida, quer no que diz respeito aos principais tarefas e desafios 

com que estes estudantes se deparam, essencialmente no que concerne à sua saída das 

instituições de Ensino Superior e à sua integração no mercado de trabalho. Com este objectivo, 

procuramos perspectivar o desenvolvimento dos estudantes do Ensino Superior, que constituem 

a população alvo desta investigação, descrevendo e caracterizando os principais desafios nos 
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domínios de vida académico, social, pessoal, emocional, e vocacional, com que os estudantes se 

vêem confrontados durante a frequência do Ensino Superior e no culminar dessa experiência, 

antecipando o abandono da vida académica e entrada no mercado de trabalho. Neste sentido, 

procuramos descrever e problematizar a emergência e o reconhecimento do jovem adulto 

enquanto uma nova etapa de transição para a vida adulta, quer pela reflexão acerca das 

principais transformações ocorridas na ciência psicológica e na natureza e estrutura dos 

contextos sociais e de vida dos indivíduos nas sociedades modernas, caracterizadas por um 

longo período de preparação para a entrada no mercado de trabalho, quer pela revisão teórica 

dos principais modelos e teorias do desenvolvimento psicossocial e da identidade. Esta revisão 

permitiu concluir que se um número crescente de indivíduos que adia a sua entrada na vida 

adulta, pela permanência, voluntária ou não, nas instituições de ensino/formação, justificou a 

necessidade da emergência de uma nova fase de vida, com tarefas e características próprias 

designada por jovem adultos, os modelos vigentes do desenvolvimento humano, apesar de 

reconhecerem a sua relevância, revelam dificuldades na sua definição e caracterização. Neste 

contexto, as teorias que se debruçam particularmente no estudo de estudantes do Ensino 

Superior, vêm dar um contributo fundamental para caracterizar os processos e conteúdos do 

desenvolvimento nesta nova fase de vida e, desta forma, contribuir, também, para compreender 

como a transição para a vida adulta se realiza. De uma forma geral todas as teorias e modelos 

do desenvolvimento desta fase de vida sublinham o papel do desenvolvimento da identidade 

vocacional como objectivo fundamental para a definição e a conquista de um lugar na sociedade 

e no mundo dos adultos. Por tal, decidimos dedicar um ponto a esta temática, dissociando o 

desenvolvimento vocacional das demais teorias de desenvolvimento apresentadas.  

Em ligação com este mesmo tema, no ponto seguinte do mesmo capítulo, destacamos 

os principais desafios e tarefas desta fase de vida, especialmente no que diz respeito, aos anos 

finais da frequência do Ensino Superior e na antecipação da entrada no mercado de trabalho. 

Neste contexto, a experiência de estágio curricular, tem-se revelado como uma experiência 

indicada pela literatura como facilitadora da forma como os estudantes antecipam e enfrentam a 

entrada no mercado de trabalho, promovendo comportamentos de exploração do self e do meio, 

indispensáveis à construção de uma identidade integrada e diferenciada. 

 No capítulo seguinte procuraremos abordar os contributos dos estudos de género para o 

estudo do desenvolvimento e construção da carreira, tendo em conta a importância desta 
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revisão para a compreensão dos processos de construção de carreira à entrada, durante e, 

sobretudo, à saída do Ensino Superior.  
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2.1. Introdução 

 

Uma das áreas de maior interesse da Psicologia Vocacional, ao longo dos tempos, tem 

sido a explicação e predição de modelos de escolha e desenvolvimento vocacional ao longo da 

vida. As teorias e a investigação em torno dos factores individuais e ambientais relacionados com 

a escolha vocacional e com o ajustamento ao trabalho têm contribuído de forma significativa 

para a compreensão teórica do fenómeno e para a prática de aconselhamento vocacional 

(Osipow, 1983). Devido ao facto da investigação e teoria neste âmbito se terem focado, 

primeiramente, no estudo do desenvolvimento de carreira dos homens, não existe ainda 

consenso acerca da possibilidade de uma influência diferencial, em homens e mulheres, das 

variáveis que explicam as escolhas de carreira. Do mesmo modo, não há acordo entre os 

autores quanto à existência de variáveis ou dimensões que se relacionam exclusivamente com o 

desenvolvimento da carreira das mulheres (Betz & Fitzgerald, 1987; Fitzgerald, Fassinger & Betz, 

1995). De facto, na Psicologia em geral, o sexo tem sido analisado como uma variável empírica 

de grande importância, mas sem que haja uma consciência inequívoca do seu impacto e 

significado social (Stewart & McDermott, 2004). O género, que define as características 

socialmente construídas a partir da componente biológica, que distinguem as mulheres e os 

homens, nem sempre foi devidamente equacionado nas análises efectuadas pela ciência 

psicológica, apesar de se considerar actualmente como um dos principais elementos 

organizadores das relações sociais (Vieira & Ruy, 2006). 

Autores consagrados da Psicologia Vocacional focaram-se na aplicabilidade de teorias do 

desenvolvimento de carreira existentes às mulheres, permitindo avanços conceptuais 

significativos relacionados, especificamente, com a descrição e explicação do desenvolvimento 

da carreira das mulheres (e.g. Holland, 1973; Super, 1957). 

 Num primeiro ponto deste capítulo, revemos os modelos e variáveis que têm sido 

utilizados para descrever o desenvolvimento da carreira das mulheres e reflectir acerca das 

tendências mais recentes de investigação neste domínio, assim como sobre a pertinência do 

estudo desta temática para a intervenção psicológica individual e social. Iniciamos com uma 

referência aos estudos que se debruçam, no âmbito do desenvolvimento da carreira, sobre a 

dicotomia orientação doméstica versus orientação para a carreira. De seguida, passamos a 

apresentar o conjunto de investigações que se dedicaram à identificação e explicação de 

variáveis relacionadas exclusivamente com a orientação para a carreira. Finalmente, dedicamo-
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nos aos modelos de carreira das mulheres que, de certa forma, tentaram organizar os resultados 

da investigação até então encontrados. 

Num segundo ponto, apresentamos uma revisão dos estudos que indicaram variáveis 

usadas para compreender e predizer o desenvolvimento de carreira das mulheres. Abordamos, 

ainda, no mesmo ponto, alguns constructos que têm sido indicados pela investigação como 

relevantes para dois aspectos cruciais no desenvolvimento da carreira das mulheres: as escolhas 

de carreira que as mulheres fazem e o ajustamento a essas escolhas.  

 

2.2. Contributos da Psicologia para descrever o desenvolvimento da carreira 

das mulheres 

  

2.2.1. Orientação doméstica versus Orientação para a carreira 

 

Os primeiros estudos do desenvolvimento de carreira das mulheres focaram-se na 

orientação de carreira das mulheres. Neste âmbito, tentou-se diferenciar e estudar as 

características da orientação para o lar/domestica versus orientação para a carreira. 

O primeiro estudo que tenta levar a cabo este objectivo é o de Hoyt e Kennedy (1958). A 

orientação para o lar/doméstica versus orientação para a carreira é inicialmente diferenciada 

com base nas respostas das mulheres a um questionário acerca da importância dos papéis 

conjugal versus carreira (Strong Vocational Interest Blank-Women, SVIB-W; Strong, 1933). Esta 

medida descritiva permitiu diferenciar que mulheres orientadas para a carreira obtinham 

elevadas pontuações nas escalas que incluíam as carreiras de advogada, artista, psicóloga, física 

e professora de educação física, enquanto as mulheres com orientação doméstica pontuavam 

elevado nas escalas que incluíam ocupações como doméstica, secretária, professora de 

economia doméstica e dietista. O paradigma de investigação desenvolvido por Hoyt e Kennedy 

(1958) foi utilizado em muitos estudos subsequentes, que usaram o SVIB-W como variável 

independente (e.g., Munley, 1974; Vetter & Lewis, 1964; Wagman, 1966). Nesses estudos mais 

tardios, Hoyt e Kennedy (1958) verificam a replicação do resultado de que as mulheres 

orientadas para a carreira tendem a obter pontuações elevadas em escalas com ocupações 

tradicionalmente dominadas por homens, enquanto que as mulheres orientadas para a vida 

doméstica tendem a obter pontuações elevadas na escala de dona-de-casa e/ou não 

profissional, ou em escalas que caracterizam profissões tradicionalmente femininas. Baseados 
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na consistência com que o Strong Vocational Interest Blank-Women (SVIB-W; Strong, 1933) 

diferenciou a orientação doméstica da orientação para a carreira nas mulheres, outros estudos 

usaram o Strong Vocational Interest Blank-Women (SVIB-W; Strong, 1933) para diferenciar estes 

dois grupos de mulheres e examinar diferenças relativamente às capacidades (e.g., Rand, 1968; 

Watley & Kaplan, 1971), à personalidade (e.g., Rand, 1968), à origem familiar e história de vida 

(e.g. Gysbers, Johnston & Gust, 1968), à motivação e realização (e.g., Oliver, 1974; Rand, 1968; 

Tyler, 1964) e aos valores (e.g., Goldsen, Rosenberg, William, 1966; Simpson & Simpson, 1961; 

Wagman, 1966). No fim dos anos 70, Tinsley e Faunce (1978, 1980) estudaram as diferenças 

nas atitudes, interesses e necessidades vocacionais, e as atitudes face ao papel conjugal e 

estatuto familiar, nos mesmos grupos de mulheres. Estes e outros estudos têm vindo a 

demonstrar que, nas mulheres, a divisão entre orientação para a vida doméstica e orientação 

para a carreira tem decrescido, assistindo-se a uma conjugação dos papéis familiares e 

profissionais (e.g. Levitt, 1972; Oliver, 1974). A assumpção de que as mulheres escolhem entre 

casa ou trabalho tem vindo a ser substituída por uma outra, de que a maioria das mulheres 

ocidentais aspira combinar os papéis familiares e profissionais na sua vida adulta (Yogev, 1982).  

Com efeito, enquanto os estudos realizados em 1960 sugerem que a maioria das 

mulheres jovens não planeia trabalhar fora de casa (e.g., Matthews & Tiedeman, 1964), os 

estudos realizados no início dos anos 70 sugerem que a maioria das mulheres jovens planeia 

combinar a profissão e o casamento (Rand & Miller, 1972; Watley & Kaplan, 1971). Rand e 

Miller (1972), por exemplo, defendem a ideia já referida que o novo imperativo cultural de 

combinar carreira e casamento veio substituir a ênfase previamente colocada na centralidade 

dos papéis relacionados com o casamento e com a maternidade. Devido ao registo de um 

crescente número de mulheres jovens que planeavam combinar casamento e carreira, a 

distinção entre orientação para a vida doméstica versus orientação para a carreira, enquanto 

variável dependente, foi menos considerada pelos autores da literatura vocacional, ao longo dos 

anos setenta (Levitt, 1972; Oliver, 1974). O foco da investigação passa a ser a natureza e o grau 

da orientação para a carreira das mulheres, de modo a compreender melhor as suas escolhas.  

A principal abordagem da descrição da natureza das escolhas de carreira das mulheres 

envolve a classificação das preferências e das opções de carreira, tendo em conta sobretudo o 

grau de correspondência destas com papéis de vida tradicionalmente femininos ou 

tradicionalmente masculinos. 
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Rossi (1965) é o primeiro autor a evidenciar a utilidade em diferenciar o conceito de 

orientação para carreiras tradicionalmente femininas (profissões em que as mulheres 

predominam), do conceito de orientação para carreiras pioneiras (profissões em que os homens 

têm predominado). Mulheres que ocupam carreiras pioneiras foram também definidas como 

inovadoras quanto aos papéis de género (Almquist, 1974; Tangri, 1972). 

Os estudos que procuraram definir as características que diferenciam as mulheres 

pioneiras das mulheres tradicionais, dominantes, nos anos 70, evidenciaram a existência de 

diferenças entre estes dois tipos de mulheres (e.g., Astin & Myint, 1971; Betz, 1984; Betz & 

Hacket, 1881, 1983; Nagely, 1971; Standley & Soule, 1974; Tangri, 1972). 

Relacionado com a noção de profissões tradicionais/não-tradicionais para as mulheres, 

estão as descrições acerca do grau de orientação das escolhas de carreira das mulheres, quer 

para a Ciência, quer para a Matemática. Na realidade, o facto de as mulheres estarem sub-

representadas em carreiras de Ciências, de Matemática e de Engenharia, levou a que um 

conjunto de investigações importantes neste domínio se focasse nesta problemática (e.g., Fox, 

Brody & Tobin, 1980; Humphreys, 1982; Nacional Science Foundation, 1984; Pfafflin, 1984). 

Além da comparação entre mulheres tradicionais versus pioneiras, e dos domínios 

científicos versus domínios não científicos de escolha, o conceito de orientação de carreira foi 

igualmente alargado e refinado, com o trabalho de Eyde (1962). Mais do que considerar a 

orientação de carreira como um estado único e indiferenciável, construído por oposição à 

orientação doméstica, a orientação para a carreira começa por ser concebida, por aquele autor, 

como uma variável contínua, que reflecte o grau ou preferência de envolvimento com o trabalho, 

com ou sem o envolvimento no papel de dona de casa. A escala Desire to Work, construída por 

Eyde (1962), representa a primeira tentativa sistemática de avaliar a orientação de carreira 

como uma variável contínua. Esta escala requer que os sujeitos avaliem o seu desejo para 

trabalhar, considerando variáveis como as condições de estado civil, o número e idade dos 

filhos, e o rendimento do marido, bem como, as variáveis que definiriam a força da orientação 

para a carreira, neste caso, sobretudo no que se refere ao desejo ou intenção da mulher para 

continuar a trabalhar mesmo quando é casada e mãe.   

Surge, então, desta forma, o conceito de Saliência de Carreira que Masih (1967) define 

não só como o grau em que a pessoa está motivada para a carreira, mas também como, o grau 

em que a profissão é uma fonte importante de satisfação e a prioridade dada à carreira 

relativamente a outras fontes de satisfação.  
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Neste contexto, Richardson (1974), distingue os conceitos de motivação para o trabalho 

de orientação para carreira. Para esta autora, a motivação para o trabalho define o desejo de ter 

um trabalho fora de casa, contudo, não privilegia o papel de trabalhador. A orientação para a 

carreira, por sua vez, é definida como o desejo de possuir um trabalho como um foco primário 

de vida, sendo os interesses da vida doméstica vistos como secundários.  

Marshall e Wijting (1980), por sua vez, neste mesmo âmbito, definem outros dois 

conceitos importantes – o de foco na carreira1, isto é, uma orientação que privilegia as 

actividades de carreira – e o de compromisso com a carreira2, ou seja, o envolvimento com uma 

carreira estável ao longo da vida. 

Perun e Bielby (1981), por seu lado, distinguem comportamento ocupacional, 

demonstrado por todas as mulheres que trabalham, de desenvolvimento de carreira, revelado 

por uma minoria de mulheres, nas quais o trabalho segue uma sequência de níveis ou estádios 

progressivamente superiores dentro de uma determinada profissão. Em suma, estas definições 

de saliência de carreira têm em comum a ideia que o conceito se refere ao privilégio dado pela 

pessoa à sua carreira, o qual parece ser inconsistente com as expectativas sociais de género que 

vão mais no sentido de que a mulher simplesmente trabalhe fora de casa. 

Vários estudos sobre o desenvolvimento de carreira das mulheres usaram como variável 

dependente a distinção bipolar entre casa/carreira, profissões tradicionais/não tradicionais, ou 

ainda, medidas de orientação ou de saliência da carreira. Contudo, a falha destas variáveis na 

distinção ou descrição do desenvolvimento da carreira das mulheres foi sendo detectada (e.g., 

Osipow, 1983). Por exemplo, mulheres que possuíam profissões tradicionais como Enfermeira 

ou Professora Primária poderiam ter um comprometimento com a carreira tão ou mais elevado 

do que outras mulheres com profissões não-tradicionais como Advogada ou Médica. Por isto, 

Osipow (1983) sugere a necessidade de se definirem desenhos de investigação que utilizem as 

várias combinações possíveis das variáveis que têm sido definidas para descrever o 

desenvolvimento de carreira nas mulheres.  

 

 

 

 
                                                            
1 No original, “career-centeredness” 
2 No original, “Career Commitment”  
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2.2.2. Modelos de carreira das mulheres 

 

 Um dos primeiros autores a centrar a sua atenção no comportamento vocacional das 

mulheres foi Donald Super. No texto The Psychology of Careers, de 1957, Super realça dois 

temas relacionados que caracterizam a vida das mulheres. Super (1957), começa por realçar o 

papel central que cuidar da casa joga na definição das actividades das mulheres, para depois 

contrapor com a grande participação das mulheres na força laboral. Relacionando estes dois 

temas, deduz sete categorias mutuamente exclusivas para descrever modelos de carreira nas 

mulheres, descritos no primeiro capítulo desta tese, a saber: (i) o modelo da “dona de casa” 

estável; (ii) o modelo convencional; (iii) o modelo de trabalho estável; (iv) o modelo de carreira de 

dupla trajectória; (v) o modelo de carreira interrompida; (vi) o modelo de carreira instável; e, (vii) 

o modelo de carreira de tentativas múltiplas.  

 Vetter (1973) estudou a frequência de ocorrência destes modelos numa amostra de 

mulheres norte-americanas, tendo verificado que os modelos convencionais e de dona de casa 

estável, registaram frequências mais elevadas do que os restantes, sendo o modelo de carreira 

de dupla trajectória o menos frequente. Apesar do seu valor conceptual e empírico, não foram 

realizados, em anos seguintes, outros estudos que utilizassem a categorização de Super (1957), 

devido ao surgimento de outras categorizações do desenvolvimento de carreira das mulheres, 

nomeadamente, os modelos de Harmon (1967) e de Zytowski (1969), entre outros, e que 

seguidamente analisaremos também. 

Harmon (1967) acompanhou, num estudo longitudinal, o desenvolvimento de carreira de 

mulheres da Universidade do Minnesota. No seguimento, que realizou 25 anos depois destas 

estudantes terem terminado o curso, classificou-as em cinco modelos de carreira: (i) mulheres 

sem experiência profissional; (ii) mulheres com experiência profissional só até ao casamento 

e/ou à maternidade; (iii) mulheres que combinam a profissão com o casamento/maternidade; 

(iv) mulheres que fazem a reentrada na força de trabalho quando os filhos crescem; e (v) as 

mulheres solteiras e dedicadas somente à carreira. 

Enquanto Super (1957) tentou estender a sua teoria da carreira às especificidades do 

desenvolvimento da carreira das mulheres, Zytowski (1969) propõe um modelo heurístico de 

base para descrever os modelos de desenvolvimento de carreira femininos.  

Zytowski (1969) propôs postulados para caracterizar o modelo e determinantes da 

participação vocacional das mulheres. Foi o primeiro autor da literatura vocacional a defender a 
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necessidade de uma teoria de desenvolvimento vocacional para as mulheres separada da dos 

homens, atendendo ao facto de que o papel tradicional das mulheres é frequentemente o de 

dona de casa, mas este papel não é estático, sendo que as mudanças sociais e tecnológicas 

verificadas nos últimos tempos resultam em papéis similares para homens e mulheres. 

Atendendo à ordem e sequência desenvolvimentista do comportamento sócio biológico das 

mulheres (e.g., a altura e sequência das tarefas de vida, como ter filhos e vê-los crescer), aquele 

autor propôs que a participação no papel profissional, pelas mulheres, representa um abandono 

do papel de dona de casa, concebendo estes dois papéis de vida como mutuamente exclusivos. 

O mesmo autor sugere também que estes modelos de participação vocacional das mulheres 

podem distinguir-se com base na idade de entrada das mulheres no trabalho, a extensão da sua 

participação nesse papel e o carácter tradicional da ocupação. Combinando estas três variáveis, 

Zytowski (1969) sugere então três modelos de carreira distintos: (i) o modelo brando, de entrada 

muito cedo ou muito tarde no mundo de trabalho, pouca participação, e ocupação tradicional; (ii) 

o modelo moderado, de entrada cedo no mundo do trabalho, participação intensa e ocupação 

tradicional; e, (iii) o modelo inusual de entrada cedo no mundo do trabalho, participação intensa 

e ocupação não tradicional. 

 Por último, Zytowski (1969) propõe que a preferência das mulheres por um ou por outro 

modelo é determinada por factores internos motivacionais, ao passo que a participação efectiva 

num ou noutro modelo é determinada por preferências, considerações ambientais e 

características pessoais não motivacionais, como a capacidade. 

As ideias de Zytowski (1969) e, particularmente, os modelos de participação vocacional 

por ele propostos, foram investigados em dois estudos importantes do desenvolvimento da 

carreira. No primeiro, Wolfson (1976) dirigiu um estudo a partir do qual se seguiu 306 mulheres 

que tinham recebido aconselhamento vocacional na Universidade há 25 anos atrás. Com base 

no sistema de classificação de Zytowski (1969), Wolfson (1976) classificou a sua amostra em 

cinco subgrupos: aos modelos brando, moderado e não usual retirados do sistema original, 

somou o grupo das mulheres que nunca trabalharam e, ainda, um grupo moderado elevado. 

Este último grupo diferencia-se do grupo moderado original pela sua participação prolongada e 

contínua no mercado de trabalho, isto é, 18 ou mais anos de emprego fora de casa, nos 25 

anos após a saída da Universidade. Os resultados deste estudo indicam que, destas mulheres, a 

maioria das que estudaram até aos anos 30, cerca de duas décadas mais tarde, demonstravam 

um comportamento de não comprometimento com a carreira, marcado quer pela ocupação a 



78 Abordagens ao Desenvolvimento de Carreira das Mulheres 
Capítulo 2 
 
 
tempo inteiro como dona de casa, quer pelo trabalho fora de casa somente até ao nascimento 

do primeiro filho. Estes resultados apoiam os resultados obtidos por Harmon (1967) e Vetter 

(1973) nos seus estudos, segundo os quais, a maioria das mulheres americanas, classe média e 

alta, não tinha um envolvimento sério com a carreira. 

 Mais tarde, Betz (1984), ao examinar as mulheres que se graduaram na Universidade 

em 1968, notou a mudança do comportamento de carreira das mulheres, desde os trabalhos de 

Wolfson (1976). Betz começa por afirmar que a classificação de Zytowski-Wolfson (1976) é 

incompleta, pois não permite classificar mulheres que trabalham numa ocupação não tradicional 

e que tiveram uma participação limitada nessa profissão. A mesma autora propôs sete classes 

de desenvolvimento de carreira das mulheres, acrescentando às cinco de Wolfson (1976) e três 

de Zytowski (1969), novas classes, que considera serem necessárias para acomodar todas as 

combinações possíveis do grau e amplitude de participação das mulheres na carreira. Assim, 

adoptou o termo de compromisso usado por Harmon (1967), que considerou como o mais 

acertado, e reflectiu sobre os vários tipos de envolvimento das mulheres com a carreira na 

cultura contemporânea. Em continuação, Betz (1984) propõe diversos modelos como 

necessários e suficientes para descrever a participação das mulheres no trabalho. São eles: (i) 

nunca trabalhou; (ii) baixo compromisso-tradicional; (iii) baixo compromisso-pioneiras; (iv) 

moderado compromisso-tradicional; (v) moderado compromisso-pioneiras; (vi) alto compromisso-

tradicional; e (vii) alto compromisso-pioneiras. Os grupos (ii), (iv), e (vii) representam os modelos 

mild/brando, moderado e inusual de Zytowski, enquanto o grupo (vi) representa o grupo 

moderado alto de Wolfson e os dois restantes constituem categorias que anteriormente não 

tinham sido previstas. O estudo conduzido por Betz (1984) forneceu dados concretos acerca da 

mudança do comportamento vocacional das mulheres no século XX porque esta mudança se 

verificou na contraposição dos resultados obtidos face a estudos anteriores no mesmo domínio. 

Esta mudança reflecte-se sobretudo no facto de a maioria das mulheres licenciadas em 1968 e 

examinadas por Betz, se encontrarem a trabalhar continuamente fora de casa e algumas terem 

enveredado por ocupações pioneiras. 

Recentemente, Zytowski (2005) interessou-se em desenvolver uma taxionomia 

compreensiva dos componentes relacionais que contribuem para o desenvolvimento de carreira 

das pessoas. Para tal, numa narrativa autobiográfica, referiu-se à função dos elementos 

relacionais nos estádios de desenvolvimento de Donald Super. Para Zytowski (2005) é 

compreensível que um número significativo de pessoas desempenhe muitos e variados papéis, 
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mas a forma como esses papéis actualmente influenciam ou afectam uma pessoa, é uma 

questão que permanece em aberto na literatura do desenvolvimento da carreira. O mesmo autor 

chama a atenção para o facto de Super (1990) não ter enfatizado a forma como as pessoas 

tomam decisões à medida que vão passando pelos estádios de vida. Com efeito, passados 

quase quarenta anos desde que desenvolveu o seu modelo, um modelo heurístico para 

descrever os modelos de desenvolvimento de carreira femininos, Zytowski continua a dar 

contributos importantes, indicando trilhos de estudo relevantes neste domínio e que com certeza 

poderão ajudar a perceber e descrever a carreira de mulheres e homens nas sociedades 

modernas da actualidade, com exigências diferentes daquelas em que aquele autor iniciou os 

seus estudos. 

Em suma, o estudo da carreira das mulheres tem envolvido o uso de várias variáveis 

dependentes. Provavelmente, este é um dos principais aspectos diferenciadores do estudo do 

desenvolvimento de carreira das mulheres comparativamente ao estudo do desenvolvimento de 

carreira dos homens. A investigação, neste âmbito, realizada com a população masculina exigia 

unicamente a análise directa do conteúdo das escolhas de carreira. Contudo, com a população 

feminina, este processo é necessariamente mais complexo. As expectativas de vida das 

mulheres normalmente incluíam os papéis de cuidar do lar e das crianças. A noção de 

competição de papéis não foi considerada inicialmente nas teorias de carreira porque não era 

relevante no estudo do desenvolvimento de carreira dos homens. Contudo, nos finais dos anos 

70, a par de um conjunto de mudanças sócio-económicas, a ideia de que o mundo do trabalho e 

o mundo da família não podem ser entendidos como dicotómicos (Kanter, 1977, in Greennhaus, 

Callanan & Godshalk, 2000), nem mesmo para as mulheres, ganha consistência e conceitos 

como o de conflito família-trabalho (Greenhaus & Beutell, 1985, in Greenhaus, Callanan & 

Godshalk, 2000) assumem especial importância. Numa sociedade que foi progressivamente 

impondo uma estrutura familiar apelidada de famílias de dupla carreira (Hall & Hall, 1979, in 

Greenhaus, Callanan & Godshalk, 2000) não será de estranhar que, na revisão dos estudos 

realizados em Psicologia Vocacional em 2005, efectuada por Harrington e Harrigan (2006) se 

encontre um corpo significativo de investigações dedicadas à compreensão e resolução deste 

conflito família-trabalho, incluindo ambos os sexos. Os próprios modelos que caracterizavam a 

carreira das mulheres dão lugar a modelos mais abrangentes que classificam mulheres e 

homens quanto à importância atribuída aos papéis do trabalho e da família (Cinamon & Rich, 

2000). Parece-nos que, na actualidade, homens e mulheres não serão tão diferentes assim no 
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que respeita às aspirações de carreira. Talvez aquilo que os diferencia e que merece a nossa 

atenção, sejam os constrangimentos e oportunidades do contexto cultural e sócio-económico que 

influenciam o desenvolvimento das suas carreiras.  

Tendo em conta o que ficou referido, em seguida, debruçar-nos-emos, sobre a evolução 

do estudo das variáveis que exercem influência no desenvolvimento da carreira das mulheres. 

Esta abordagem, elucidar-nos-á acerca das oportunidades e constrangimentos acima referidos 

que estão na origem da diferenciação entre mulheres e homens no que diz respeito ao 

desenvolvimento da carreira.  

 

2.3. Contributos da Psicologia para a explicação do desenvolvimento da 

carreira das mulheres 

 

2.3.1. Estudos e modelos acerca das variáveis intervenientes no 

desenvolvimento da carreira das mulheres 

 

Paralelamente aos estudos enunciados no ponto anterior deste capítulo, mais 

preocupados em descrever a carreira das mulheres, surgiram outros que se dedicaram a 

identificar as variáveis preditoras ou explicativas do desenvolvimento da carreira das mulheres. 

Estes estudos incluíram algumas variáveis enfatizadas no estudo dos homens, como por 

exemplo, as capacidades, os interesses e o meio familiar e sócio-económico, e acrescentaram 

outras variáveis que enfatizam sobretudo, os factores facilitadores e as barreiras, tanto 

ambientais como individuais, ao desenvolvimento de carreira das mulheres. 

Variáveis como o estatuto marital/familiar, atitudes relacionadas com o papel sexual, e 

conflito de papéis são as principais variáveis preditoras consideradas para estudar as escolhas e 

ocupações das mulheres. A primeira tentativa para incluir estas variáveis foi feita por Sobol 

(1963), que propõe uma classificação de variáveis que influenciam as mulheres casadas com 

filhos a trabalhar fora de casa. Esta classificação inclui (i) as condições capacitantes, isto é, 

características familiares incluindo o salário do esposo e a satisfação com o casamento; (ii) as 

condições facilitadoras, como por exemplo, o nível educacional e a experiência prévia de 

trabalho; e (iii) as condições precipitantes, incluindo as características individuais como o auto-

conceito e as atitudes relacionadas com o papel sexual. 
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Psathas (1968) sugere vários factores afectando a participação das mulheres no mundo 

profissional. Enfatizando elementos culturais, situacionais e de oportunidade, Psathas cita as 

intenções de casar, a fase de vida em que o casamento ocorre, a situação económica do marido 

e a atitude deste face ao comportamento de carreira da esposa, bem como as preferências de 

papéis sexuais das mulheres, como determinantes das decisões das mulheres relativamente ao 

trabalho. 

Outros autores (e.g. Falk & Cosby, 1978; Farmer, 1976, 1983; Fassinger, 2000; 

Matthews & Tiedeman, 1964; Nogueira, 1997; Saavedra, 2001) focam-se especificamente nas 

barreiras ao desenvolvimento de carreira das mulheres. São abordagens, que se diferenciam das 

abordagens como, a título de exemplo, a de Sobol (1963) e de Psathas (1968), que são 

baseadas na falta de realização vocacional das mulheres e na dificuldade para elas utilizarem as 

suas capacidades e talentos, ao tentarem elucidar as barreiras da participação e da realização 

vocacional das mulheres. 

Matthews e Tiedeman (1964) especificam quatro conflitos típicos das mulheres: (i) a 

preocupação associada ao facto das aspirações de carreira e realização profissional poderem 

exigir o sacrifício do casamento; (ii) papéis sexuais familiares típicos que qualificam as mulheres 

para donas de casa mas não para papéis de sustento económico da família; (iii) conflito casa-

trabalho, ou seja, as exigências com o papel familiar serem tão elevadas que prejudicam a 

disponibilidade e empenho para responder as exigências do papel profissional e vice versa; e (d) 

a concorrência entre a idade desejada para casar e a necessidade de enfatizar objectivos e 

ocupações educacionais necessários para a realização na carreira. 

Farmer (1976), por sua vez, sugere seis barreiras internas ou de auto-conceito para as 

mulheres, incluindo o medo do sucesso, a orientação de papel sexual, o comportamento de 

risco, o conflito casa-trabalho, e a perda de auto-estima académica. E, tês barreiras ambientais, 

incluindo a discriminação, a socialização familiar e a avaliação de recursos, tais como os 

recursos relacionados com o cuidar dos filhos. Paralelamente, Harmon (1977) propõe que o 

desenvolvimento de carreira das mulheres é afectado, tanto por constrangimentos internos ou 

psicológicos, como por constrangimentos externos ou sociológicos. 

Falk e Cosby (1978) apontam vários problemas típicos da disrupção do desenvolvimento 

de carreira das mulheres. Estes incluem a socialização feminina no seu papel tradicional, o 

carácter tradicional das profissões associado ao género, o conflito percepcionado entre sucesso 

conjugal e sucesso profissional, e a influência e pressão de pessoas significativas para uma 
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maior ocupação das mulheres em papéis tradicionais e para um afastamento de ocupações não 

tradicionais, tais como, por exemplo, a realização educacional e de carreira. 

Posteriormente, Perun e Bielby (1981) propõem que a compreensão do comportamento 

vocacional das mulheres requer tomar uma perspectiva ao longo da vida e o conhecimento dos 

efeitos dos constrangimentos sociais-estruturais nas mulheres, que perpetuam ocupações 

estereotipadas pelo papel de género e a segregação ocupacional em função do género. As 

mesmas autoras sugerem que a fase de vida e o nível de sincronia entre o trabalho e os ciclos 

familiares, são variáveis importantes no desenvolvimento de carreira das mulheres.  

Gottfredson (1981, 1996, 2005, 2006), num modelo de desenvolvimento das aspirações 

vocacionais baseado nos conceitos de circunscrição e de comprometimento, sugere que o 

género influencia a escolha de carreira porque no processo de circunscrição, por exemplo, a 

sociedade norte-americana na qual baseou o seu modelo, funciona de forma a limitar para um 

número reduzido as opções individuais de carreira percebidas como apropriadas ao género. Esta 

orientação sexual das actividades, ou seja, aquilo que se considera ser adequado para mulheres 

e homens, em termos de actividades profissionais e ocupacionais, são ideias que se criam desde 

muito cedo, pelos três anos de idade, e que determinam as preferências da criança e as suas 

representações do modo como o trabalho está organizado em casa, na escola e na comunidade. 

Daqui, Gottfredson realça o efeito restritivo que os estereótipos de género podem ter neste 

domínio, especialmente no que concerne às aspirações vocacionais das mulheres.  

Por último, vários autores têm tentado dar os primeiros passos em direcção à integração 

de todas as variáveis desenvolvidas em resposta aos aspectos específicos do desenvolvimento da 

carreira das mulheres com as variáveis tradicionais no estudo do comportamento vocacional. Por 

exemplo, Senesh (1973), Osipow (1975), O’Neil, Meeker e Borgers (1978), Farmer (1985), e 

Fassinger, (1985) apresentam algum suporte compreensivo para a ideia de existência de 

factores que influenciam o desenvolvimento da carreira e que são úteis para compreender e 

explicar o processo de desenvolvimento de carreira das mulheres. 

Mais especificamente, as propostas de Osipow e Senesh (Osipow, 1975; Senesh, 1973) 

incluem factores individuais, como as capacidades, os interesses e as atitudes e, ainda, factores 

sociais, como a família, as pessoas significativas, os estereótipos ocupacionais de papéis 

sexuais. Além disso, incorporam também, factores moderadores, como o medo do sucesso, o 

conflito de papéis, e a discriminação (Osipow, 1975). O’Neil et al. (1978) propõem que estes 

factores individuais, familiares, sociais, psicossociais, socioeconómicos e situacionais, são 
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influências importantes na extensão e natureza da socialização de papel e atitudes de género e, 

consequentemente, no processo de escolha de carreira nas mulheres. 

Farmer (1985) postula que a motivação para a carreira nos adolescentes se desenvolve 

através de um conjunto de três influências interactuantes, tais como, as variáveis relacionadas 

com o background de origem (e.g., género, etnia); as variáveis psicológicas (e.g., atitudes, 

crenças, auto-conceito) e as variáveis ambientais (e.g., suporte de pais ou professores). A 

motivação para a carreira, por sua vez, pode ser subdividida em três aspectos, incluindo o nível 

da ocupação escolhida (aspiração), a motivação para realizar um limite de tarefas desafiantes 

(mestria), e grau de comprometimento com as perspectivas de progressão de uma carreira 

(carreira). O modelo de Farmer (1985) tem a vantagem de ser multidimensional, tanto ao nível 

das variáveis dependentes, como das variáveis independentes. A sua investigação (e.g., Farmer, 

1985) recorreu à análise de regressão múltipla e à análise de padrões para averiguar os efeitos 

dos factores de influência nas várias variáveis dependentes. 

Finalmente, o modelo multidimensional proposto por Fassinger (1985), incorpora um 

conjunto de factores similares aos apontados por Farmer (1985) e O’Neil e colaboradores 

(1978): (i) características base ou background (e.g., experiência prévias de trabalho e sucesso 

académico); (ii) variáveis ambientais (e.g., modelos de influencia e encorajamento percebido); e, 

(iii) variáveis psicológicas (e.g., auto-conceito e atitudes relacionadas com o papel sexual). Este 

modelo estrutural pretende predizer vários aspectos da orientação e escolha de carreira das 

mulheres. 

Apesar de não existir ainda uma teoria totalmente compreensiva do desenvolvimento de 

carreira das mulheres, a formulação de novas variáveis, tanto dependentes, como 

independentes, o foco nas barreiras ao desenvolvimento de carreira nas mulheres e o 

desenvolvimento de abordagens que classificam múltiplos factores que influenciam esse 

desenvolvimento, são passos importantes para a compreensão de como se processa o 

desenvolvimento de carreira das mulheres e, consequentemente, conduzem ao enriquecimento 

da Psicologia Vocacional, ao torná-la mais sensível às questões de género. 

A revisão dos estudos neste âmbito demonstra que as variáveis abordadas se dividem 

em duas grandes categorias: variáveis individuais/psicológicas e variáveis 

contextuais/ambientais. Ademais, estes estudos focam-se em dois níveis de análise. O primeiro, 

inclui variáveis relacionadas com a natureza das opções vocacionais que as mulheres fazem, 

estendendo-se para a análise do sucesso e satisfação na implementação dessas decisões 
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vocacionais. O segundo nível considera as variáveis relacionadas com o ajustamento vocacional, 

entendido como a forma como as mulheres vivenciam a sua entrada no mundo do trabalho e 

como implementam as decisões tomadas.  

Ainda no seguimento da apresentação das variáveis explicativas do desenvolvimento de 

carreira das mulheres, e dada a imensidão de estudos e factores considerados no mesmo, de 

seguida, abordaremos mais pormenorizadamente os factores que a literatura psicológica tem 

indicado como relevantes e investigado mais aprofundadamente no que concerne ao 

desenvolvimento de carreira das mulheres. 

 

2.3.2. Estudos que abordam a influência de factores contextuais no 

desenvolvimento da carreira das mulheres 

 

2.3.2.1. A influência da cultura e dos estereótipos de género 

 

As sociedades ocidentais, como a sociedade portuguesa, tradicionalmente especificam 

diferentes papéis de vida, características de personalidade e comportamentos aceitáveis para 

mulheres e homens. As normas que governam a imagem feminina ou masculina são claramente 

definidas e consensualmente confirmadas e tornam-se uma força poderosa na socialização das 

crianças. Os mecanismos pelos quais as crianças aprendem os estereótipos de papéis género e 

desenvolvem características típicas desses papéis incluem o reforço e a punição, a modelagem e 

a adopção de regras, os esquemas ou a generalização baseada na observação dos outros e na 

educação recebida (e.g., Hyde & Rosenberg, 1980). Estes mecanismos ocorrem através da 

influência dos pais, professores e dos média, incluindo a literatura e a televisão (ver Maccoby & 

Jacklin, 1974; William, 1983 para um maior aprofundamento). Durante a socialização da 

criança, ocorre um processo de tipificação sexual, através do qual a criança em 

desenvolvimento, consegue harmonizar o padrão de preferências, competências, atributos de 

personalidade, comportamentos e auto-conceitos prescritos pela cultura, como mais apropriados 

para o seu sexo. Ou seja, o processo através do qual a cultura transforma as crianças de ambos 

os sexos em homens e mulheres (Bem, 1987 in Saavedra, 1995). 

Os pais, muitas vezes, incentivam os interesses e comportamentos vocacionais dos filhos 

no sentido tipicamente esperado em relação ao género, por exemplo, quando lhes proporcionam 

brinquedos tipicamente masculinos ou tipicamente femininos consoante tenham um filho ou 
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uma filha (Maccoby & Jacklin, 1974, 1978). Além disso, normalmente, incentivam mais a 

realização académica dos rapazes do que das raparigas (e.g., Etaugh & Hall, 1980; Rubovitz, 

1975). 

Os professores, por sua vez, também realizam frequentemente actividades que 

favorecem o conformismo aos papéis de género socialmente esperados (e.g., Fargot, 1981). 

Dweck, Davidson, Nelson e Enna (1978), nos seus estudos acerca das atribuições causais 

relacionadas com o sucesso/insucesso académico, verificaram que os rapazes do 4º e 5º anos 

de escolaridade, eram encorajados pelos professores a atribuir o sucesso às suas capacidades e 

o insucesso à falta de esforço ou a factores externos (e.g., falta de sorte), enquanto que os 

modelos inversos de atribuição eram encorajados nas raparigas. 

Numa revisão da literatura sobre esta temática, Guttentag e Bray (1976) sugerem que os 

professores reforçam os rapazes para um comportamento de realização e as raparigas para 

serem boas pessoas. 

Os estereótipos de género estão também presentes nos livros escolares e na literatura 

infantil (e.g., Bergman, 1974; Key, 1975; Weitzman, Eiter, Hokada & Ross, 1972) e nos 

programas televisivos (Busby, 1975; Fruech & McGhee, 1975). Key (1975) refere, a este 

propósito, que a literatura infantil é conduzida pelos temas os rapazes fazem…; as raparigas 

são…, e Nilsen (1971) refere o culto pelos aventais baseado na ideia de que a maioria das 

imagens femininas com características adultas, incluindo os animais, são apresentadas vestindo 

aventais. Mesmo quando muitas mulheres trabalham fora de casa, elas continuam a ser 

retratadas pelos média quase exclusivamente nos papéis de esposa e/ou mãe (Key, 1975). 

Em suma, a socialização baseada nos papéis de género, opera desde a infância, no 

sentido de preparar as raparigas para os papéis de mães e esposas e encoraja-las a desenvolver 

características de personalidade e competências comportamentais que facilitem a sua realização 

nesses papéis (Betz & Fitzgerald, 1987). Isto ocorre porque, como Fransella (1977) sugere, os 

estereótipos podem, de facto, jogar um papel importante na forma como nos vemos a nós 

mesmos. Nós definimos o nosso self com base no que sabemos que somos e naquilo que 

sabemos que não somos e fazemos isto com base nos nossos estereótipos. Por exemplo, uma 

pessoa pode dizer a minha melhor amiga é uma engenheira de sucesso mas ela é um bocado 

diferente das outras mulheres. Apesar da pessoa ter uma excepção, o estereótipo não é 

invalidado pela pessoa com facilidade. Segundo Fransella (1977) o peso dos estereótipos de 

papéis de género é muitas vezes definitivo para a carreira das mulheres, porque as construções 
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estereotípicas ou tipificadas do mundo, são formas eficientes e simples de dar sentido ao 

mundo, e são muito resistentes à mudança. 

Um elevado número de estudos tem demonstrado que os estereótipos de género 

relacionados com as actividades profissionais são consistentes e permanentes na população 

adulta (e.g., Albrecht, Bahr, & Chadwick, 1977; Panek, Rush, & Greenwalt, 1977). 

Um estudo clássico neste âmbito é o de Shinar (1975), que inquiriu estudantes do 

Ensino Superior acerca da masculinidade/feminilidade de 129 profissões. Os estudantes deviam 

classificar as profissões como masculinas, femininas ou neutras, através de uma escala de 

resposta com sete pontos em que 1 significava muito masculinas e 7 significava muito 

femininas. Os resultados indicam que tanto os estudantes, como as estudantes, estereotiparam 

com algum consenso as profissões como masculinas ou femininas. Por exemplo, a profissão de 

mineiro foi classificada por todos os participantes do estudo como muito masculina. Pelo 

contrário, as profissões de enfermeira e manicura foram classificadas como muito femininas 

pela maioria dos participantes no estudo. 

Outros estudos mostraram que os estereótipos de género relacionados com as 

actividades profissionais se revelam desde a infância. Por exemplo, Gettys e Cann (1981) 

concluíram, nos seus estudos, que crianças com dois anos e meio eram capazes de distinguir 

profissões masculinas das femininas, enquanto que Tremain e Schau (1979) verificaram que 

crianças em idade pré-escolar identificavam e concordavam com os estereótipos profissionais 

dos adultos.  

Os estereótipos de género associados a profissões também tem influência nas práticas 

de gestão e de empregabilidade e na forma como homens e mulheres planeiam a sua carreira. 

Por exemplo, alguns estudos acerca dos estereótipos sociais de género sugerem que as 

mulheres são percepcionadas como menos competentes do que os homens (Broverman, Vogel, 

Broverman, Clarkson, & Rosenkrantz, 1972), e também, menos comprometidas com a carreira 

(Geiger, 1989). Este preconceito revela-se importante em termos das políticas de gestão, que 

tendem, por exemplo, a desfavorecer as mulheres casadas em profissões que envolvam 

recolocações (Eby, Allen, & Douthitt, 1999) ou grandes viagens (Rosen, Jerdee, & Prestwich, 

1975). Isto provavelmente devido a subestimarem os efeitos dessas decisões e às suposições 

estereotipadas de que as mulheres escolhem ser melhores esposas do que profissionais, e não o 

contrário (Markham, 1987). A investigação indica que, no contexto de recolocação de postos de 

trabalho, o sexo de pertença de um candidato transporta algumas atribuições e percepções da 
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parte das chefias. Particularmente, Eby e colaboradores (1999) verificaram que as candidatas 

femininas casadas eram percebidas como tendo uma família mais resistente à recolocação num 

posto de trabalho e que seriam mais difíceis de recolocar do que os candidatos masculinos 

casados. Consistente com a teoria dos papéis de género (Bernard, 1981; Maccoby, 1980), a 

investigação continua a mostrar que os empregos dos maridos são percepcionados como mais 

importantes do que o das esposas (cf., Powell & Mainiero, 1992).  

A este propósito, Fernandes (2002) conduziu um estudo junto de estudantes de Gestão 

da Universidade do Minho, em Portugal, com o objectivo de explorar a relação entre os 

estereótipos de género e as características percebidas como requeridas para aquele que ocupa 

uma função de gestão e, consequentemente, discutir as implicações desta relação nas práticas 

discriminativas das mulheres no contexto da gestão. Para tal, analisou as relações de 

proximidade ou distanciamento entre cinco estímulos alvo: (i) mulher; (ii) homem; (iii) homem 

gestor; (iv) gestora; e, (v) um estimulo neutro ao género associado à gestão que se denominou 

de alguém que exerce actividades de gestão. Os resultados obtidos indicam que os estudantes 

de ambos os sexos tendem a perceber o estereótipo daquele que exerce actividades de gestão 

como mais próximo do estereótipo masculino do que do feminino, confirmando-se, deste modo, 

que independentemente das especificidades culturais, o estereótipo do gestor é essencialmente 

masculino. Adicionalmente, ambos os sexos tendem a perceber as subcategorias homem-gestor 

e gestora como estando próximas do estereótipo de alguém que exerce actividades de gestão. 

No caso da gestora, evidencia-se que tal aproximação parece resultar da masculinização desta 

subcategoria. No entanto, quando se consideram os requisitos percebidos como centrais para o 

estereótipo de alguém que exerce actividades de gestão, os estudantes homens tendem a 

perceber o homem-gestor e alguém que exerce actividades de gestão como mais parecidos entre 

si do que este último e a gestora. A mesma autora refere que estes resultados parecem apontar 

para uma assimetria nas representações de género que impede a progressão das mulheres, 

enquanto grupo social, no mercado de trabalho, e que, consequentemente, explicita, legitima e 

justifica o seu tratamento desigual no contexto da gestão.   

Amâncio (1994) refere um outro aspecto importante que actua a posteriori, para reforçar 

os estereótipos de género. De acordo com esta autora, acontece, com frequência, que as 

profissões perdem prestígio à medida que são desempenhadas, maioritariamente, por mulheres, 

parecendo indicar que o trabalho não tem o mesmo significado, quando exercido por homens ou 

por mulheres. 
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Em suma, a investigação neste âmbito tem indicado que os estereótipos de género 

associados a actividades profissionais não só constrangem as escolhas vocacionais que homens 

e mulheres fazem como tem impacto no ajustamento e na integração no mercado de trabalho.  

Relacionado com a existência de tipos profissionais de género que limitam as opções das 

mulheres está a falta de modelos femininos em profissões não tradicionais. 

A importância do papel dos modelos sociais para a aprendizagem vicariante é o lema 

mais vigente nos teóricos da aprendizagem social. Prova disso é a revisão de literatura de 

Maccoby e Jacklin (1974) em que os autores concluem que muitos dos mais conceituados 

teóricos e investigadores do desenvolvimento infantil (e.g., Erickson, 1968, 1982; Gottfredson, 

1981; Kagan, 1964; Kohlberg, 1966) realçam a importância da imitação na aprendizagem do 

comportamento tipificado sexualmente. Alguns teóricos da Aprendizagem social, como Mischel 

(1970, 1973), Mussen (1969) Bandura (1969, 1971, 1977a, 1986, 1989) e Krumboltz (1996), 

sugerem não só a importância da modelagem, como também, a eficácia da influência de 

modelos do mesmo sexo (Basow & Howe, 1980). Além disto, a teoria de auto-eficácia de 

Bandura (1977b) postula a aprendizagem vicariante como uma das quatro fontes de recolha de 

dados experienciais que mais contribui para o desenvolvimento de crenças acerca das 

capacidades comportamentais.  

Desta forma, se a modelagem é um processo importante para a aprendizagem e se os 

modelos do mesmo sexo são mais atractivos, o desenvolvimento da carreira das mulheres pode 

estar limitado pela falta de mulheres adultas que representem uma forte orientação para a 

carreira nos mais variados domínios (Douvan, 1976). Alguma literatura sugere que a falta de 

modelos sociais femininos mina o desenvolvimento dos potenciais educacionais e profissionais 

das mulheres (O’Leary, 1974), e pode ser um dos factores explicativos do facto de haver poucas 

mulheres que optam por carreiras nas ciências (McLure & Piel, 1978) ou por campos 

profissionais pioneiros (O’Donnell & Anderson, 1978). 

Gibson (2004) faz uma revisão do conceito de modelo social e propõe uma definição 

baseada numa construção cognitiva que leva em conta as necessidades, os desejos e as 

ambições individuais. Desenhada com base nos avanços das teorias da comparação social e do 

auto-conceito, o mesmo autor propõe uma abordagem dimensional dos modelos sociais 

(particularmente no contexto das carreiras) integrada na teoria e na investigação actual, 

sugerindo que os modelos sociais devem ser construídos através de duas dimensões cognitivas 
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positivos/negativos e globais/específicos, e de duas dimensões estruturais próximos/distantes e 

hierarquicamente superiores/inferiores. 

A ideia tradicional de modelo social é a de uma pessoa com uma posição de influência, 

tal como os pais, um professor ou um mentor, que fornece um exemplo para os indivíduos 

imitarem (e.g. Erikson, 1985). Investigação recente apresenta uma visão diferente de modelo 

social, como construções cognitivas activas desenvolvidas pelos indivíduos para construir os 

seus selves ideais ou  selves possíveis baseados nas suas necessidades e objectivos de 

desenvolvimento (Bucher & Stelling, 1977; Cross & Markus, 1991; Ibarra, 1999; Markus & 

Nurius, 1986). A consideração destes aspectos no estudo de como os modelos sociais femininos 

ou a sua ausência afecta as decisões de carreira das mulheres, parece relevante. 

Por exemplo, Horgan (1989) defende que o desfasamento nos salários e nas promoções 

das mulheres nas organizações é explicada pelo facto das tarefas das mulheres nas 

organizações serem diferentes da dos homens. As mulheres, normalmente, têm poucos modelos 

sociais em quem se espelhar em termos de género, e por isso, elas deparam-se com a árdua 

tarefa cognitiva de traduzir os comportamentos dos modelos sociais masculinos em 

comportamentos funcionais para elas. A base de dados a partir da qual elas trabalham é mais 

constrita, proporcionando-lhes informação de menor qualidade daquela que está disponível para 

os homens. Estas ideias vão de encontro à literatura que defende que os homens normalmente 

indicam outros homens (e.g., pais, professores) como modelos de influência significativos (e.g., 

Brown, Aldrich & Hall, 1978; Weishaar, Green & Craighead, 1981), enquanto que as mulheres 

indicam mulheres e homens como modelos de carreira (e.g., Andberg, Follett & Hendel, 1979; 

Basow & Howe, 1978; Brown et al, 1978; Kutner & Brogan, 1980; Weishaar et al., 1981). Além 

disso, alguns estudos também indicam que mulheres que seguiram profissões pioneiras referem 

homens como modelos sociais (O’Donnell & Anderson, 1978; Weishaar et al, 1981). Handley e 

Hickson (1978) verificaram que mulheres com talento para a matemática que tinham profissões 

tradicionalmente femininas (e.g., professora do ensino secundário) normalmente citavam 

modelos profissionais femininos, enquanto a maioria das mulheres ligadas a áreas da 

engenharia ou da matemática aplicada, referiam modelos profissionais masculinos. 

Gibson (2004) defende que a pesquisa neste âmbito deve não só investigar os modelos 

sociais primários individuais (e.g., Javidan, Bemmels, Stratton-Devine, & Dastmalchian, 1995; 

Schultheiss, Kress, Manzi, & Glasscock, 2001; Schultheiss, Palma, Predragovich, & Glasscock, 

2002; Weiss, 1977), como também, debruçar-se sobre a formação dos modelos sociais que 
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homens e mulheres adoptam, para compreender o seu impacto no desenvolvimento da carreira. 

Segundo o mesmo autor, deve-se, ainda, investigar os aspectos temporais dos modelos sociais. 

Com efeito, investigação recente sugere que as pessoas desenvolvem o seu auto-conceito ao 

longo da vida e não somente na infância: o self tem sido progressivamente encarado como 

maleável e não como uma entidade estável, mesmo na idade adulta (Cross & Markus, 1991; 

Gergen, 1972; Markus & Wurf, 1987). Se encararmos que as pessoas definem o seu auto-

conceito ao longo da sua carreira, isto sustenta a ideia de que elas continuam, ao longo da sua 

vida, a seleccionar modelos sociais que podem ser úteis ao seu auto-desenvolvimento. Neste 

sentido, torna-se importante perceber qual a importância relativa que os modelos sociais vão 

tendo para as pessoas e como os modelos socais vão mudando à medida que as pessoas vão 

avançando na sua carreira. Uma hipótese sugerida pela literatura é que os indivíduos começam 

por considerar modelos sociais globais, e à medida que o seu auto-conceito se torna mais 

definido, começam a considerar atributos mais específicos dos modelos sociais adoptados (ver 

Gibson, 2004). Outra hipótese adiantada por Gibson (2004) é de que as pessoas, 

progressivamente, vão optando por modelos sociais negativos, à medida que se tornam mais 

experientes (mas também mais cansados) nas organizações em que trabalham. O mesmo autor 

refere, contudo, que estas são hipóteses meramente especulativas e que é necessária e 

relevante, investigação essencialmente de cariz longitudinal que permita explorar estas relações.   

 

2.3.2.2. A influência da família, das relações afectivas e do nível socio-

económico 

 

O nível socio-económico dos pais é um dos preditores mais consistentes da ambição das 

escolhas vocacionais nos homens, sendo que os filhos de famílias com um estatuto social 

elevado, tendem a escolher profissões de prestígio, e os filhos de famílias com um estatuto 

social inferior, tendem a escolher profissões de menor prestigio (Bell, Allen, Hauser, & O’Connor, 

1996; Brown, 1970; Hollingshead, 1949; Owens, 1992; Sewell, Haller & Strauss, 1957). A este 

respeito, Blustein et al. (2002) verificaram que os estudantes com pais com elevado estatuto 

socio-económico estavam mais propensos a desenvolver elevadas aspirações de carreira, bem 

como, níveis mais elevados de adaptabilidade de carreira. Os autores sugerem que estes 

resultados podem ser explicados pelo facto do elevado estatuto socioeconómico dos pais 
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proporcionar mais recursos que facilitam actividades de exploração no âmbito da carreira 

durante a infância (Blustein et al., 2002). 

Contudo, no que concerne à influência desta mesma variável, estatuto socioeconómico 

dos pais, no desenvolvimento de carreira das mulheres, os resultados obtidos em diversos 

estudos são inconsistentes e contraditórios. Alguns estudos encontraram uma forte relação entre 

famílias com estatuto socioeconómico elevado e a orientação para a carreira e/ou opção por 

carreiras pioneiras por parte das filhas (Astin, 1968, 1984; Astin & Myint, 1971; Burlin, 1976; 

Werts, 1965). Outros estudos, na mesma linha, verificaram que as mulheres que têm profissões 

onde os homens dominam (e.g., académicas, gestoras, cientistas) têm maior probabilidade, 

comparativamente às outras mulheres, de terem pais que são profissionais nessas áreas (e.g., 

Cartwright, 1972; Freun, Rothman & Steiner, 1974; Helson, 1971; Hoffman, Goldsmith, & 

Hofacker, 1992; Russo & O’Connel, 1980; Standley & Soule, 1974; Wertheim, Widom & Wortzel, 

1978). Outros estudos, no entanto, referem relações negativas entre a orientação para a carreira 

e o estatuto socioeconómico (Del Vento Bielby, 1978; Eyde, 1962; White, 1967) e, outros ainda, 

não encontraram relação entre as duas variáveis (Card, Steel & Abeles, 1980; Crawford, 1978; 

Falk & Salter, 1978; Ridgeway, 1978). Marini (1978) sugere que enquanto a relação entre o 

estatuto socioeconómico da família e as aspirações educacionais das mulheres possa ser 

elevada, a relação entre o estatuto socieconómico e as aspirações profissionais das mulheres é 

mais delicada do que a mesma relação no grupo dos homens. No mesmo sentido, Schiffler 

(1976) refere que a relação entre estatuto socioeconómico e as aspirações é geralmente menos 

consistente em amostras de mulheres do que em amostras de homens. No entanto, apesar dos 

estudos baseados no estatuto profissional dos pais terem resultados inconsistentes no 

desenvolvimento da carreira das filhas, quando consideramos o nível educacional dos pais em 

relação à carreira das filhas os resultados parecem ser mais promissores. Mulheres em carreiras 

pioneiras têm em geral pais com níveis de educação mais avançados do que mulheres que têm 

profissões tradicionais (e.g., Burlin, 1976; Greenfield, Greinder & Wood, 1980). 

Um número considerável de estudos também se dedicou a investigar o impacto do nível 

educacional e profissional das mães no desenvolvimento de carreira das mulheres. Esta linha de 

estudos surgiu mais no estudo do desenvolvimento de carreira das mulheres do que na dos 

homens, devido à importância da figura parental do mesmo sexo no desenvolvimento dos filhos. 

Teoricamente, a carreira das mães é postulada como facilitadora da realização profissional das 

filhas, pois essas mães constituem um modelo feminino de carreira para as suas filhas (Douvan, 
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1978), e um modelo para integrar com sucesso os papéis familiares e profissionais (DiSabatino, 

1976; Hoffman & Nye, 1974). A investigação, de uma forma geral, tem provado que, de facto, 

as mães que têm uma carreira profissional são uma influência positiva do desenvolvimento de 

carreira das suas filhas. Por exemplo, vários autores (e.g. Almquist & Angrist, 1970, 1971; 

Altman & Grossman, 1977; Huth, 1978; Steele & Barling, 1996; Zuckerman, 1981) verificaram 

que as filhas de mulheres com uma carreira profissional são mais orientadas para a carreira 

(versus orientadas para o lar) do que as filhas de mulheres que são donas-de-casa. Outros 

estudos demonstram que as filhas de mulheres com uma carreira profissional, escolhem com 

mais frequência profissões não-tradicionais quando comparadas com as filhas de mulheres que 

são donas-de-casa (Almquist, 1974; Astin, 1967; Crawford, 1978; Epstein, 1968; Ginzberg, 

Berg, Brown, Herma, Yonalem & Goralick, 1966; Haber, 1980; Tangri, 1962). Corder (1985) 

conclui com os seus estudos que as raparigas provenientes de famílias em que o pai e mãe 

exerciam profissões fora de casa tinham mais sucesso na combinação dos papéis familiares e 

de trabalho na sua vida futura, do que as filhas de casais tradicionais, em que só o pai tinha 

uma profissão. Além disso, os estudos neste âmbito também têm demonstrado que as filhas de 

mães com uma carreira profissional desenvolvem geralmente ideologias de papéis de género 

mais liberais (Hoffman, 1974; Hoffman & Nye, 1974; Steele & Barling, 1996), correspondem 

menos aos estereótipos femininos (Altman & Grossman, 1977; Chernovetz & Jones, 1977; 

Vogel, Broverman, Broverman, Clarkson & Rosenkrantz, 1970), e demonstram uma elevada 

auto-estima, bem como uma avaliação mais positiva das capacidades femininas (Hoffman, 

1974), em comparação com as filhas das mulheres donas-de-casa. 

Contudo, apesar da carreira profissional materna parecer facilitar o desenvolvimento de 

carreira das mulheres, alguma investigação tem sugerido que as filhas de donas-de-casa que 

tem atitudes positivas em relação à carreira profissional e que expressam insatisfação com os 

papéis de dona-de-casa, também são fortemente orientadas para a carreira (Altman & 

Grossman, 1977; Baruch, 1972; Parsons, Frieze & Ruble, 1978). Em contraste, filhas de 

mulheres com profissões que experienciam dificuldades consideráveis na integração dos papéis 

profissionais e domésticos, podem desenvolver atitudes ambivalentes em relação às suas 

carreiras futuras (e.g., Baruch, 1972; Sorenson & Winters, 1975). Apesar dos estudos que se 

debruçaram sobre esta última questão serem escassos, parece razoável concluir que as atitudes 

e satisfação das mães com os papéis de vida afectam de forma significativa as decisões de 

carreira feitas pelas filhas (Betz & Fitzgerald, 1987). 
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Em relação ao nível educacional das mães, tal como acontece com o nível educacional 

dos pais, os estudos tem demonstrado uma associação positiva entre níveis de educação 

superior e orientação das mulheres para a carreira (e.g., Almquist & Angrist, 1971; Del Vento 

Bielby, 1978; Patrick, 1973) ou para profissões não-tradicionais (e.g., Astin, 1969, 1984; Haber, 

1980; Harmon, 1978; O’Donnell & Anderson, 1978; Hutchins, 1966; Russo & O’Connell, 1980; 

Wertheim et al, 1978). Harmon (1978) verificou que, na carreira académica, as mulheres que 

obtinham grau de doutoramento eram provenientes de famílias com pais com habilitações 

escolares mais elevadas do que os homens que obtinham o mesmo grau académico.  

Um aspecto importante a considerar quando se analisa a influência dos factores 

familiares no desenvolvimento de carreira das filhas diz respeito à qualidade e tipo de relação 

pais-criança que pode moderar o impacto destas variáveis demográficas no desenvolvimento da 

carreira e/ou afectar directamente esse desenvolvimento. 

Alguns estudos sugerem que as mulheres orientadas para a carreira tendem a identificar-

se mais com os seus pais do que com as mães (e.g., Helson, 1971; Kenny, 1990; Fisher & 

Padmawidjaja, 1999; Oliver, 1975; Sostek, 1963; Weishaar, Green, & Craighead, 1981), 

enquanto que as mulheres orientadas para o lar, tendem a identificar-se mais com as suas mães 

do que com os pais (e.g., Johnson, 1970; Oliver, 1975). Birnbaum (1975) refere que as 

mulheres com profissões não-tradicionais se definem como muito próximas dos seus pais e 

muito parecidas com eles intelectualmente. Outros estudos sugerem que as mulheres orientadas 

para a carreira são frequentemente provenientes de famílias caracterizadas pela permissividade 

parental (Kriger, 1972) e pela distância psicológica, facilitando o desenvolvimento da autonomia 

e da auto-suficiência na relação pais-criança (Bell, Allen, Hauser, & O’Connor, 1996; Nagely, 

1971; Tangry, 1972). Um grupo muito consistente de estudos tem vindo a comprovar a 

importância do suporte e encorajamento parental para o desenvolvimento de carreira das filhas 

(e.g., Fisher & Griggs, 1995; Hargrove, Creagh, & Burgess, 2002; Young, Friesen, & Borycki, 

1994). Este factor tem sido descrito como o que mais facilita o desenvolvimento de planos de 

carreira académica das mulheres no domínio das ciências (McLure & Piel, 1978), o 

desenvolvimento de opções de carreira das mulheres no campo da medicina (Cartwright, 1972), 

e em amostras de mulheres que possuem profissões tradicionalmente dominadas pelos homens 

(Haber, 1980; Houser & Garvey, 1985; Standley & Soule, 1974).  

A este respeito, Whiston e Keller (2004), realizaram uma revisão dos estudos acerca da 

influência da família de origem no desenvolvimento de carreira. No caso dos estudos com 
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estudantes do Ensino superior, as autoras concluem que a família de origem influência a 

maturidade e desenvolvimento de carreira, a exploração vocacional, a identidade vocacional, a 

avaliação de capacidades relacionadas com a carreira, o comprometimento com a carreira e a 

escolha vocacional desses estudantes. Por outro lado, as mesmas autoras referem ainda, que os 

estudos sugerem uma menor influência da família de origem na auto-eficácia relacionada com a 

tomada de decisões de carreira, bem como, na indecisão de carreira dos estudantes. Contudo, 

Whiston e Keller (2004) referem ainda, que a forma de actuação destas variáveis depende em 

grande medida se consideramos estudantes mulheres ou homens, bem como se estudamos a 

relação com a figura paterna ou materna, como aliás os estudos previamente descritos 

comprovam. Por exemplo, no que se refere à exploração parental, a vinculação à mãe parece ter 

mais influência do que a vinculação ao pai. Por outro lado, as variáveis relacionadas com a 

figura parental parecem ter mais impacto no desenvolvimento de carreira das estudantes 

mulheres, especialmente no que diz respeito à escolha por profissões não tradicionais. 

Ainda no que diz respeito à família de origem, Schultheiss e colaboradores (2002) 

estudaram a influência dos irmãos no desenvolvimento de carreira dos estudantes do Ensino 

Superior, referindo a sua importância como fontes de suporte social. Com efeito, os irmãos 

parecem proporcionar um suporte que as mesmas autoras definem como multidimensional e 

complexo, incluindo apoio emocional, apoio na assistência e integração social e apoio ao nível da 

informação, tendo uma influência positiva no desenvolvimento de carreira, especialmente em 

períodos de transição de carreira ou educacionais. Além disso, aquelas autoras referem que os 

estudantes frequentemente referem um irmão/irmã mais velho como a pessoa mais influente no 

seu desenvolvimento de carreira, ou como, modelos sociais positivos e negativos. Neste 

contexto, seria importante analisar a influência dos irmãos/irmãs no desenvolvimento de carreira 

das mulheres, comparativamente à influência no desenvolvimento de carreira dos homens.   

Além da influência fulcral da família de origem no desenvolvimento de carreira das 

mulheres, Osipow (1975), Matthews e Tiedeman (1964), entre outros, referem que a maior 

dificuldade no desenvolvimento de carreira das mulheres se prende com os planos para o futuro 

relacionados com o casamento e a maternidade. Por outras palavras, para estes autores, um 

preditor consistente da orientação para a carreira ou seguimento de carreiras inovadoras nas 

mulheres, ao longo dos anos, é o seu estatuto familiar/conjugal em adulta e/ou, nas 

adolescentes ou jovens adultas, os seus planos em relação ao casamento e aos filhos. Aliás, a 

este respeito, a investigação tem demonstrado que os jovens que se identificam muito com o 
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papel familiar podem experimentar mais dificuldades na transição para o mercado de trabalho. 

Estes indivíduos balanceiam entre investirem nos papéis familiares (e.g., esposa, namorados, 

pais, filhos) e despenderem tempo com os seus papéis de trabalho, sentindo com frequência 

conflitos nas expectativas que colocam em cada papel (Frone, Russell, & Barnes, 1996). Por 

exemplo Day e Chamberlain (2006), recentemente, verificaram que elevados níveis de 

comprometimento parental reduzia o compromisso com o emprego. 

Com efeito, quando comparadas com mulheres que casaram, as mulheres solteiras 

possuem níveis de educação superior (e.g., Gigy, 1980; Houseknech & Spanier, 1980) e 

aparecem mais ligadas a profissões tradicionalmente dominadas pelos homens (e.g., Astin & 

Myint, 1971; Card et al, 1980; Del Vento Bielby, 1980; Gigy, 1980). Os estudos também 

demonstram que as mulheres orientadas para a carreira também têm e/ou desejam ter poucos 

ou nenhum filho (Card et al, 1980; Greenfield et al., 1980; Harmon, 1970; Tickmyer, 1979; 

Tinsley & Fraunce, 1980) e que a presença e o número de filhos está relacionado negativamente 

com a opção por profissões não tradicionais (Astin & Myint, 1971; Greenfield et al., 1980).  

A orientação conjugal foi estudada por Hallett e Gilbert (1997), analisando uma 

população de estudantes universitárias. Os autores verificaram que as mulheres que referiam 

uma orientação para um casamento com partilha de papéis eram significativamente diferentes 

em várias variáveis das que referiam uma orientação para um casamento tradicional (i.e., a 

mulher é a principal responsável pela educação dos filhos e o homem é responsável pelo 

financiamento da casa). Especificamente, as mulheres que pretendiam partilhar tarefas com os 

maridos apresentavam traços de tipo mais masculino/instrumental (e.g., competitividade), 

elevada auto-estima, compromisso vocacional elevado, uma forte preferência por companheiros 

que partilham tarefas domésticas e parentais e uma atitude mais liberal quando comparadas 

com mulheres que preferem ter um casamento tradicional. 

Devido ao fluxo das mulheres na força laboral, desde 1980, e à mudança correspondente 

das expectativas sociais em relação às mulheres e à vida familiar, o estudo do género em 

relação às questões família-trabalho tem sido um foco de atenção substancial na literatura da 

área.  

Um estudo qualitativo conduzido por Shann (1983) explorou as diferenças de género nos 

planos de careira de homens e mulheres diplomados em áreas profissionais dominadas por 

mulheres e em áreas profissionais dominadas por homens. Um resultado interessante obtido 

com este estudo é que as mulheres são mais favoráveis que os homens a discutir planos de 
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gestão de responsabilidades relacionadas com a família-trabalho quando se projectam em 5-10 

anos no futuro. Em adição, a especificidade e ambição dos planos de carreira para esse espaço 

temporal (5-10 anos) das mulheres é menor do que a dos homens. Lips (1992) também 

estudou as atitudes familiares e de género em relação ao prosseguimento de um curso 

dominado pelos homens, e a vida adulta. Apesar de ambos, mulheres e homens, estarem 

geralmente de acordo com a capacidade das mulheres para gerir os papéis profissionais e 

familiares, as estudantes mulheres confirmavam esta ideia com mais convicção que os 

estudantes homens.   

White e Cooper (1994) demonstraram que os padrões de carreira das mulheres, 

sobretudo em posições de chefia, se caracterizavam por casamentos tardios e por um número 

reduzido de filhos. Para os homens, ao contrário, o casamento e a vida familiar facilitam o 

sucesso profissional, proporcionando um grau de estabilidade nas suas vidas que lhes possibilita 

a dedicação à carreira e serve de indicador de responsabilidade e de estabilidade para os 

empregadores. Os próprios homens sentirão que a vida familiar lhes proporciona o suporte 

moral e emocional necessário para lidar com a tensão e o stress provocados pelos exigentes 

ritmos de trabalho da vida actual (Gattiker & Larwood, 1990; in Melamed, 1995, p.40). Isto é, as 

expectativas sociais parecem ser ainda no sentido de que a vida familiar facilita a carreira 

profissional dos homens, mesmo que à custa da carreira das mulheres. 

Neste contexto, outros autores interessaram-se em estudar a influência dos pares e das 

relações afectivas durante a adolescência nos planos de construção de carreira das mulheres. 

Assim, Idle, Parkerson, Haertel e Walberg (1981) realizaram uma meta-análise dos estudos 

acerca da influência dos pares nos resultados escolares e encontraram um reduzido efeito, não 

só nas medidas de realização escolar, como também, nas aspirações educacionais e 

profissionais. Uma década mais tarde, Eisenhardt e Holland (1992), realizaram um estudo 

longitudinal e etnográfico com estudantes do Ensino Superior, no qual exploraram as relações 

românticas heterossexuais e as relações de amizade com pares do mesmo sexo, focando-se na 

análise da atenção dada a essas relações relativamente ao envolvimento académico. Os autores 

verificaram que, ao longo dos anos de frequência do Ensino Superior, o envolvimento amoroso 

frequentemente destruía os planos das estudantes de seguirem carreiras não-tradicionais e de 

prestígio. Muitas vezes, as estudantes optavam por seguir carreiras tradicionais, como a do 

ensino, para conseguirem conjugar melhor as exigências profissionais com as da relação 

amorosa. Os mesmos autores verificaram que além das estudantes alterarem os seus objectivos 
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de vida com base nessas relações amorosas, o efeito dessas relações amplifica-se ao grupo de 

pares com quem as jovens se relacionam, cujos interesses estão mais relacionados com a 

relação amorosa do que com os interesses académicos. 

Gustafson, Stattin, e Magnusson (1992) fornecem uma evidência mais directa da 

influência das relações de amizade e amorosas nas opções de carreira. Os autores seguiram um 

grupo de 450 estudantes Suecas do ensino obrigatório, que faziam parte de um estudo 

longitudinal mais amplo. Neste estudo, as aspirações educacionais e as redes de pares nos 

tempos livres foram avaliadas aos 15 anos de idade, ou seja, um ano antes da escolaridade 

obrigatória terminar e comparadas com as saídas educacionais das jovens aos 26 anos de 

idade. Distinguiram-se dois tipos de redes de pares: rede de pares convencional, composta por 

pares da mesma idade, escola e sexo; e rede de pares não-convencional, composta por colegas 

que eram mais novos ou mais velhos, que já não estudavam, ou que tinham um namorado fixo. 

Os autores verificaram que as mulheres que estavam associadas a colegas não-estudantes, a 

colegas mais velhos, ou que tinham namorado aos 15 anos de idade, estavam mais propensas a 

ter filhos aos 26 anos de idade e menos propensas a terem continuado os estudos, quando 

comparadas com mulheres que não tinham essa rede de pares. Além disso, a relação com o 

namorado revela-se mais poderosa do que qualquer outra relação de pares não convencional. As 

aspirações educacionais ao nível do Ensino Superior suavizam os efeitos de todas as relações de 

pares com excepção da relação com o namorado. 

Os mesmos autores especulam que a presença de um namorado pode ajudar a orientar 

o desenvolvimento das raparigas em relação ao papel de dona de casa e afasta-as dos papéis de 

carreira requeridos para níveis de educação mais elevados. 

Tal como Eisenhart e Holland (1992), Gustafson, Stattin e Magnusson (1992) sugerem 

que este efeito ocorre directamente através da influência da relação amorosa e indirectamente 

através da rede de pares que suporta essa relação amorosa. 

Apesar de limitada às adolescentes Suecas e de não considerar a influência familiar na 

sua análise, os estudos de Gustafson et al. (1992) são importantes porque sugerem que os 

pares, especialmente os namorados, são influências importantes no processo de tomada de 

decisão de carreira das jovens, na época em que os estudos foram realizados.  
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2.3.2.3. A influência dos contextos educativos 

 

Os sistemas educacionais são forças tremendamente influentes que podem actuar de 

forma negativa, se servirem para perpetuar os estereótipos profissionais de género e 

preconceitos sexuais, ou de forma positiva, quando actuam no sentido de facilitar a justiça entre 

os sexos e de forma a maximizar os potenciais individuais. São também os sistemas 

educacionais e as instituições que os formam as maiores forças de mudança social que podem 

facilitar o desenvolvimento de carreira das mulheres. 

Desde o pré-escolar que o contexto escolar é uma fonte fundamental de aprendizagem e 

de socialização e que transporta um conjunto de valores relativamente ao trabalho e às carreiras 

que são influentes ao longo de toda a vida. 

Com efeito, a escola e as atitudes dos professores tendem, em geral, a manter ou 

mesmo a reforçar os valores tradicionalmente associados à masculinidade e à feminilidade 

veiculados pela sociedade e pelas famílias, bem como a reproduzir uma diferenciação de 

competências e saberes, supostamente específicos segundo o sexo (Basow, 1992; Saavedra, 

2001, cit in Taveira, 2004). 

Mudanças nas expectativas de mulheres e homens na sociedade têm afectado não só as 

suas aspirações futuras e educacionais, mas também as oportunidades educacionais que lhe 

são oferecidas. Riddell (2000) defende que, antes dos anos 70, rapazes e raparigas eram 

educados para papéis educacionais e domésticos muito diferentes, sendo canalizados para 

áreas de interesse muito diferentes (Scottish Education Department, 1975 cit in Tinklin, 

Croxford, Ducklin, & Frame, 2005). A frequência escolar diferenciou-se, historicamente, para 

rapazes e raparigas. Em Portugal, por exemplo, a diferenciação entre escolas masculinas e 

femininas, manteve-se até à década de setenta. Verdadeiramente, só a partir de Abril de 1974 

se iniciou uma verdadeira revolução de mentalidades, no sentido da igualdade de oportunidades 

para todos os indivíduos. Alguns efeitos da diferenciação escolar, segundo o sexo, parecem 

continuar a manifestar-se actualmente, o que já não tem a ver com o acesso à escola que se 

tornou obrigatório e universal, nem com os currículos, mas sim com a diferenciação mais subtil 

que continua a fazer-se no interior do sistema educativo, condicionando os percursos escolares 

de cada um dos sexos. Terrail (1992) utiliza a expressão destinos escolares de sexo para 

salientar que rapazes e raparigas seguem percursos escolares distintos. Kenway e Gough (1998) 

referem que o senso comum explica e legitima esta diferenciação com base em características 
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naturais ou inatas, de cada um dos sexos e há ainda muitos educadores que aceitam a ideia de 

que há grandes diferenças quanto ao estilo cognitivo, quanto ao raciocínio moral e modos de 

aprender e conhecer de homens e mulheres, continuando a escola a transmitir e reforçar, mais 

ao menos e explicitamente, os comportamentos e os papéis que a sociedade, em geral, 

considera mais apropriados para rapazes e raparigas. 

Neste contexto, ainda, Kenway e Gough (1998, p. 7) procuram explicar a construção das 

identidades sexuais do masculino e do feminino, com base na organização curricular. Sustentam 

aqueles autores que tais identidades são construídas através de uma série de dualidades 

hierárquicas, onde se incluem: as Capacidades instrumentais vs. Capacidades expressivas, os 

Conhecimentos públicos vs. Conhecimentos Privados, a Disciplina vs. Criatividade, a Razão vs. 

Emoções, a Objectividade vs. Subjectividade. Estas dualidades reflectem-se na organização 

curricular, ocupando as disciplinas científicas um lugar superior nos currículos. Neste 

enquadramento, espera-se que os estudantes de Ciências rejeitem o lado mais fraco destas 

dualidades em favor da independência intelectual, da racionalidade, da certeza, do rigor e da 

neutralidade emocional, dado que a Ciência é considerada como um factor de construção da 

masculinidade. Por contraste, as matérias mais soft são associadas à feminilidade e como 

factores que contribuem para a sua construção. Deste ponto de vista, as próprias disciplinas 

escolares funcionariam como uma espécie de tecnologia do género, ao contribuírem para 

infundir valores, comportamentos e atitudes próprias de cada um dos sexos (Eagleton, 1985; in 

Kenway & Gough, 1998, p. 7). Os homens tenderiam, nesta perspectiva, a explorar e a escolher 

as matérias duras, da Ciência e da Tecnologia, como forma de mostrarem a sua masculinidade 

e o seu desdém pelas tentativas das mulheres em explorarem e fazerem opções vocacionais por 

estes domínios. 

Actualmente, em termos escolares, verifica-se já uma sobrescolarização das mulheres 

(Terrail, 1992; Zazzo, 1993) e um acesso massivo das mesmas ao mercado de emprego, mas 

não sem que as influências de género se façam sentir (Baudelot & Establet, 1992). De tal modo, 

que as análises da relação escola-género se deslocam actualmente mais para os percursos e 

opções vocacionais de mulheres e homens no interior dos sistemas de ensino, dado a igualdade 

de circunstâncias no acesso à escola estar aparentemente resolvido. Contudo, esses diferentes 

percursos e opções escolares têm as suas raízes na socialização: quando mulheres e homens 

chegam à escola têm já um percurso sexualmente diferenciado que irá influenciar os percursos 

vocacionais dos mesmos, sustenta Soto (1993). Facilmente se reconhece a influência deste 
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percurso na exploração vocacional, sobretudo no conteúdo, limitando-o ou balizando-o, num 

determinado sentido (Afonso & Taveira, 2002; Taveira, 2001; Taveira, Silva, Rodríguez & Maia, 

1998). 

Silva (1999) sugere que se designe por escolarização do estereótipo o processo de as 

mulheres/homens exibirem na escola as práticas e comportamentos mais adequados ao seu 

sexo. Segundo Lois e Garcia (1998, p. 79), por seu turno, os estereótipos sociais continuam 

mergulhados no sistema educativo e modelam a personalidade, os interesses, as aspirações e 

as expectativas de mulheres e homens e, naturalmente, a sua exploração vocacional. Note-se 

que este constitui um dos processos básicos fundamentais da escolha e do compromisso com 

trajectórias escolares e profissionais ao longo da vida. Assim, segundo aqueles autores, 

mulheres e homens continuarão a fazer o seu desenvolvimento vocacional e a explorar 

vocacionalmente, condicionados pelos estereótipos de género e, segundo Bridges (1988; in Lois 

& Garcia, 1998, p. 80), terão maiores expectativas de êxito, face às diferentes tarefas, quando 

estas se lhes apresentam como mais apropriadas para o seu próprio sexo. Um estudo realizado 

junto de uma amostra de 292 alunos do 12ºano, a frequentar escolas do ensino regular, no 

Grande Porto procurou investigar diferenças entre sexos na forma como conduziam a exploração 

vocacional. Os resultados indicam que as raparigas, quando comparadas com os rapazes, 

atribuem mais valor às actividades de exploração do self e do meio, mas registam níveis mais 

elevados de ansiedade antecipatória face a decisões vocacionais (Afonso, 2000), provavelmente 

devido aos factores acima referidos. 

Por seu turno, Sutherland (1991) afirma que, actualmente, por exemplo, nos programas 

curriculares do Ensino Básico de países considerados desenvolvidos, a diferenciação segundo o 

sexo é relativamente reduzida, o mesmo não acontecendo no Ensino Secundário. Contudo, no 

Ensino Superior, um contexto de escolhas mais específico, essa diferenciação acentua-se 

novamente. Ou seja, as diferentes vias escolares que se oferecem aos jovens, bem como os 

diferentes níveis de ensino, poderão continuar a encaminhar mulheres e homens para 

explorarem e fazerem opções vocacionais consideradas adequadas ao seu género.  

Uma das ideias defendidas neste âmbito é que a equidade de género requer não só 

representatividade em números de mulheres e homens, como também uma quebra de valores 

que tradicionalmente informam e dirigem a cultura, nomeadamente, das instituições de Ensino 

Superior.  
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Com efeito, apesar de se reconhecer que, a partir dos anos 70, em países como o nosso, 

o hiato entre os níveis educacionais de homens e mulheres está a desaparecer, é possível 

encontrar: (i) mais homens do que mulheres nas áreas da Matemática, Tecnologia e Ciências e 

com melhor realização; (ii) mais mulheres que homens nas áreas dos Serviços e com melhor 

realização; (iii) mais mulheres com níveis superiores de realização na linguagem escrita e falada; 

(iv) mais mulheres a frequentar e a graduarem-se no ensino superior (cf. Afonso & Taveira, 

2002; Eurydice & Eurostat, 2003, 2005, 2007). 

Mulheres e homens desempenham, indistintamente, múltiplos papéis na sociedade 

actual. Apesar disso, há uma longa tradição de encorajar e orientar as mulheres e os homens 

para aquelas áreas e ocupações consideradas socialmente apropriadas ao respectivo sexo. Tal 

tradição, muitas vezes, procede, de modo invisível e subtil, dificultando os esforços para 

aumentar a experiência pessoal de igualdade no acesso e sucesso ao sistema de oportunidades 

educativas, quer pelos homens, quer sobretudo pelas mulheres (cf. Gilbert & Brownson, 1998). 

A este respeito, a literatura mostra, por exemplo, que as mulheres que prosseguem uma carreira 

académica detêm, comparativamente aos homens, níveis inferiores no que toca à participação 

em determinadas áreas disciplinares, posição organizacional, produtividade científica e 

reconhecimento. Santos (2004), estudou, numa amostra de académicas portuguesas, as 

barreiras de natureza organizacional que dificultam a progressão das mulheres na carreira 

académica. Os resultados obtidos demonstram que a dificuldade em aceder às redes informais 

de relacionamento, o isolamento social e a desvalorização e secundarização da actividade 

docente, são algumas das barreiras mais notadas pelas mulheres para a progressão na carreira 

académica. 

Estas barreiras invisíveis são uma questão que tem interessado, de há duas décadas a 

esta parte, não só responsáveis dos estudos sobre as mulheres e sobre o género, como 

também, os investigadores da aprendizagem e do desenvolvimento da carreira e, os políticos e 

administradores da educação em geral, bem como os da educação superior. 

Apesar de a educação ser uma das variáveis mais importantes no estudo do 

desenvolvimento de carreira das mulheres, a natureza e o nível de educação obtidos pelas 

mulheres são normalmente abordados, pela investigação, como variáveis dependentes usadas 

para descrever o desenvolvimento de carreira das mulheres. A par do estatuto conjugal, a 

educação é considerada a variável mais importante no desenvolvimento de carreira das 

mulheres (Gybers, Johnson, & Gust, 1968; Harmon, 1970; Watley & Kaplan, 1971; Wolfson, 
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1976). Uma das relações mais consistentes encontradas nestes estudos é que maiores níveis de 

educação recebidos pelas mulheres correspondem a uma maior probabilidade dessas mulheres 

trabalharem fora de casa em adultas, independentemente do seu estatuto conjugal ou parental 

(e.g., Blaska, 1978; Carnergie Comission on Higher Education, 1973; Houseknecht & Spanier, 

1980; Huth, 1978; Vetter, 1980). A par disto, alguns estudos tem demonstrado a influência da 

obtenção de habilitações de nível superior no desenvolvimento da carreira das mulheres e 

encontraram correlações significativas. Por exemplo, Houseknecht e Spanier (1980) 

encontraram, no sentido de outros estudos já referidos no ponto anterior, que mulheres com 

graduação no Ensino Superior tendiam não só a permanecer solteiras como obtinham taxas 

elevadas de separações amorosas (e.g., divórcio), e menores taxas baixas de fertilidade. Mason e 

Czajka (1976) encontram relações positivas entre as atitudes mais liberais relacionadas com os 

papéis sociais femininos e a obtenção de educação superior nas mulheres. A relação entre o 

prosseguimento de estudos de nível superior e a opção por carreiras não tradicionais também se 

tem demonstrado ser forte e no mesmo sentido (Astin, 1977; Astin, 1984; Brown, Aldrick, Hall, 

1978; Douvan, 1976).   

Desta forma, e por tudo o que expusemos anteriormente podemos concluir que os 

Sistemas Educacionais, por um lado, são uma grande força, senão a estrada principal na 

realização e sucesso profissional das mulheres e, por outro, ironicamente, constituem 

simultaneamente uma das maiores barreiras ao desenvolvimento da carreira das mulheres.  

 

2.3.3. Estudos que abordam a influência de factores individuais no 

desenvolvimento de carreira das mulheres 

 

2.3.3.1. Capacidades e realização 

 

Um dos problemas mais sérios relacionados com o desenvolvimento da carreira das 

mulheres é a permanente subestimação das suas capacidades e talentos em muitos domínios 

profissionais (Fitzgerald & Crites, 1980). O estudo de seguimento de crianças sobredotadas 

realizado por Terman e Oden (1959) é um exemplo, que mostra como as capacidades 

intelectuais das mulheres têm sido desperdiçadas, com custos significativos para essas 

mulheres e para a sociedade. 
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Um corpo sólido de estudos tem investigado as diferenças de género relacionadas com 

as capacidades cognitivas (Hyde, 1981; Maccoby & Jacklin, 1974), considerando quer o 

funcionamento intelectual geral, quer o funcionamento intelectual em áreas específicas como a 

capacidade verbal, matemática e espacial. 

No que diz respeito ao funcionamento intelectual medido por testes como o Stanford-

Binet e as Escalas de Wechsler, não se registaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os sexos na população normal (Maccoby & Jacklin, 1974). Contudo, défices intelectuais 

que afectam a aprendizagem escolar são mais frequentes nos rapazes do que nas raparigas. Por 

exemplo, os rapazes apresentam mais problemas de dislexia e de gaguez do que as raparigas 

(Maccoby & Jacklin, 1974; Williams, 1983). No que diz respeito a capacidades mais especificas, 

Maccoby e Jacklin (1974) numa revisão dos estudos acerca desta temática, concluem que 

apesar de não haver diferenças na inteligência geral, as mulheres geralmente obtém pontuações 

mais elevadas em testes de capacidade verbal, enquanto os homens pontuam mais elevado em 

provas de raciocínio matemático e visualização espacial. Contudo, o mesmo autor refere que 

estes resultados podem ficar a dever-se a uma conjectura de factores que é preciso considerar. 

Em primeiro lugar, não se verificam diferenças consistentes nos diferentes tipos de capacidades 

até à adolescência, que, segundo os autores, corresponde à fase da vida até quando as crianças 

tem a ampla oportunidade de aprender as características de género adequadas ao seu sexo e 

lidam com as expectativas sociais para mulheres e homens. Em segundo lugar, embora a 

maioria dos estudos tenha sugerido este padrão de diferenças entre os sexos, muitos estudos 

falharam em mostrar estas mesmas diferenças ou registaram diferenças num padrão oposto. 

Por exemplo, Sherman (1979), numa amostra de alunos do nono e décimo anos de 

escolaridade, não registaram diferenças estatisticamente significativas no tipo de capacidade 

cognitiva relacionadas com o sexo. Aliás, nos alunos do nono ano, vários estudos têm 

demonstrado que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os sexos na 

realização matemática (e.g., Chipman & Thomas, 1985; Chipman & Wilson, 1985; Wise, 1985). 

Em terceiro lugar, os autores chamam a atenção para a impossibilidade de separar a realização 

dos alunos em testes de capacidade da sua história educacional prévia e de outras experiências. 

Devido a isto, os testes utilizados nestes estudos avaliaram a realização nas capacidades 

desenvolvidas e não o potencial inato de mulheres e homens. Por último, os autores realçam a 

ideia de que os resultados obtidos relativamente às diferenças entre sexos, se referem a 

diferenças estatisticamente significativas entre a média de pontuações obtidas por um grupo de 
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mulheres e a média de pontuações obtida por um grupo de homens, o que não implica 

necessariamente uma diferença prática e aplicável a todos as mulheres e homens.  

 

2.3.3.2. Interesses, necessidades e valores 

 

Historicamente, os interesses dos dois sexos foram medidos separadamente (Campbell, 

1977). A construção de medidas de interesses vocacionais separadas como é o caso do Strong 

Vocational Interest Blank for men (SVIB-M; Strong, 1927) e do Strong Vocational Interest Blank 

for women (SVIB-W; Strong, 1933) é a prova disso. Apesar de actualmente se ter eliminado o 

uso de medidas separadas para mulheres e homens, continua a verificar-se padrões de resposta 

comuns entre mulheres e homens nos questionários de interesses. Geralmente, as mulheres 

indicam interesses em actividades sociais e artísticas, enquanto os homens indicam interesses 

por actividades científicas técnicas e/ou mecânicas (Betz & Fitzgerald, 1987). Por exemplo, nas 

medidas que usam os perfis vocacionais de Holland (1973), tem-se verificado que as mulheres 

pontuam elevado nos perfis social, artístico e convencional, enquanto os homens pontuam mais 

elevado nos perfis realista, investigador e empreendedor (Gottfredson, Holland & Gottfredson, 

1975; Holland, 1972; Prediger & Hanson, 1976). Contudo, uma análise dos censos dos EUA de 

1960 a 1990, realizada por Reardon, Vernick e Reed (2004), usando a classificação de Holland, 

verificou que as mulheres têm-se empregado em áreas de trabalho mais diversificadas do que os 

homens, incluindo empregos nos domínios convencional, realista, social e, mais recentemente, 

no domínio empreendedor. Os homens por seu turno, obtém empregos essencialmente nas 

áreas realista e empreendedora. Os autores referem que estes dados devem ser utilizados no 

sentido de encorajar os homens a explorar interesses nas profissões frequentemente dominadas 

pelas mulheres (e.g., na área social) e encorajar as mulheres a explorarem profissões 

associadas com níveis de complexidade mais elevados (e.g., na área da investigação). A este 

respeito, Betz e Fitzgerald (1987) referem que o interesse por áreas de investigação e por áreas 

realistas, bem como pelas áreas sociais e artísticas, não se desenvolvem só na idade adulta, 

sendo fundamental encorajar a participação dos adolescentes e jovens numa variedade de 

actividades, experiências profissionais ou relacionadas com o mundo do trabalho, que lhes 

permitam desenvolver esses interesses vocacionais e, consequentemente, as suas escolhas de 

carreira. As mesmas autoras afirmam, a respeito do desenvolvimento dos interesses, que as 

mulheres que desenvolvem interesses científicos e técnicos frequentemente seguem carreiras 
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não tradicionais. Contudo, o insucesso de muitas mulheres em desenvolver os seus interesses 

devido aos constrangimentos próprios da socialização feminina, continua a ser uma grande 

barreira ao desenvolvimento de carreira das mulheres e limita as suas opções vocacionais. Um 

exemplo que comprova esta ideia está nos estudos de Meinster e Rose (2001), que investigaram 

a relação entre o namoro e os interesses vocacionais em estudantes de uma escola secundária 

feminina, católica e particular. As jovens que fizeram parte da amostra foram seguidas desde o 

primeiro ano até ao último ano do Ensino Secundário. Os resultados obtidos revelaram que ao 

longo do tempo todas as estudantes foram subscrevendo interesses em profissões 

tradicionalmente dominadas por mulheres. Além disso, as estudantes com aspirações 

educacionais baixas eram as que se envolviam em mais relações amorosas e as que no último 

ano do Ensino Secundário demonstravam um perfil de interesses menos diferenciado e menos 

ambicioso do ponto de vista da carreira. As estudantes com aspirações educacionais elevadas 

expressavam mais investimento no trabalho e menos nos papéis familiares, enquanto as 

estudantes com baixas aspirações educacionais expressaram igual investimento na família e no 

trabalho.  

O desenvolvimento de interesses vocacionais está também relacionado com a exploração 

Vocacional (Flum & Blustein, 2000; Blustein et al., 2002). A este respeito, os estudos que 

procuram analisar as diferenças entre mulheres e homens na exploração vocacional ilustram 

bem a influência dos factores contextuais no desenvolvimento de diferenças interindividuais na 

exploração vocacional. Stumpf, Corelli e Hartman (1983) verificaram, numa população de 

diplomados, que os homens apresentavam crenças significativamente mais favoráveis acerca da 

instrumentabilidade do método de exploração e da importância atribuída ao atingir da posição 

preferida, do que as mulheres. Por sua vez, numa população de estudantes do ensino Superior, 

os mesmos autores (Stumpf, et al., 1983) verificaram que os homens registavam percepções 

mais positivas acerca do mercado do trabalho e níveis mais elevados de stress exploratório do 

que as suas colegas mulheres. No entanto, a este respeito, outros autores (e.g., Afonso, 1987; 

Simas, 1986; Stumpf & Lockhart, 1987) obtiveram resultados inversos, com as mulheres a 

registarem valores mais elevados nas dimensões de exploração vocacional. Estes resultados 

indicam a necessidade de se analisar mais profundamente as questões de género na exploração 

vocacional. A este respeito, o estudo recente de Patton, Bartrum e Creed (2004) pode ser um 

contributo importante. Estas autoras estudaram a relação entre optimismo, auto-estima, 

expectativas e objectivos de carreira como percursores do planeamento e exploração de carreira, 
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em estudantes do Ensino Secundário, encontrando padrões nas raparigas distintos do dos 

rapazes, na relação destas variáveis. Concretamente, verificaram que para os rapazes, o 

optimismo e a auto-estima influenciavam as expectativas de carreira, que por sua vez prediziam 

os objectivos de carreira, o planeamento de carreira e a exploração de carreira. As raparigas, por 

sua vez registaram um padrão diferente, em que o optimismo influência directamente os 

objectivos de carreira, que de seguida, predizem o planeamento de carreira e exploração de 

carreira. A auto-estima das raparigas prediz as expectativas de carreira que influenciam 

directamente o planeamento e exploração de carreira, passando por cima dos objectivos de 

carreira. 

Neste contexto, de uma forma geral, a teoria vocacional existente sugere que os factores 

sociais, como as barreiras associadas com o género no que respeita à estrutura de 

oportunidades e a socialização face ao papel sexual tradicional, a par de outras experiências de 

aprendizagem, podem limitar as aspirações e a realização vocacional das mulheres e, 

consequentemente, o âmbito da sua exploração vocacional, bem como, o desenvolvimento de 

interesses vocacionais (Betz & Fitzgerald, 1987; Brown & Lent, 1996; Farmer, 1985; Fitzgerald 

& Betz, 1983; Gottfredson, 1981).  

Intimamente relacionado com a noção de interesses vocacionais ou de carreira estão as 

noções de necessidades e valores. A investigação em torno das necessidades de trabalho das 

mulheres focou-se na comparação das necessidades de carreira das mulheres orientadas para a 

carreira versus mulheres donas de casa e na comparação entre as necessidades de carreira de 

mulheres e homens. Relativamente ao primeiro tipo de estudos referido, vários autores 

obtiveram que as mulheres orientadas para a carreira pontuavam mais em medidas de 

necessidades de trabalho intrínsecas, como por exemplo, autonomia, realização, controlo e 

responsabilidade, enquanto as mulheres com orientação doméstica pontuavam mais alto em 

medidas de necessidades extrínsecas ou de afiliação (Eyde, 1962; Hoyt & Kennedy, 1958; 

Oliver, 1975; Rand, 1968; Tinsley & Faunce, 1980). Yuen, Tinsley e Tinsley (1980), referem que 

as mulheres com orientação para a carreira pontuavam de forma elevada nas necessidades de 

actividade e responsabilidade, enquanto as mulheres com orientação doméstica pontuavam alto 

nas necessidades de segurança e valores morais.  

Neste contexto, Barros (2007) estudou os valores em 683 estudantes do Ensino Superior 

utilizando a Escala de Valores WIS (Nevill & Super, 1986). A análise dos principais resultados, 

revela que embora os objectivos mais e menos valorizados sejam semelhantes em mulheres e 
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homens, com médias mais elevadas a registarem-se na realização, na utilização das 

capacidades e no desenvolvimento pessoal, e as médias mais baixas no risco, autoridade e 

actividade física, verificaram-se diferenças de género estatisticamente significativas nas médias 

de quase todas as escalas. Para as mulheres obteve-se médias significativamente mais elevadas 

em valores de orientação social ou de orientação para a auto-actualização, como as relações 

sociais, interacções sociais, altruísmo, estética, utilização das capacidades, realização e 

desenvolvimento pessoal e em alguns vectores utilitários como o prestígio e condições de 

trabalho. Os homens, por sua vez pontuam significativamente mas elevado que as mulheres em 

autoridade, e alguns vectores de orientação para a aventura como o risco e actividade física. 

Apenas nas escalas de valores de promoção, económico, estilo de vida, autonomia e variedade 

não surgem diferenças estatisticamente significativas entre mulheres e homens. Estes dados 

estão de acordo com outros encontrados em estudos nacionais e internacionais com o mesmo 

instrumento de medida dos valores em estudantes do Ensino Superior (e.g., Marques, 1995; 

Šverko, 2001; Šverko & Super, 1995; Teixeira, 1997) e em amostras de estudantes do Ensino 

Básico e Secundário (e.g., Marques, 1995; Šverko, 1995; Teixeira, 2000). O estudo de Barros 

(2007) permitiu ainda estudar a importância relativa das dimensões comportamentais e 

afectivas referentes a diferentes papéis de vida das mulheres e homens estudantes do Ensino 

Superior. Os resultados obtidos apontam médias semelhantes das escalas de Participação do 

Inventário de Saliência de Actividades para mulheres e homens, com uma maior média em 

participação em estudo seguida de participação em tempos livres e a menor em participação em 

serviços à comunidade, imediatamente antecedida pela participação em trabalho. Contudo, no 

que diz respeito à adesão, obteve-se uma maior média de adesão ao trabalho, para mulheres e 

homens, mas a segunda posição é ocupada pelos tempos livres no caso dos homens e pelo 

estudo no caso das mulheres, invertendo-se esses dois papéis na terceira posição. Nos dados de 

mulheres e homens, verifica-se que os papéis face aos quais revelam menor envolvimento 

afectivo são os serviços à comunidade e casa. As escalas de participação e adesão às 

actividades estudo e casa e as escalas de adesão às actividades de trabalho e serviços à 

comunidade apresentam médias significativamente mais elevadas nas mulheres do que nos 

homens. Estes resultados vão de encontro aos obtidos a este respeito em investigações prévias 

com estudantes do Ensino Superior (e.g., Lima, 1998; Marques, 1995; Nevill & Super, 1998). 

Em relação aos estudos que comparam as necessidades de carreira de homens versus 

mulheres, quando se controla o nível profissional, de uma forma geral, encontra-se mais 
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similaridades do que diferenças entre os dois grupos (e.g., Almquist, 1974; Wolkon, 1972). 

Estes resultados prendem-se sobretudo com o facto de ao considerarmos unicamente o 

ambiente de trabalho, as necessidades indicadas são as mesmas para os dois sexos, tais como, 

oportunidade para desenvolver sentimentos de vinculação ao local de trabalho, segurança, 

aumentar o potencial e o respeito dos outros pelo trabalho que realizam (Beutell & Brenner, 

1986). Contudo, quando se consideram outras variáveis, as necessidades e valores das 

mulheres e homens parecem diferir.  

Walker, Tausky e Oliver (1982) compararam a importância referida relativamente a vários 

aspectos profissionais em mulheres e homens e obtiveram que mulheres com filhos referiam 

como valores positivos os que se relacionavam com aspectos extrínsecos ao emprego e 

colocavam menos interesse em valores de conveniência (e.g., oportunidades para viajar), nas 

relações com os colegas de trabalho ou em aspectos intrínsecos ao trabalho do que as colegas 

que não tinham filhos. 

Beutell e Brenner (1986), também estudaram as diferenças de género em relação aos 

valores de carreira e concluíram que valores como segurança, prestígio, progresso, e mudança, 

estavam associados com os homens em geral, enquanto as mulheres referiam com maior 

frequência valores relacionados com o ambiente de trabalho, com a aprendizagem e 

desenvolvimento, com a independência, com interesses culturais e estéticos e com a ajuda 

social. Ademais, os autores obtiveram os mesmos resultados em termos de diferenças 

significativas de género, quando compararam mulheres e homens com orientações de vida 

semelhantes (i.e., família como primeira prioridade e carreira como primeira prioridade). 

Smulyan (2004) explorou como 28 mulheres estudantes universitárias renegociavam a 

sua identidade pessoal e profissional durante um período de dez anos. Aproximadamente 

metade dessas mulheres entrou no Ensino Superior com planos de seguir uma carreira na 

medicina e outra metade tinha interesse em seguir estudos no campo da Educação. Os 

resultados obtidos pela autora sugerem que a distinção previamente muito em voga no 

desenvolvimento de carreira das mulheres entre carreiras tradicionais (e.g., professora) e 

carreiras não-tradicionais (e.g., medicina), não se aplica a longo prazo, no desenvolvimento de 

carreira das mulheres, porque elas reconceptualizam activamente as suas vidas, as suas 

identidades, as suas definições de sucesso e o significado que dão à carreira que escolheram. 

Os estudos de Smulyan (2004) vão de encontro às ideias de Powell e Maniero (1992), quando 

afirmam que as mulheres avaliam o seu sucesso profissional mais com base no que sentem e 
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não tanto no que as suas carreiras mostram. Isto porque, segundo estes autores, as mulheres 

esforçam-se por ter sucesso num leque mais alargado de papéis do que os homens. Daí que o 

desenvolvimento de carreira das mulheres seja mais complexo e mais estreitamente ligado aos 

contextos do que o dos homens (Sterret, 1999, p.250 cit in Afonso, 2000). A investigação em 

torno destas dimensões mais ligadas à identidade reveste-se de particular relevância no 

desenvolvimento da carreira das mulheres pois permite-nos compreender como os vários 

factores que afectam a carreira das mulheres interagem entre si tendo efeitos diferenciados em 

diferentes mulheres ou em diferentes circunstâncias. 

 

2.3.3.3. Personalidade, auto-conceito e auto-estima 

 

Várias características de personalidade têm sido indicadas pela investigação como 

estando associadas ao desenvolvimento de carreira das mulheres. De uma forma geral, as 

características positivamente relacionadas com o desenvolvimento de carreira das mulheres são 

as que frequentemente estão associadas com os homens ou com a masculinidade, enquanto as 

características negativamente relacionadas com o desenvolvimento da carreira das mulheres são 

traços estereotipadamente femininos (Betz & Fttzgerald, 1987).  

Um foco principal da investigação no âmbito da psicologia das mulheres tem sido 

baseado nos conceitos psicológicos de masculinidade e feminilidade. Antes dos anos 70, estes 

dois conceitos eram encarados como pólos opostos de um contínuo bipolar. Essencialmente, 

consistia numa conceitualização da personalidade que encarava homens e mulheres como sexos 

biológicos opostos a que correspondiam características de personalidade opostas, também. A 

partir dos anos 70, alguns autores (e.g., Bem, 1974; Constantinople, 1973; Spence, Helmreich 

& Stapp, 1974) sugerem que masculinidade e feminilidade são conceptualizados mais 

apropriadamente como dimensões separadas e independentes do que como fins opostos de 

uma mesma dimensão. Segundo esta conceptualização, um indivíduo de qualquer sexo pode 

demonstrar níveis relativamente elevados ou relativamente baixos de feminilidade ou de 

masculinidade, ou ainda, ter uma combinação dos dois em níveis diferentes. No sentido de 

estudar os conceitos de masculinidade e feminilidade como dimensões separadas 

desenvolveram-se medidas como o Bem Sex Role Inventory (BSRI; Bem, 1974) e o Personal 

Attributes Questionnaire (PAQ; Spence, Helmreich, & Stapp, 1974). 
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Orlovsky e Stake (1981) referem que a masculinidade está fortemente relacionada com 

bons resultados em escalas de auto-estima positiva e capacidades auto-percebidas nas 

estudantes do Ensino Superior.  

A teoria de desenvolvimento vocacional de Super (1957, 1963) defende que as escolhas 

vocacionais são feitas através da implementação do auto-conceito em papéis vocacionais. Talvez 

devido a este aspecto, as variáveis relacionadas com o auto-conceito (i.e., auto-estima, 

expectativas de sucesso, realização académica, expectativas de auto-eficácia, atribuições causais 

de sucesso e insucesso) têm-se revelado de grande importância no desenvolvimento de carreira 

das mulheres.  

Neste contexto, Devos, Diáz, Vieira e Dunn (2007) estudaram os auto-conceitos explícitos 

e implícitos de mulheres estudantes do Ensino Superior. Usaram medidas de auto-relato e de 

associação implícita de identificação com os conceitos de educação superior e maternidade. As 

autoras verificaram que, explicitamente, as participantes no estudo identificaram-se mais com a 

educação superior do que com a maternidade. Contudo, implicitamente, as participantes 

identificaram-se mais com a maternidade do que com a educação superior. Esta discrepância 

entre o auto-conceito implícito e explicito era mais pronunciada para as participantes sem filhos 

do que para as participantes com filhos. O estudo revela uma clara discrepância entre o auto-

conhecimento explícito e implícito e que a maternidade joga um importante papel no auto-

conceito das estudantes do Ensino Superior, mais do que os seus auto-relatos possam sugerir.   

Noutro sentido, Azevedo (1999) avaliou a relação entre o auto-conceito (académico, 

social e geral) e o ajustamento à Universidade, em 459 alunos do primeiro ano da Universidade 

do Minho, no ano lectivo de 1997/1998. Os resultados encontrados demonstram uma 

superioridade das mulheres na maioria das subescalas do auto-conceito. Este grupo obteve, 

ainda, médias superiores no domínio académico e no domínio das relações interpessoais do 

Questionário de Vivências Académicas (QVA; Almeida & Ferreira, 1999). Os homens apresentam 

níveis superiores de ajustamento nas dimensões pessoais do QVA em relação às raparigas. 

Neste contexto ainda, o já referido estudo de Barros (2007) avaliou as auto-percepções de 

competência de 683 estudantes do Ensino Superior em diferentes áreas. Os resultados revelam 

que embora mulheres e homens se considerem mais competentes nas áreas de relações com 

os pais, moralidade e humor e menos competentes nas áreas de relações amorosas, 

competência atlética e competência escolar, obteve-se diferenças de médias de auto-percepções 

de competência entre mulheres e homens estatisticamente significativas. Com efeito, os homens 
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tendem a fazer uma avaliação global de si mesmos mais positiva do que as mulheres. Estes 

resultados assumem particular relevância se considerarmos o estudo longitudinal de Salmeda-

Aro e Nurmi (2007), com 297 estudantes do Ensino superior, que analisa a relação entre a auto-

estima avaliada durante os anos de frequência do Ensino Superior e a situação profissional 

desses mesmos estudantes 10 anos mais tarde. Os resultados revelam que a auto-estima 

elevada é preditora de um emprego estável, salários elevados, satisfação no emprego e 

reduzidos níveis de burnout. Por outro lado, a auto-estima baixa durante aos anos de frequência 

do Ensino superior, revelou-se preditora de desemprego, sentimentos de cansaço, pouco 

compromisso e satisfação com o trabalho.  

Ademais, no mesmo sentido, os homens apresentam médias mais elevadas nas escalas 

de competência no trabalho, aparência física, capacidade intelectual, criatividade e competência 

atlética, enquanto as mulheres registam médias significativamente superiores em relações com 

os pais e moralidade. Estes dados sugerem uma aproximação com a conclusão de Gilligan 

(1982) sobre as auto-descrições das mulheres que se definem a partir das relações que 

estabelecem, num padrão de relacionamentos que traz implícito “uma ética de responsabilidade 

e preocupação com os outros” (p. 248) enquanto as auto-descrições dos homens usam “em 

substituição dos verbos de relacionamento usados pelas mulheres, adjectivos de separação, tais 

como, inteligente, lógico…” (p.250). 

Nas dimensões de competência escolar, relações amorosas, amizades próximas, humor 

e aceitação social não se verificaram diferenças de médias entre mulheres e homens (Barros, 

2007). 

 A este respeito, Farmer, Wardrop, Anderson e Risinger (1995), investigadores da 

perspectiva sócio-cognitiva da carreira, constataram por exemplo que, nas mulheres, a auto-

eficácia vocacional está relacionada com opções de nível mais elevado. E que a auto-eficácia em 

Matemática está relacionada com a persistência daquelas, nas áreas de Ciência e Tecnologia 

(Farmer, Rotella, Anderson, & Wardrop, 1998; Farmer et al., 1995). As expectativas de auto-

eficácia afectam os comportamentos vocacionais de homens e mulheres, mas existem bases 

empíricas para se supor que afectam mais as mulheres, sendo, em geral, as expectativas destas 

relativamente à carreira mais baixas do que as dos homens. Neste contexto, a investigação que 

tem estudado o impacto da auto-eficácia na transição escola-mercado de trabalho tem sugerido 

que quanto maior a percepção de eficácia no desempenho nos papéis educacionais e 

ocupacionais, maior é o sucesso nesses mesmos papéis, bem como, a possibilidade de ter 
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carreiras bem sucedidas no futuro e experimentar satisfação com as mesmas (e.g., Bandura, 

Barbarabelli, Caprara, & Pastorelli, 2001; Erwins, 2001; Pinquart, Juang, & Silbereisen, 2003; 

Vinokur & Schul, 2002).  

Stickel e Bonett (1991; in Lois & Garcia, 1998, p.79) também estudaram a auto-eficácia 

profissional e o modo como ela se relaciona com a vida familiar e verificaram que as mulheres 

se vêem como mais eficazes do que os homens para combinar as profissões tradicionais (para 

elas) com a vida familiar e, ao mesmo tempo, crêem ter mais dificuldades em profissões não 

tradicionais, porque duvidam da sua capacidade para essas profissões e pensam nas muitas 

dificuldades que lhes adviriam para poderem combinar as exigências profissionais com as 

exigências familiares. Farmer et al (1995) relacionam essas baixas expectativas com as muitas 

barreiras internas e externas que não favorecem a elevação de expectativas de auto-eficácia, por 

parte das mulheres. Com efeito, as expectativas de auto-eficácia fortalecem-se com o sucesso 

que os indivíduos experimentam na realização das tarefas. 

Uma vez que, como vimos anteriormente, os estereótipos de papéis relativos aos sexos 

incentivam os homens a adquirir competências em diversos domínios, enquanto as mulheres se 

centram nas actividades domésticas e na vida familiar, não é de estranhar que estas se sintam 

menos capazes de explorar (experimentar, adquirir competências, fazer cursos, exercer 

profissões) por domínios tradicionalmente masculinos, como é o caso das áreas científicas e 

tecnológicas. As mulheres têm também uma baixa crença de eficácia nestas áreas, devido à 

falta de preparação em Matemática, o que é mais um factor de estreitamento do seu leque de 

opções (Hackett, 1996). 

Um estudo empírico sobre a relação entre as expectativas de auto-eficácia e as escolhas 

vocacionais, levado a cabo por Betz e Hackett (1981), em que se analisam as diferenças nas 

expectativas de auto-eficácia, relativamente a dez profissões tradicionalmente femininas e dez 

profissões tradicionalmente masculinas, revelou que as expectativas de auto-eficácia estavam 

significativamente relacionadas com as alternativas profissionais consideradas, tanto pelos 

homens como pelas mulheres. Ou seja, as expectativas de auto-eficácia das mulheres eram 

mais elevadas nas profissões tradicionalmente femininas (e.g., secretária) e as dos homens 

eram mais elevadas nas profissões tradicionalmente masculinas (e.g., engenheiro). Estes 

resultados foram depois confirmados na auto-eficácia para a Matemática (Betz & Hackett, 1983). 

Continuando os estudos sobre a importância da auto-eficácia nas opções vocacionais, Hackett, 

Betz e Doty (1985, cit. por Saavedra, 1995, p.113-115) desenvolveram uma taxonomia, em oito 
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categorias, de competências consideradas necessárias para atingir um elevado nível profissional, 

especialmente na carreira universitária e que são: competências de comunicação, competências 

interpessoais, competências políticas ou de negociação, competências organizacionais, 

competências gerais de planeamento e gestão de carreira, competências de avanço na carreira, 

competências específicas de trabalho e estratégias cognitivas de adaptação. Estas 

competências, segundo as autoras, faltariam, em geral, às mulheres dado que, tradicionalmente, 

não são preparadas, estimuladas, incentivadas para elas, uma vez que são socializadas para a 

vida doméstica e familiar.  

Betz e Fitzgerald (1987) concluem com a sua revisão da literatura que as mulheres 

orientadas para a carreira parecem ser caracterizadas por uma constelação de características de 

personalidade e atitudinais que enfatizam um auto-conceito positivo, a instrumentabilidade e a 

competência, androginia e atitudes liberais face aos papéis femininos.    

Além dos estudos em torno da auto-eficácia, o estudo das diferenças de poder entre 

mulheres e homens podem ser particularmente importantes para compreender as diferenças de 

género na Identidade. As diferenças de poder entre mulheres e homens estão largamente 

documentadas. Comparativamente às mulheres, os homens geralmente tem mais acesso e 

controlo sobre os recursos culturalmente valorizados. Além disso, nas interacções sociais, os 

homens também tem maior poder formal ou estrutural do que as mulheres (Brody, 1999; Molm 

& Hedley, 1992). Ademais, as mulheres vêem as diferenças de poder como uma ameaça à 

intimidade, enquanto que os homens vêem como uma forma de obter intimidade (Baumeister & 

Sommer, 1997). Estas diferenças de género na conceptualização do e no acesso ao poder 

existem apesar do facto de, mulheres e homens, não revelarem diferenças nas motivações para 

o poder, ou seja, o desejo de influenciar os outros bem como o de receber reconhecimento pelos 

comportamentos orientados pelo poder (Winter, 1988). 

Estes desequilíbrios de poder entre mulheres e homens, bem como outras diferenças 

nos papéis sociais ou funções que eles ocupam (e.g., prestador vs zelador) podem constituir os 

estilos cognitivos e identidades de ambos, mulheres e homens (Eagly, 1987; Kemper, 1978). O 

auto-conceito dos homens tem vindo a ser caracterizado como forte em iniciativa ou 

independência, enquanto o das mulheres tem vindo a ser caracterizado como elevado em 

interdependência ou comunhão (Cross & Madson, 1997). A iniciativa é simultaneamente um 

motivo e um aspecto da identidade que valoriza a realização pessoal, o sentido de identidade e 

separação dos outros. Pensa-se ser adaptável para cargos de elevado poder ou prestígio. Em 
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contrapartida, a comunhão é um motivo ou um aspecto de identidade em que o valor é colocado 

na relação a outros grupos e lealdade ou filiação. Pensa-se ser adaptativo para cargos de menor 

poder e status (Bakan, 1966; Bem, 1977; Spence & Helmreich, 1979). Por tal, para as 

mulheres, a relação entre poder e auto-conceito pode ser complexa porque estar em posições de 

poder não é um papel estereotipicamente feminino. Quando estão em posições de poder, as 

mulheres podem sentir desconforto e ambivalência emocional (Fong & Tiedens, 2002). Este 

desconforto pode fazê-las reagir tornando-se esterotipicamente mais relacionais, agindo em 

concordância com os valores de género que são aceites (Wood, Christensen, Hebl, & Rothgerber, 

1997). A evidência de que as mulheres se tornam mais relacionais em posições de liderança foi 

referida pela investigação que mostrou que em relações de poder desigual, as mulheres 

demonstram maior tendência para igualar as recompensas do que os homens (Lips, 1991). 

Neste sentido, Nakash e Brody (2007) estudaram os efeitos do poder, sexo da pessoa e sexo do 

interlocutor no conteúdo (iniciativa e temas comuns) e estrutura (estilo cognitivo diferenciado e 

integrado) de memórias autobiográficas relativas a experiencias prévias de uma relação de 

poder. Os resultados revelaram que o poder atribuído afecta o conteúdo da memória, com as 

pessoas de menor poder na relação a incluir mais temas comuns nas suas memórias. O género 

afecta a estrutura da memória, sendo que as mulheres estruturam as memórias num estilo 

cognitivo mais integrado e os homens utilizando um estilo cognitivo mais diferenciado. O poder 

atribuído interage de forma significativa com o género do interlocutor na relação, no que diz 

respeito ao conteúdo e estrutura da memória. Os participantes que interagem com lideres 

homens estruturam as suas memórias com um estilo mais diferenciado. Participantes que 

interagem com lideres mulheres incluem mais temas comuns nas suas memórias. Leaper 

(1998), por sua vez, verificou que os processos de tomada de decisão de mulheres e homens 

variavam conforme o sexo do interlocutor e do companheiro, sendo que as díades mulher-

mulher, tendem a dar respostas mais apoiantes do que as díades mulher-homem. 

Em suma, vários estudos demonstram que o género influencia a forma como mulheres e 

homens se percepcionam em áreas tão distintas como as competências, as tarefas mais 

adequadas a cada pessoa, os interesses que supostamente são condizentes com a sua pertença 

biológica e a forma como se avaliam as restantes pessoas. O carácter multidimensional deste 

constructo permite que, sob a mesma designação, se reúnam dimensões variadas como a 

identidade individual, os traços de personalidade, os papéis desempenhados ao longo do ciclo de 

vida e mesmo os comportamentos típicos, tradicionalmente associados à masculinidade e à 
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feminilidade (Vieira & Ruy, 2006). Desta forma, o estudo deste construto na Psicologia 

Vocacional e em especial no que diz respeito ao desenvolvimento e construção da identidade 

vocacional é muito pertinente.  

 

2.4. Síntese 

 

Neste capítulo, dedicado à revisão da literatura teórica e empírica da psicologia 

vocacional que se focou no estudo do desenvolvimento de carreira atendendo às questões de 

género, procuramos evidenciar os seus contributos para compreender a forma diferencial como 

mulheres e homens podem estar a construir a sua carreira no contexto do Ensino Superior. Esta 

compreensão parece-nos fundamental para, por um lado, atender e perceber as disparidades de 

género identificadas ao nível do Ensino Superior, e por outro, promover contextos educativos e 

experiencias de transição para o mercado de trabalho que garantam igualdade de condições 

para os dois sexos.  

A revisão da investigação no âmbito do desenvolvimento da carreira das mulheres 

permite-nos tecer algumas conclusões importantes acerca da forma como esta questão tem sido 

abordada ao longo do tempo. Apesar de, ao longo dos últimos 30 anos, esta área de 

conhecimento ter vindo a evoluir e ter sofrido mudanças significativas, constituindo um campo 

de pesquisa significativo, as constantes mudanças sociais e políticas, por um lado, e a 

complexidade dos processos inerentes ao desenvolvimento de carreira das mulheres, por outro, 

fazem com que este seja um campo de investigação necessite de actualização e 

aprofundamento permanente. Como refere Osipow (1983), “… so much social change is 

occurring in the area of sex and vocation that any theoretical proposal made now is likely to be 

premature, as would be any generalization about women’s career development” (p.271).   

Os dados recolhidos nesta revisão demonstram a existência de vários factores implicados 

no desenvolvimento da carreira das mulheres e que podem agir no sentido de facilitar esse 

desenvolvimento ou funcionar como barreiras ao desenvolvimento de carreira nas mulheres. 

Estes factores, familiares, pessoais, educacionais, entre outros, são utilizados pelo grosso dos 

estudos realizados para caracterizar grupos específicos de mulheres (e.g., orientadas para a 

carreira versus orientadas para a vida doméstica) e não para caracterizar todas as mulheres em 

geral ou para identificar os factores que influenciaram uma mulher particular.  
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O foco da Psicologia Vocacional no Desenvolvimento de Carreira das Mulheres exigiu que 

se examinassem variáveis e se incorporassem conceitos que anteriormente eram considerados 

irrelevantes para as questões vocacionais como os conceitos de papel da família, atitudes e 

papéis de género, e de preferências. O estudo do desenvolvimento de carreira das mulheres 

começou como um estudo de um grupo especial e como uma tentativa de integrar o 

conhecimento acerca desse grupo no conhecimento mais amplo da Psicologia Vocacional. Com 

a evolução destes estudos começou a ser notória a ideia de que o que se estudava não era o 

grupo mulheres per se, mas também, o género e a sua influência diferencial no desenvolvimento 

de carreira de ambos os sexos. À medida que o estudo das mulheres e do género começa a ser 

integrado no estudo da Psicologia Vocacional, começa a tornar-se evidente que as mulheres não 

são um grupo homogéneo e a investigação deve tomar isso em conta.     

A revisão apresentada neste capítulo permitiu diferenciar algumas dimensões 

importantes no que diz respeito ao desenvolvimento de carreira das mulheres, tais como, as 

necessidade de filiação, de poder, e de realização, e a compatibilidade percebida entre 

feminilidade/masculinidade e competência, o grau de comprometimento e investimento, o 

desejo de crescimento pessoal, o investimento em actividades de exploração e, o desejo de 

progresso, entre vários.  

Estas dimensões serão abordadas no estudo que apresentaremos no próximo capítulo da 

tese. 
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3.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresenta-se a metodologia geral de um estudo exploratório e descritivo 

dos processos de construção da carreira em mulheres e homens a estudar no Ensino Superior. 

Neste estudo, tendo em conta os conhecimentos expostos nos primeiros dois capítulos do 

presente trabalho sobre a natureza e papéis educativos e desenvolvimentais do Ensino Superior 

e, as teorias e investigação da carreira, em especial, a teoria mais recente da Construção da 

Carreira de Mark Savickcas (2004), procurou-se avaliar aspectos motivacionais, psicossociais e 

identitários destes estudantes no último ano da Licenciatura, no início e no final do ano lectivo. 

Através da compreensão da forma como os estudantes constroem a carreira nesta fase das suas 

vidas, pretende-se contribuir para a definição de condições e critérios necessários para 

assegurar a eficácia e qualidade das intervenções de carreira no contexto educativo do Ensino 

Superior, dando especial destaque ao estudo das disparidades de género na construção de 

carreira e como estas interagem com a forma como os estudantes, mulheres e homens, se 

projectam no futuro. 

Nos primeiros três pontos do capítulo, apresenta-se as questões e objectivos que 

presidiram à investigação, explicitando as suas hipóteses. Apresenta-se, nos quarto, quinto e 

sexto pontos deste capítulo, as fases do plano da investigação, os participantes no estudo, os 

instrumentos de medida utilizados, os procedimentos adoptados na selecção e constituição da 

amostra e o plano de observação desenvolvido. Concluímos, com a referência aos modelos 

estatísticos adoptados e ao software utilizado. 

 

3.2. Objectivos e Hipóteses de Investigação 

 

O objectivo principal do presente estudo é contribuir para aumentar a compreensão 

sobre os modos como mulheres e homens constroem os seus percursos de carreira no Ensino 

Superior. Mais especificamente, com este estudo empírico, pretendeu-se avaliar (i) o valor 

relativo atribuído pelos estudantes aos diferentes papéis de vida e a sua perspectiva temporal de 

futuro; (ii) o conteúdo dos objectivos de vida dos estudantes em diferentes domínios da sua 

existência, ao nível real e ideal; (iii), facetas do Eu Vocacional, isto é, modos de resolução de 

identidade vocacional mais vigentes; (iv) facetas do Eu de Carreira, isto é, modos como os 

estudantes integram dimensões de significado da Carreira; e, (v) eventuais mudanças nas várias 
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dimensões, antes e depois do estágio curricular. Pensou-se que nestes momentos, as dimensões 

de construção de carreira avaliadas estariam mais activadas por ser um momento de transição 

de carreira significativo e por conseguinte de definição do self vocacional.  

Com efeito, a teoria e a investigação revistas nos capítulos anteriores deste trabalho 

oferecem motivos para que se considere importante aprofundar tanto o papel de variáveis 

motivacionais, como psicossociais e de construção da identidade vocacional na análise dos 

processos de construção de carreira. Além disso, a revisão da literatura efectuada também 

realçou a importância de considerar factores específicos relacionados com as formas 

particulares como mulheres e homens experienciam e constroem as suas carreiras (cf. Capítulo 

2), tais como as necessidade de filiação, de poder, e de realização, e a compatibilidade 

percebida entre feminilidade/masculinidade e competência, o grau de comprometimento e 

investimento em cada papel de vida, o desejo de crescimento pessoal, o investimento em 

actividades de exploração e, o desejo de progresso, entre vários.  

Neste sentido, desenvolveu-se um plano de avaliação que permite descrever como os 

estudantes, mulheres e homens, constroem as suas carreiras no Ensino Superior, contemplando 

as várias dimensões apontadas. Mais concretamente, pretende-se descrever a direcção que os 

estudantes do ensino superior estão a dar ao comportamento vocacional e a forma como estes 

comportamentos estão a ser interiorizados no universo cognitivo destes estudantes. Desta forma, 

seguindo as tendências apontadas na literatura revista acerca do desenvolvimento pessoal e 

profissional no Ensino Superior, bem como a análise das estatísticas que caracterizam a 

população estudantil do Ensino Superior em geral e, a Universidade do Minho, em particular, o 

primeiro objectivo do estudo empírico consistiu na construção de um plano de avaliação e 

recolha de dados que permitisse relacionar aspectos do Eu Vocacional e do Eu de Carreira dos 

estudantes e relacionar estes aspectos na interacção com o mundo do trabalho. Assim optamos 

por explorar os objectivos de carreira reais e ideais em diferentes domínios de vida. Estes 

objectivos podem ser entendidos, no modelo de Savickas (2004), por exemplo, como motivos, 

na medida em que podem contribuir para explicar porque é que as pessoas tomam as decisões 

que tomam. São estes motivos que alimentam a relação entre as outras duas dimensões 

avaliadas o Eu Vocacional e o Eu de Carreira. Construir um plano de avaliação que permita 

compreender a relação entre estes motivos fortemente implementados nos Eu Vocacional e de 

Carreira, e a forma como os estudantes valorizam e gerem os vários papéis das suas vidas e 

antecipam o futuro com base nos mesmos papéis, foi outra preocupação na construção deste 
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plano de avaliação. A perspectiva alargada do Eu de Carreira permite que a pessoa desenvolva 

temas de vida, valores estáveis e objectivos de vida de longo prazo. Na literatura da Psicologia 

Vocacional tais aspectos têm sido operacionalizados em constructos como aquilo que Hughes 

(1958) designou por carreira subjectiva ou Super (1963), por auto-conceito.  

Assim, de uma forma geral, espera-se que os estudantes, no final da licenciatura: (i) 

possuam um conhecimento mais profundo e diferenciado quanto ao mundo do trabalho, 

emprego e profissional relacionados com a sua área de investimento académico; (ii) 

demonstrem mais facilidade na definição de objectivos de vida; (iii) evoluam para dimensões de 

identidade vocacional que revelem uma resolução mais positiva das questões de identidade (iii) 

apresentem um perfil de construção em torno da carreira mais complexo, flexível e menos 

conflituoso, em virtude da sua maturação, experiência do mercado de emprego e formação no 

estágio e pela eminência da transição. No que diz respeito à influência do género na construção 

de carreira de estudantes do Ensino Superior, espera-se que, entre os dois momentos de estudo 

as mulheres apresentem diferenças em mais dimensões da construção de carreira do que os 

homens. Antecipamos que a experiência no mercado de emprego proporcionada pelo estágio 

curricular, bem como, a eminência de uma fase de transição que implica o desenvolvimento de 

outros papéis de vida diferentes do papel de estudante, possam afectar mais a construção de 

carreira das mulheres do que a dos homens, ao confronta-las com barreiras de género que 

anteriormente elas ainda não consideravam. 

Finalmente, com este trabalho, pretende-se, ainda que indirectamente, contribuir para 

estimular a organização de medidas e programas de intervenção vocacional que procurem 

potenciar o desenvolvimento pessoal e profissional de um número cada vez maior de jovens que, 

em Portugal, decide pela frequência deste nível de ensino. Desta forma, pensamos estar a 

contribuir também para o sucesso das próprias instituições, como contextos de desenvolvimento, 

regidos por princípios que promovam o desenvolvimento da sociedade, em especial por meio do 

fomento da democracia, da redução das disparidades e das injustiças entre indivíduos ou grupos 

e da promoção da diversidade cultural sensíveis às diferenças. 
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 3.3. Plano da Investigação 

 

O plano da investigação seguido para estudar o desenvolvimento e construção de 

carreira em estudantes do Ensino Superior seguiu três fases principais que são apresentadas na 

figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. – Fases do plano de investigação 

 

A primeira fase incidiu na análise demográfica da população em estudo e na construção 

do plano de avaliação, ou seja, na selecção e construção dos instrumentos de medida. Para o 

estudo da população, recorreu-se a bases de dados institucionais analisando-se indicadores 

relativamente ao sexo dos estudantes e ao seu percurso no Ensino Superior (e.g., número de 

anos para conclusão de curso, estatísticas de género, entre outras).  

A construção do plano de avaliação exigiu a construção de dois instrumentos originais e 

a selecção de um instrumento já adaptado à população portuguesa. Neste sentido, sentiu-se 

então necessidade de desenvolver um questionário de auto-relato (Questionário de Identificação 

Pessoal e Projecção na Carreira, Silva & Taveira, 2005) que permitisse concentrar informação 

Fase I: 
 

-Estudo demográfico da população em estudo  

-Construção dos instrumentos de medida: Questionário de Identificação Pessoal e Projecção na Carreira (Silva & 

Taveira, 2005) e Grelha de Repertório de Carreira (Silva & Taveira, 2005). 

-Estudo dos instrumentos de medida: Dellas Identity Status Inventory – Occupation, DISI-O (Dellas & Jernigan, 1981, 

adap. Taveira, 1986) e Grelha de Repertório de Carreira (Silva & Taveira, 2005). 

Fase II: 

Estudo de como estudantes da Universidade do 

Minho constroem os seus percursos de carreira, 

avaliando aspectos motivacionais, psicossociais e 

identitários destes estudantes no último ano da 

Licenciatura, no início do ano lectivo, antes do 

estágio curricular. 

Fase III: 
 

Estudo de como estudantes da Universidade do 

Minho constroem os seus percursos de carreira, 

avaliando aspectos motivacionais, psicossociais e 

identitários destes estudantes no último ano da 

Licenciatura, no final do ano lectivo, depois do 

estágio curricular e conclusão da licenciatura. 
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relativa aos objectivos de carreira e à gestão dos papéis de vida dos estudantes, uma vez que 

estes dados não eram contemplados, ou, alguns deles, encontravam-se dispersos noutros 

questionários (e.g., Inventário de Saliência das Actividades, Ferreira Marques, 1995; Localização 

de Motivos no Tempo, Santos, Paixão, Silva & Castro, 1995; Paixão & Silva, 2001). Optamos 

pelo questionário de auto-relato em detrimento da entrevista ou outro procedimento, pela 

facilidade de recolha e tratamento de dados, assim como, pela congruência na sequência com 

os instrumentos do restante plano. Caracterizar os estudantes em termos do modo de resolução 

de identidade vocacional mais vigente revela-se importante para perceber os contornos que a 

identidade vocacional dos estudantes assume em determinado momento do seu 

desenvolvimento da carreira. Estas identidades foram entendidas como mecanismos adaptativos 

unitários, ou seja, como “fachadas atitudinais e comportamentais, que organizam a realidade 

externa, para que o organismo possa reagir significativamente ao tumulto da complexidade de 

estímulos com que constantemente se confronta” (Savickas, 2004, p.23). Para cumprir este 

objectivo optou-se pelo uso da versão adaptada para jovens portugueses (Taveira, 1986), do 

Dellas Identity Status Inventory–Occupation (DISI-O; Dellas & Jernigan, 1981), devido 

essencialmente às suas características psicométricas favoráveis e à sua adaptabilidade à 

população em estudo. Neste âmbito, realizou-se um estudo da consistência interna deste 

questionário na população em estudo, através do cálculo do alpha de Cronbach.  

A avaliação do Eu de Carreira, foi realizada com recurso, a técnica da grelha de 

repertório (Kelly, 1955), dedicada a compreender como as pessoas constroem experiências de 

vida, tendo-se desenvolvido de acordo com os objectivos particulares do estudo, uma Grelha de 

Repertório da Carreira (Silva & Taveira, 2005). Esta grelha destina-se a perceber, de modo 

estruturado, como os estudantes do Ensino Superior integram várias dimensões de significado 

que a teoria da Carreira indica como importantes no processo de desenvolvimento e construção 

da carreira de mulheres e homens, bem como, perceber como estes integram estas dimensões 

no seu self, e como integram tais dimensões no self em relação com outras pessoas 

significativas. Neste âmbito, realizou-se um estudo da fidelidade teste-reteste dos índices obtidos 

com a GRC na população em estudo. 

 A fase dois do plano de investigação consistiu no tratamento dos dados dos 

questionários correspondentes ao primeiro momento de avaliação e a fase três ao tratamento do 

segundo momento de avaliação. Nestes tratamentos recorreu-se a análises descritivas (análise 

da distribuição de frequências), bem como, a testes de medidas repetidas (t-teste para amostras 
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emparelhadas e teste de McNemar para proporções) para analisar possíveis mudanças entre os 

dois momentos de estudo. As análises de medidas repetidas das variáveis em estudo foram 

realizadas por sexo e para amostra total. 

 

3.4. Participantes 

 

3.4.1. Amostra inicial 

 

A amostra inicial do presente estudo integra um total de 118 estudantes de graduação 

da Universidade do Minho, inscritos pela primeira vez no último ano do curso de licenciatura, no 

ano lectivo de 2005/2006. Destes 118 estudantes, 62 são mulheres (52,5%) e 56 são homens 

(47,5%), com idades que variam entre 21 e 44 anos, com uma média de idades de 23,4 anos e 

um desvio padrão de 4,03. Estes alunos provêm de trinta e três cursos diferentes, que podem 

ser categorizados, nas seguintes áreas de estudo1 (CNAF, 2005): (i) Ciências Sociais Comércio e 

Direito (n=52; 44,1%), (ii) Educação (n=21; 17,8%), (iii) Artes e Humanidades (n=17; 14,4%), (iv) 

Ciências, Matemática e Informática (n=15; 12,7%), (v) Engenharia, Indústrias Transformadoras e 

Construção (n=12; 10,2%) e, (vi) Saúde e Protecção Social (n=1; 0,9%). Na amostra inicial, 

verifica-se um predomínio de alunos a frequentarem a área de Ciências Sociais, Comércio e 

Direito (44.1%). A média de licenciatura dos participantes no estudo no primeiro momento de 

avaliação era de 13,7, com desvio-padrão de 1,40, e uma amplitude que varia entre 11 e 18 

valores.  

Quanto à origem geográfica dos alunos, podemos afirmar que, na sua maioria, são 

oriundos da Região Norte de Portugal, encontrando-se a Região Centro e, sobretudo, a Região 

Sul e as Regiões autónomas da Madeira e dos Açores, menos ou mesmo nada representadas. 

Mais especificamente, a maioria dos participantes são oriundos do distrito de Braga (69,5%) e 

dos distritos limítrofes de Viana do Castelo (14,4%) e Porto (9,3%). Os distritos de Lisboa (2,5%), 

Aveiro (1,7%), Vila Real (0,8%), Bragança (0,8%) e Região Autónoma da Madeira (0,8%) 

apresentam um menor número de alunos participantes. Estes dados reflectem, aliás, uma 

tendência verificada, a nível nacional, para os alunos ingressarem em instituições próximas do 

seu local de origem (cf. Balsa et al., 2001; Braga da Cruz et al., 1995; Estanque & Nunes, 

                                                            
1 Organização efectuada com base na Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAF) publicada no Diário da Republica, na 
Portaria nº 256/2005 de 16 de Março. 
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2001) e de uma tendência da Universidade do Minho, em particular, em captar alunos oriundos 

dos distritos de Braga e limítrofes, entendidos como a área geográfica da sua influência (cf. 

Almeida et al., 2000, 2002; 2003; Soares & Almeida, 2002). No entanto, apesar do local de 

origem da maioria dos alunos não ultrapassar os 150Km, um número considerável de alunos 

(40,7%), são considerados, neste estudo, alunos deslocados, ou seja, residem durante o período 

de aulas fora da habitação de origem.  

No que diz respeito à nacionalidade dos participantes, verifica-se que 115 sujeitos 

(95,7%) têm nacionalidade portuguesa, sendo os 3 restantes de nacionalidade chinesa (0,08%), 

luso-australiana (0,08%) e sueca (0,08%).  

 

3.4.2. Amostra final 

 

Neste ponto do trabalho apresenta-se o conjunto de participantes que integrou o estudo 

de medidas repetidas. Tratando-se de um estudo de medidas repetidas, consideraram-se no 

estudo final da tese, somente os estudantes que responderam aos dois momentos de avaliação. 

A amostra final do estudo é então composta por 80 estudantes de graduação da 

Universidade do Minho, inscritos pela primeira vez no último ano do curso de licenciatura, no 

ano lectivo de 2005/2006. Dos 80 estudantes, 49 são mulheres (61,25%) e 31 são homens 

(38,75%), com idades compreendidas entre os 21 e os 45 anos, sendo a média de 23,9 anos, 

com um desvio-padrão de 4,31. 

Estes alunos provêm de vinte e sete cursos diferentes, organizados no presente estudo, 

nas seguintes áreas de estudo2 (CNAF, 2005): Ciências Sociais Comércio e Direito, Educação, 

Artes e Humanidades, Ciências, Matemática e Informática e, Engenharia, Indústrias 

Transformadoras e Construção. 

                                                            
2 Organização efectuada com base na Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAF) publicada no Diário da Republica, na 
Portaria nº 256/2005 de 16 de Março. 
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Figura 3.2. – Distribuição da amostra por áreas de estudo 

 

Como podemos observar pela leitura Figura 3.2., verifica-se um predomínio de alunos a 

frequentarem a área de Ciências Sociais Comércio e Direito (46.25%). 

A figura 3.3 e o quadro 3.1. demonstram a distribuição dos estudantes da amostra 

tendo em consideração o estado civil e a percepção do estado relacional, no momento 1 e 2 do 

estudo, na amostra total e por sexo.  

 

 

Figura 3.3. – Distribuição dos participantes por por percepção do estado civil, em mulheres e 
homens e no total da amostra 

 

Como podemos constatar pela leitura da figura 3.3., no que se refere ao estado civil, 

verifica-se que quase a totalidade dos estudantes é solteiro (96,3%), com uma percentagem 

muito baixa de pessoas casadas (2,5%) ou divorciadas (1,3%). O estado civil mantém-se igual 

nos dois momentos do estudo. 
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Quadro 3.1. – Distribuição dos participantes por percepção do estado relacional, em mulheres, 

homens e na amostra total, nos dois momentos do estudo 
 
 

         Estado Relacional Momento 1       Estado Relacional Momento 2 
  _________________________________  ________________________________ 
  RE (%)  RI (%) SI (%) SB (%)  RE (%) RI (%) SI (%) SB (%) 

Mulheres  29 (59,2) 1 (2,0) 3 (6,1) 16 (32,7) 26 (53,1) 4 (8,2) 3 (6,1) 16 (32,7)  
(n=49) 
Homens  16 (51,6) 3 (9,7) 4 (12,9) 8 (25,8) 16 (51,6) 4 (12,9) 2 (6,5) 8 (25,8) 
(n=31) 
Total 45 (56,3) 4 (5,0)  7 (8,8) 24(30,0) 42 (52,5) 8 (10,0 )  5 (6,3) 24(30,0) 
(N=80) 

RE: Relação estável; RI: Relação instável; SI: Sozinho e insatisfeito com esse facto; SB: Sozinho mas bem com esse 
facto 

 

No que diz respeito, à percepção do estado relacional, a leitura do quadro 3.1.permite-

nos verificar que uma percentagem significativa de estudantes refere possuir uma relação 

estável com um/uma companheiro/a (56,3%). Tendo em conta a análise das distribuições de 

frequências por sexo, verifica-se ainda, que uma maior percentagem de mulheres refere estar a 

viver uma relação estável (59,2%) ou estar sozinhas mas bem com esse facto (32,7%). Por outro 

lado, uma maior percentagem de homens do que de mulheres, refere insatisfação com o facto 

de não estar a viver uma relação (12,9%), assim como estar a viver relações instáveis (9,7%).

 No momento 2 do estudo, a distribuição dos estudantes pelos diferentes estados 

relacionais sofre ligeiras alterações. Verifica-se uma ligeira redução da percentagem de 

estudantes que indicam viver relações estáveis bem como, dos estudante que indicam estar 

sozinhos e insatisfeitos com isso, e um ligeiro aumento, da percentagem de estudantes que 

indicam estar a viver relações instáveis assim como dos estudantes que referem não viver numa 

relação mas que se sentem bem com esse facto. Tendo em conta a análise das distribuições de 

frequências por sexo, verifica-se ainda que no caso das mulheres, se verifica uma redução da 

percentagem da vivência de uma relação estável (53,1%) e um aumento da percentagem de 

vivência de uma relação instável (8,2%). Nos homens, verifica-se uma diminuição da 

percentagem de homens sozinhos e insatisfeitos com esse facto (6,5%) e um aumento da 

percentagem de homens que indicam estar a viver uma relação instável (12,9%) assim como dos 

que referem estar sozinhos mas sentirem-se bem assim (29,0%). Quanto à origem geográfica 

dos alunos, podemos afirmar que, à semelhança do descrito na amostra inicial, os estudantes 

na sua maioria, são oriundos da Região Norte de Portugal, encontrando-se a Região Centro e, 

sobretudo a Região Sul e as Regiões autónomas da Madeira e dos Açores menos ou mesmo 
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nada representadas. Mais especificamente, a maioria dos estudantes da amostra são oriundos 

do distrito de Braga (66,3%) e dos distritos limítrofes de Viana do Castelo (15,0%) e Porto 

(11,3%). Os distritos de Lisboa (3,8%), Aveiro (2,5%) e Vila Real (1,3%) apresentam um menor 

número de alunos na amostra. Na amostra final, verifica-se ainda uma percentagem 

considerável de alunos (46,3%), que são considerados, no nosso estudo, alunos deslocados, ou 

seja, residem durante o período de aulas fora da localidade de residência. No que diz respeito à 

nacionalidade dos participantes, 78 sujeitos (97,5%) da amostra tem nacionalidade portuguesa, 

sendo os dois restantes, um de nacionalidade chinesa (1,3%) e outro de nacionalidade sueca 

(1,3%). O nível de escolaridade e estatuto profissional dos pais dos estudantes está representado 

no quadro 3.2. De referir que para esta classificação servimo-nos das categorias profissionais 

contempladas na Classificação Nacional de Profissões (CNP, 1994)3.  

 
Quadro 3.2. – Nível de escolaridade e estatuto profissional dos pais da amostra (N=80) 

 
 

       Mãe(%)  Pai(%)  Total(%) 
  Nível de escolaridade 
1º ao 4º ano      39 (48,8)  36 (45,0)  75 (46,9) 
5º ao 6º ano        8 (10,0)    7 (8,8)  15 (9,4) 
7º ao 9ºano      12 (15,0)    8 (10,0)  20 (12,5) 
10º ao 11ºano          2 (2,5)    4 (5,0)    6 (3,8) 
12º ano         9 (11,3)  11 (13,8)  20 (12,5) 
Bacharelato        2 (2,5)    2 (2,5)    4 (2,5) 
Licenciatura        8 (10,0)  10 (12,5)  18 (11,3) 
Mestrado         0 (0,0)    2 (2,5)    2 (1,3) 
Doutoramento          0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0) 

Estatuto Profissional 
Quadros Superiores da Administração Pública,   10 (12,5)   27 (33,8) 37 (23,1) 
Dirigentes e Quadros Superiores das Empresas 
Especialistas de Profissões Intelectuais e Científicas     7 (8,8)     9 (11,3)  16 (10,0) 
Técnicos e Profissionais de Nível Intermédio       3 (3,8)     7 (8,8)  10 (6,3) 
Pessoal Administrativo e Similares       5 (6,3)     7 (8,8)  12 (7,5) 
Pessoal dos Serviços e Vendedores       8 (10,0)    8 (10,0)  16 (10,0) 
Agricultores e Trabalhadores Qualificados da Agricultura e Pescas   0 (0,0)    1 (1,3)    1 (0,6) 
Operários, Artífices e Trabalhadores Similares   11 (13,8)  12 (15,0)  23 (14,4) 
Operadores de Instalações e Máquinas        0 (0,0)    4 (5,0)    4 (2,5) 
Trabalhadores não Qualificados      2 (2,5)    2 (2,5)    4 (2,5) 
Outros: Reformados, domésticas, Desempregados  34 (42,5)    3 (3,8)  37 (23,1) 

                                                            
3 Especificamente, a CNP (1994) integra as seguintes categorias profissionais: (i) quadros superiores da administração pública, dirigentes e 

quadros superiores das empresas; (ii) especialistas de profissões intelectuais e científicas; (iii) técnicos e profissionais de nível intermédio; (iv) 
pessoal administrativo e similares; (v) pessoal dos serviços e vendedores; (vi) agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura e pescas; 
(vii) operários, artífices e trabalhadores similares; (viii) operadores de instalações e máquinas, e trabalhadores da montagem; e (IX) trabalhadores 
não-qualificados. De referir ainda que a esta classificação, acrescentamos uma outra categoria (Outros) para abarcar as situações dos pais dos 
elementos da amostra que se encontram desempregados, reformados, incapacitados ou o caso das mães domésticas. 

 



Metodologia 
Capítulo 3  

131 

 
 

 

 A respeito do nível de escolaridade, verifica-se que uma percentagem significativa dos 

pais e mães dos estudantes (46,9%) possuem níveis de escolaridade até ao 4ºano de 

escolaridade, sendo que os pais tendem, ligeiramente, a ter habilitações literárias superiores do 

que as mães dos estudantes. Quanto ao estatuto profissional, é notória a prevalência do pai nos 

estatutos profissionais de nível mais elevado. 

 

3.5. Instrumentos de Medida 

 

No plano de avaliação utilizaram-se três instrumentos de medida para recolher 

informação psicossocial e de construção da identidade de carreira dos estudantes finalistas do 

Ensino Superior em dois momentos no tempo. Os instrumentos deste plano de avaliação foram 

escolhidos com base no modelo de compreensão das teorias da carreira referido anteriormente 

pretendendo-se, numa perspectiva de convergência teórica, abarcar, sob diferentes perspectivas, 

as dimensões envolvidas na construção da carreira referidas por Savickas (2004). A escolha dos 

instrumentos e procedimentos de avaliação dessas dimensões, apresentadas em seguida, 

seguiu todo um conjunto de considerações relacionadas com a sua exequibilidade num plano 

integrado assim como relacionadas, com os objectivos particulares do estudo e com as 

características específicas da população estudada. 

    

3.5.1. Questionário de Identificação Pessoal e Projecção na Carreira  

  

O Questionário de Identificação Pessoal e Projecção na Carreira (QIPPC, Silva & Taveira, 

2005) é um instrumento de auto-relato construído para os objectivos do presente estrudo. O 

questionário está dividido em três partes. A primeira parte contempla informação relacionada 

com os dados socio-demográficos dos estudantes tais como: a idade, a nacionalidade, a 

naturalidade, o curso, o ano e a média de curso, o estado civil e relacional dos estudantes, 

habilitações académicas e profissões dos pais dos estudantes. A segunda parte é dedicada a 

explorar os objectivos reais e ideais, a médio prazo, nos domínios de vida académico, 

profissional, familiar, lazer e cidadania. Estes domínios de vida foram escolhidos com base na 

Teoria de Espaço de Vida de Super (1980), considerando em particular os teatros que poderiam 

fazer parte da vida de pessoas que frequentaram o Ensino Superior. Assim, o domínio 
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académico inclui os objectivos que os estudantes consideram em relação ao seu percurso em 

instituições educativas e de formação. O domínio profissional remete para os objectivos que os 

estudantes consideram relacionados com o seu papel de trabalhadores, mais concretamente, 

aspectos relacionados com o âmbito da profissão, as actividades de trabalho a desempenhar na 

profissão, o tipo de trabalho e de contracto de trabalho e, o número e tipo de empregos. O 

domínio familiar, por sua vez, incluí os objectivos que os estudantes consideram em termos da 

organização familiar ou pessoal, mais concretamente remete para aspectos relacionados com o 

estado civil, as pessoas com quem pensam viver e, os filhos próprios e/ou adoptados que 

desejam ter. Por fim, os domínios de lazer e cidadania, remetem para os objectivos dos 

estudantes em vários contextos da comunidade, relacionados com actividades de lazer ou de 

cidadania que consideram. 

Em relação aos objectivos relativos aos domínios de vida académico e familiar, os 

estudantes devem sombrear as alternativas que desejam e acham que irão alcançar. No domínio 

profissional, existem dois tipos de respostas. O âmbito da profissão, o tipo de trabalho, contracto 

de trabalho e o número de empregos consistia numa resposta de tipo fechado em que os 

estudantes deveriam sombrear as alternativas que desejam e acham que irão alcançar. No caso 

das actividades que consideram realizar no seu trabalho profissional e dos empregos que estão a 

considerar, optou-se por uma resposta de tipo aberto, em que os estudantes deveriam escrever 

o que desejavam/achavam que lhes ia acontecer. No caso dos domínios de vida Lazer e 

Cidadania, também se optou pela resposta de tipo aberto, em que os estudantes deveriam 

livremente escrever todos os objectivos que desejam/acham que vão atingir.  

Por fim, uma terceira parte do questionário, é dedicada à saliência de papéis e 

perspectiva temporal de futuro no domínio profissional, familiar, social, doméstico, lazer e 

cidadania. A escolha destes papéis e da organização desta questão do questionário baseou-se 

essencialmente nas sugestões teóricas de Super (1980), Super, Savickas e Super (1996), 

Savickas (1997) a respeito da saliência dos papeis de vida e da adaptabilidade aos diferentes 

papéis de vida ao longo do desenvolvimento de carreira das pessoas. Para a selecção dos 5 

papéis de vida, apoiamo-nos nos papéis definidos por Super (1980), (filho, estudante, 

trabalhador, companheiro, pai, cidadão, doméstico, lazer e reformado) e consideramos aqueles 

que teórica e empiricamente são indicados como mais salientes ao longo do desenvolvimento 

dos jovens estudantes do Ensino Superior e na sua entrada na vida adulta (e.g., Abreu, 2004; 

Barros, 2007; Seligman, 1994). Desta forma, o papel profissional remete para as actividades de 
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Trabalho/estudo, o papel Familiar remete para as actividades relacionadas com a família em 

geral (filho/filha, pai/mãe, marido/esposa; genro/nora, entre outros), o papel Social/amigos 

remete para as actividades de cariz social e de convívio com amigos, o papel doméstico refere-se 

às actividades relacionadas como tratar da casa, o papel de Lazer relaciona-se com actividades 

de bem-estar realizadas nos tempos-livres e, por fim, o papel de Cidadania refere-se a 

actividades realizadas na comunidade relacionadas com os deveres e direitos dos cidadãos.  

Neste contexto, nesta parte do questionário os estudantes deveriam ordenar por ordem 

crescente os referidos papéis de vida, inicialmente em termos de importância relativa e, 

posteriormente, em termos da participação, ou seja, da dedicação e esforço que prestam a cada 

um e que imaginam vir a prestar num futuro a 6meses, 5 anos e 10 anos. 

Optamos por avaliar a prespectiva temporal de futuro em relação aos diferentes papéis 

de vida, com base nas ideias teóricas e investigação empírica que realçam a importância desta 

variável no desenvolvimento de carreira (e.g., Paixão, 1996, 2004; Savickas, 1990, 1997ab, 

2004). Como refere Savickas (1997a) “balancing and sequencing commitments to school, work, 

family leisure, worship, and community requires careful planning” (p.256). 

  

3.5.2. Dellas Identity Status Inventory – Occupation  

 

O Dellas Identity Status Inventory-Occupation (DISI-O, Dellas, 1979) é uma escala de 

escolha forçada que oferece uma medida de identidade vocacional. 

A escala tem sido usada para avaliar a identidade vocacional dos indivíduos em cinco 

dimensões da identidade vocacional designadas como Realização, Moratória, Adopção, Difusão-

Difusão e Difusão-Sorte4. Estes estatutos são definidos pela autora (Dellas & Jernigan, 1981) de 

um modo semelhante ao que Márcia (1966) usou para definir os quatro estatutos de identidade 

do seu modelo. Cada estatuto caracteriza-se pela presença/ausência e grau de exploração de 

alternativas e pelo grau de investimento efectivo e de acção em questões de identidade 

vocacional.  

O estatuto de Realização da Identidade caracteriza os indivíduos que experienciaram um 

período de exploração e que estão a prosseguir objectivos de identidade autodeterminados. O 

estatuto de Identidade em Moratória caracteriza, por sua vez, os indivíduos que estão a viver um 

                                                            
4 No original, Achievement, Moratorium, Foreclosure, Diffusion-Diffusion e Diffusion-Luck. 
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período de crise e de intensa exploração das questões da identidade, manifestando dificuldade 

em se decidir por uma dada opção ou por um certo curso de acção. Por seu turno, o estatuto de 

Adopção de Identidade caracteriza os indivíduos que já estabeleceram um compromisso firme 

com opções de identidade, embora estas tenham sido escolhidas pelos pais ou outros 

significativos, não sendo assim tão autodeterminados. Trata-se de um estatuto que revela a 

existência de pouco ou nenhum envolvimento na exploração e que implica uma tomada de 

decisão sem reflexão. Finalmente o Estatuto de Difusão de Identidade caracteriza os indivíduos 

que ainda não definiram uma orientação da sua identidade, embora possam já ter iniciado 

alguma actividade exploratória nesse sentido (Taveira, 1997, p.66). 

O racional da DSIO-O postula que os estatutos de identidade, tal como são definidos por 

Márcia (1966), podem ser prespectivados como adjectivos ou dimensões do processo de 

identidade (Waterman, 1982). Nesta linha de pensamento, focalizada no processo de identidade 

e não tanto na definição de tipos de personalidade, cada indivíduo pode caracterizar-se, num 

dado momento, por um perfil de resultados ao longo de cada uma das dimensões de identidade 

previamente definidas (Dellas, 1979; Waterman, 1982, 1985) 

A escala DSIO-O foi objecto de várias versões. Nas primeiras três versões a escala 

continha respectivamente sessenta e quatro, trinta e seis e trinta e dois itens, ordenados ao 

acaso em conjuntos de quatro itens cada. A quarta versão da escala continha quarenta itens 

organizados em oito conjuntos, com cinco itens cada. Nesta versão foram considerados cinco 

estatutos de identidade, uma vez que a estrutura factorial do DISI-O apresentou, nas versões 

anteriores, a existência de duas dimensões de Difusão distintas. Os dois factores foram 

interpretados como Difusão-Difusão e Difusão-Sorte. Uma outra alteração introduzida nesta 

quarta versão da escala prende-se com o tipo de resposta à escala. Nas primeiras três versões 

foi utilizado o tipo de resposta Likert com quatro alternativas de resposta. No entanto, na quarta 

versão Dellas optou pelo tipo de resposta forçada, em que se pede aos sujeitos para 

seleccionarem, relativamente a cada conjunto de itens, a afirmação que melhor a descreve. A 

última versão original da escala é composta por 35 itens, agrupados num total de sete 

conjuntos, com cinco itens cada (um item para cada dimensão da identidade vocacional). A 

escala DISI-O pode ser administrada em grupo ou individualmente e, de um modo geral, requer 

um tempo de realização de cerca de vinte minutos. 

O estudo factorial do DISI-O realizado por Della e Jernigan (1981) com alunos do ensino 

secundario e universitário (N=354) define uma estrutura dimensional simples, composta por 
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cinco factores, dois dos quais representam dimensões de difusão de identidade vocacional, 

fortemente correlacionadas. A realização de Identidade caracteriza a experiencia de um periodo 

de exploração vocacional e o investimento mais ao menos firme em planos vocacionais. A 

dimensão de Moratória descreve a experiencia de exploração vocacional e a ausencia de 

investimento ou a presença de investimento muito vago em opções vocacionais. A Adopção de 

Identidade define a ausência de exploração vocacional mas um investimento vocacional firme, 

em geral, concordante com os projectos familiares ou de outros significativos. A Difusão reflecte 

uma exploração vocacional pouco sistemática e a ausência de investimento na escolha 

vocacional. Finalmente, a Difusão-sorte define a ausência de investimentos e a dependencia na 

sorte ou no destino no que respeita à tomada de decisão vocacional (Dellas & Jernigan, 1981). A 

definição que as autoras oferecem de dimensão Difusão-sorte é, das duas dimensões de difusão, 

a mais consistente com a definição de Difusão de Marcia (1966). 

A consistência interna deste modelo dimensional do DISI-O revela coeficientes alfa 

satisfatórios, que variam de .64 (Difusão-Sorte) a .92 (Adopção de Identidade). O estudo da 

validade discriminante do DISI-O (Dellas & Jernigan, 1981) confirmou a existência das cinco 

dimensões de identidade referidas, apesar de terem sido verificadas correlações significativas e 

elevadas entre os itens das subescalas de Difusão o que, segundo as autoras, é um resultado 

consistente com a teoria subjacente ao DISI-O (e.g., modelo de estatutos de Marcia, 1966). 

Os resultados do DISI-O têm sido usados para identificar grupos distintos de sujeitos 

quanto ao perfil de identidade vocacional ou ainda para analisar a distribuição de grupos 

específicos de sujeitos em termos do estatuto de identidade vocacional (e.g., Dellas & Jernigan, 

1981, 1987; Taveira, 1986; Urbin, 1987). 

Mais recentemente, foi desenvolvida uma versão portuguesa do DISI-O por Taveira 

(1986) que foi utilizada na presente investigação. O estudo de adaptação desta versão à 

população jovem foi realizado com 600 alunos do ensino básico e secundário, de ambos os 

sexos, a frequentar diversos anos de escolaridade (do 7º ao 11ºanos), com idades 

compreendidas entre os 11 e os 21 anos, residentes em diversos conselhos do distrito do Porto. 

A adaptação da forma e conteúdo do DISI-O incluiu procedimentos de análise qualitativa 

e quantitativa dos itens da versão traduzida, a partir dos quais foram introduzidas algumas 

modificações no conteúdo e no formato de resposta à escala. Mais especificamente, foi incluída 

a noção de escolha de estudos em todos os itens que referenciavam apenas a escolha de uma 

profissão, e adoptado o formato de resposta tipo Likert, com cinco categorias, desde 
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“Totalmente de acordo comigo” até “Totalmente em desacordo comigo”. Este tipo de resposta 

foi considerado mais adequado à natureza ipsativa dos itens da escala e permite diminuir os 

efeitos de desejabilidade social. Com a alteração do procedimento de resposta, foi alterado o 

modo de correcção do instrumento para um formato que permite obter respostas para cada 

item, numa escala de cinco pontos, em que “Totalmente de acordo comigo” vale cinco pontos. 

O resultado para cada estatuto de identidade obtém-se pela soma dos itens que a constituem 

(Taveira, 1986). 

O estudo da validade (conteúdo, construto, empírica) e da fidelidade (consitência interna 

e estabilidade dos resultados) da versão portuguesa do DISI-O apresentou resultados 

satisfatórios que asseguram a qualidade do instrumento para avaliar a identidade no domínio 

vocacional. Contudo, tal como sugere o estudo de Dellas e Jernigan (1981), Taveira (1986) 

considera que as duas subescalas de difusão de identidade parecem estar a medir aspectos 

distintos de uma mesma dimensão e não tanto diferentes dimensões de identidade vocacional. 

Em consequencia, aquela mesma autora conclui que a pertinência da fusão destas duas 

subescalas. Neste sentido Taveira (1997) continuou o estudo deste instrumento averiguando o 

comportamento da escala junto de alunos do 12ºano de escolaridade. Com efeito, tal estudo 

revelou que apesar da análise dos itens da DISI-O apresentar resultados satisfatórios e evidenciar 

a qualidade da maioria dos seus indicadores, a análise factorial da escala demonstra que um 

modelo dimensional de quatro compornentes ortogonais (e não cinco) é o que melhor se adequa 

à amostra em estudo. Os factores foram designados como Realização (composto pelos itens 2, 

10, 15, 16, 23, 29, 32), Moratória (composto pelos itens 1, 9, 13, 24, 30, 33), Adopção 

(composto pelos itens 8, 11, 22, 26, 35) e Difusão de identidade (composto pelos itens 3, 7, 12, 

19, 21, 28). O factor Difusão é composto por uma maioria de itens da subescala de Difusão-

Sorte. A análise da consistencia interna do modelo factorial do DISI-O revela resultados 

igualmente satisfatórios, com coeficientes alpha (de Cronbach) que variam entre .68 (Difusão de 

identidade) até .90 (Realização da Identidade). Como consequência, considera-se que a versão 

adaptada do DISI-O constitui uma medida útil para a avaliação da identidade vocacional no 

nestudo dos correlatos da exploração vocacional. Pelo exposto, optamos por esta medida para 

avaliar a identidade vocacional de estudantes do Ensino Superior. 

Como o DISI-O não foi estudado na população portuguesa de estudantes do Ensino 

Superior optou-se por avaliar a consistência interna das várias subescalas da DISI-O na amostra 

em estudo de 118 estudantes do Ensino superior, no modelo dimensional de quatro factores. Os 
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resultados obtidos são satisfatórios para todas as escalas. Assim no modelo dimensional de 

quatro factores, obteve-se valores do coeficiente Alpha de Cronbach de .85 para a Realização, 

.86 para a Adopção, .65 para a Moratória e .60 para a Difusão.  

 

3. 5.3. Grelha de Repertório da Carreira 

 

3.5.3.1. A Técnica da Grelha de Repertório e a sua aplicação à Psicologia 

Vocacional 

 

A grelha de repertório5 é uma metodologia derivada do Role Construct Repertory Test 

construído por Kelly (1955), com o objectivo de explorar a construção de significados pessoais, 

ou seja, a estrutura e o conteúdo das teorias implícitas ou redes de significado através das quais 

percebemos e actuamos no quotidiano. Para Kellly (1955) o ser humano é como um cientista 

que elabora as suas hipóteses para interpretar e dar sentido ao fluxo de acontecimentos em que 

se encontra. O núcleo duro da teoria dos construtos pessoais postula que estes são hipóteses 

que permitem à pessoa antecipar e compreender a experiência da realidade com que se 

confronta, sendo que a antecipação funciona como um guia para a acção, estando intimamente 

relacionada, quer com a manutenção do sistema, quer simultaneamente com a possibilidade de 

mudança (Feixas, 1990 cit in Fernandes, 2001). 

A técnica da Grelha de Repertório (Kelly, 1955) consiste então numa entrevista 

estruturada e orientada para a identificação das dimensões de significado que o sujeito usa para 

dar sentido ao seu mundo e, a partir das quais se diferencia dos outros significativos (Botella & 

Feixas, 1998; Fernandes, 2001; Winter, 2003). Permite obter informação sobre o conteúdo e a 

estrutura do sistema de construtos pessoais.  

De acordo com Kelly (1955), as pessoas usam as suas percepções para construir 

representações do mundo real e para predizer e controlar os acontecimentos diários. Estas 

representações da realidade tomam a forma de constructos dicotómicos (e.g., Boa versus Má), 

                                                            
5 Grelha de repertório, é a tradução de Rep grid, que tem vindo a ser utilizada em trabalhos de investigação neste âmbito, em Portugal. Segundo 
Fernandes (2001), O termo Grelha é usado por se considerar que este respeita a referência à matriz que permite estabelecer relações entre 
construtos e entre elementos e entre ambos estes componentes. O termo Repertório, por sua vez, respeita a ideia de que esta metodologia se 
refere à exploração do repertório de construtos de um indivíduo num determinado contexto de estudo. 
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organizados em esquemas estruturados que permitem às pessoas interpretar os acontecimentos 

e desenhar o curso do comportamento.  

O uso da grelha de repertório, permite ao investigador ou profissional, explorar os 

construtos pessoais que dão sentido a um determinado conjunto de acontecimentos e analisar 

as relações entre eles, dentro de um domínio particular da experiência pessoal (Francella & 

Bannister, 1977; Feixas, 1991), sendo que nenhuma grelha permite analisar todo o sistema de 

construtos pessoais do sujeito (Fernandes, 2001).  

A flexibilidade desta metodologia permite adaptá-la a uma multiplicidade de contextos e 

propósitos. Por outro lado, o carácter sistemático baseado em análises matemáticas rigorosas a 

que são submetidos os dados obtidos mediante esta técnica, torna-a um excelente meio para o 

estudo científico dos significados pessoais numa diversidade de contextos (Feixas & Cornejo, 

1996).  

Kelly (1955, p.740) refere que um subgrupo de constructos pessoais poderia ser o 

“sistema de constructos vocacionais” que é descrito por Neimeyer (1988, p.441) como “uma 

matriz interrelacionada de dimensões bipolares cujo foco de conveniência é a experiência 

vocacional ou ocupacional (eg. Alto versus Baixo salário)”. 

A primeira aplicação da metodologia da grelha de repertório de Kelly (1955) no estudo 

da Psicologia Vocacional focou-se na estrutura do sistema de constructos vocacionais (Bodden, 

1970; Bodden & Klein, 1973).  

A partir do primeiro trabalho de Bodden (1970), um corpo considerável de investigação 

incorporou o uso da técnica de Grelha de Repertório de Kelly (1955) para testar a relação entre a 

complexidade do sistema de constructos vocacionais e o comportamento vocacional. Estes 

estudos apoiavam-se no pressuposto de que o desenvolvimento de carreira implicava uma 

mudança nos esquemas cognitivos. À medida que as pessoas vão tendo experiência com 

aspectos vocacionalmente significativos do seu ambiente de vida, elas começam a diferenciar 

sistemas de significados mais complexos na construção da carreira e a integrar essas 

percepções num esquema interpretativo cada vez mais coeso e compreensivo (cf. Tiedman & 

O’Hara, 1963). Neste sentido, e como já foi referido, uma das mais produtivas linhas de 

investigação neste domínio preocupou-se em estudar a complexidade cognitiva (ver Crockett, 

1982; Woehr, Miller, & Lane, 1998) que se refere então ao “grau de diferenciação num sistema 

de construtos, ou seja, o número relativo de dimensões diferentes que uma pessoa usa para 

fazer um julgamento” (Tripodi & Bieri, 1964, p.122). Devido ao facto de disporem de uma 
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percepção de uma maior variabilidade de alternativas, as pessoas cognitivamente mais 

complexas estão mais capazes de adoptar diferentes perspectivas (Olson & Partington, 1977) e 

de realizar avaliações mais apuradas da realidade (Adams-Webber, 1979). A este respeito, 

ainda, vários autores defendem que para avaliar a complexidade cognitiva, é necessário, para 

além de avaliar a diferenciação, avaliar a integração cognitiva (Adams-Webber, 1970, 1979; 

Langsley, 1971; Zimring, 1971), que se refere à capacidade para utilizar regras complexas para 

interrelacionar as várias dimensões de significado. No âmbito da carreira, estas ideias implicam 

que pessoas mais complexas serão pessoas vocacionalmente mais maduras (Winer, Cesari, 

Hasse, & Bodden, 1979) e mais capazes de realizar escolhas de carreira apropriadas (Bodden, 

1970). 

Mais precisamente, estes estudos focaram-se na análise da relação entre complexidade 

e escolha vocacional (Bodden, 1970; Bodden & James, 1976; Bodden & Klein, 1972, 1973) e 

preferências vocacionais (Winer, Haase, Gleen, Cesari, & Bodden, 1979 cit in Winer & Gati, 

1986), complexidade e cristalização dos interesses (Winer & Gati, 1986), complexidade e 

competências de tomada de decisão, planeamento de carreira e integração do conhecimento 

acerca das alternativas de carreira (Neymeyer, Nevill, Probert, & Fukuyama, 1985; Nevill, 

Neymeyer, Probert, & Fukuyama, 1986) e, complexidade e exploração vocacional (Brian, 2006). 

Outro tipo de estudos focou-se nos efeitos da informação vocacional ou intervenções vocacionais 

na complexidade cognitiva (Bodden & James, 1976; Cesari, Winer, & Piper, 1984; Cesari, Winer, 

Zychlinsky, & Laird, 1982; Winer et al., 1979; Waas, 1984; Neymeyer & Ebben, 1985).   

Outros autores, ainda, debruçaram-se na aplicação da grelha de repertório ao dominio 

da carreira centrando-se mais em aspectos relacionados com o conteúdo da construção das 

pessoas e menos com a estrutura. Assim, por exemplo, esta metodologia foi usada para estudar 

o conflito na gestão de papéis de vida na tomada de decisão de carreira (Cochran & Giza, 1986; 

McBain & Woolsey, 1986). Foi ainda amplamente usada e estudada como ferramenta de 

orientação vocacional e aconselhamento de carreira (e.g., Edmonds, 1979; Smith, Hartley & 

Stewart, 1978). Outros investigadores utilizaram a grelha de repertório para estudar a forma 

como as pessoas percepcionam os empregos (e.g., Fine-Davis, McGowan & Franklin, 1976; 

Gonyea, 1961; O’Dowd & Beardslee, 1960; Walker, 1958). Reid e Holley (1972), por sua vez, 

administraram grelhas em grupo para investigar os critérios de escolha dos candidatos ao ensino 

superior por determinadas instituições de ensino. Brook (1979) usou a grelha de repertório para 
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estudar as percepções de crianças em idade escolar relativamente a um conjunto de pessoas 

que poderiam ser fontes de aconselhamento vocacional. 

A investigação empírica que utilizou esta metodologia para estudar o género, tem 

demonstrado diferenças estatisticamente significativas entre os dois sexos na forma como 

constroem significados sobre a carreira e sobre as relações sociais. Ao longo de vários estudos, 

tem-se verificado, por exemplo, que as mulheres apresentam mais constructos psicológicos 

quando se referem a pessoas, e os homens usam mais construtos descritivos, e constructos 

mais complexos, quando se referem a objectos (Little, 1969). As mulheres também tendem a 

diferenciar menos os vários elementos de construção que os homens, mas possuem maior 

capacidade de construção social e constroem as situações mais holisticamente (Landfield, 

1971). Resultados semelhantes foram obtidos na construção da experiência vocacional, em que 

se verificou que as mulheres obtinham menores graus de diferenciação do que os homens, mas 

níveis mais elevados de integração (Bodden, 1970; Harren, Kass, Tinsley & Moreland, 1979; 

Neimeyer & Metzler, 1987). Os resultados destes últimos estudos são interpretados pelos 

autores (Bodden, 1970; Harren et al., 1979; Neimeyer & Metzler, 1987) como estando 

intimamente ligados ao processo de socialização das mulheres, que privilegia a afiliação e 

identificação com os papéis femininos, o que predispõe para uma elevada integração das suas 

construções em termos profissionais. Os autores referem, ainda, que os estudos de Lawlis e 

Crawford (1975) são um bom exemplo de como a socialização pode jogar um papel importante 

nas construções de significado acerca do mundo de trabalho feitas pelas mulheres. Lawlis e 

Crawford (1975) verificaram níveis mais elevados de diferenciação em mulheres com profissões 

pioneiras, do que nas mulheres com profissões tradicionais. Os mesmos autores referem, ainda, 

que estas diferenças encontradas necessitam de ser aprofundadas no sentido de perceber 

porque é que elas ocorrem. 

 

3.5.3.2. Construção da Grelha de Repertório de Carreira  

  

A grelha utilizada pretendia compreender a estrutura do sistema de construção num 

âmbito específico da experiência humana – a Carreira. Assim, iniciamos a construção da grelha 

de repertório com a delimitação da área de vida do sujeito sobre a qual se pretende explorar a 

construção de significados (GRC, Silva & Taveira, 2005). Neste sentido, como nos interessava 

compreender como os estudantes atribuíam significado a si e se diferenciavam de outros 
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significativos relativamente à carreira, seleccionamos um conjunto de elementos interpessoais 

representados por papéis sociais a que cada estudante deveria associar alguém significativo do 

seu mundo social. Assim, os papéis que oferecemos como referência a cada sujeito foram: mãe, 

pai, irmã/ão, namorada/o, mulher que agrada em termos de carreira, mulher que desagrada 

em termos de carreira, homem que agrada em termos de carreira, homem que desagrada em 

termos de carreira, pessoa significativa e professor/a/mentor/supervisor. Por outro lado, como 

nos interessava conhecer como os estudantes se percebiam a si em diferentes momentos 

relacionados com a transição para a Universidade e desta para o mercado de trabalho, tendo em 

conta a revisão da literatura, sugerimos um conjunto de elementos adicionais: o Eu actual, o Eu 

antes de entrar para a Universidade, o Eu daqui a seis meses, o Eu daqui a 5 anos, o Eu daqui a 

10 anos e o Eu ideal. Estes dezasseis elementos deverão ser classificados com base em 

dimensões de significado (i.e., construtos) relevantes para a questão em estudo.  

Os construtos definem-se por ser unidades básicas de construção de significado, 

consistindo essencialmente numa discriminação entre elementos, sendo que a construção de 

uma experiência ou acontecimento tem subjacente uma afirmação e uma negação simultâneas. 

Por exemplo, quando uma pessoa refere que alguém valoriza muito a “carreira como objectivo 

prioritário de vida” (pólo emergente) está simultaneamente a considerar o valor atribuído à 

família e não a considera uma pessoa que “valoriza a família como objectivo prioritário de vida” 

(pólo implícito).   

Neste contexto, na construção da GRC (Silva & Taveira, 2005) optou-se por fornecer 

quinze construtos que resultaram da revisão da literatura do desenvolvimento e escolha de 

carreira. Tendo em conta os objectivos do presente estudo, nessa revisão da literatura prestou-se 

especial atenção aos factores que são hipotetizados ou foram revelados empiricamente como 

influentes no processo e conteúdo das decisões de carreira em função do género (cf., Capítulo 

2), a saber:  

(i) Saliência de papéis/ Orientação para a carreira (e.g., Astin & Myint, 1971; 

Card, Steel & Abeles, 1980; Cinamon & Rich, 2000a; Devos, Diáz, Vieira & Dunn, 2007; 

Gigy, 1980; Harmon, 1970; Harrington & Harrigan, 2006; Houseknech & Spanier, 1980; 

Matthews & Tiedeman, 1964; Rand & Miller, 1972; Richardson, 1974; Smulyan, 2004; 

Tickmyer, 1979; Tinsley & Fraunce, 1980; Watley & Kaplan, 1971): Carreira como 

objectivo prioritário de vida versus Família/Amigos como objectivo prioritário de vida 
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(ii) Grau de comprometimento/investimento com a carreira (e.g., Osipow, 1983; 

Meinster & Rose, 2001; Rand, 1968; Richardson, 1974; McCall & Simmons, 1966): 

Determinado(a) a despender tempo e energia com a carreira versus Não determinado(a) a 

despender tempo e energia com a carreira 

(iii) Necessidade de Afiliação (e.g., Almquist, 1974; Bakan, 1966; Bem, 1977; 

Cross & Madson, 1997; Eyde, 1962; Spence & Helmreich, 1979; Hoyt & Kennedy, 1958; 

Oliver, 1975; Rand, 1968; Tinsley & Faunce, 1980; Wolkon, 1972;): Maior inclinação para 

relações íntimas/próximas versus Menor inclinação para relações íntimas/próximas 

(iv) Necessidade de encorajamento/desencorajamento de pessoas significativas 

(e.g., Bakan, 1966; Bem, 1977; Cross & Madson, 1997; Eisenhardt & Holland, 1992; 

Eyde, 1962; Hoyt & Kennedy, 1958; Oliver, 1975; Rand, 1968; Tinsley & Faunce, 1980; 

Epstein, 1968; Farmer, 1978; Gustafson, Stattin, & Magnusson, 1992; Spence & 

Helmreich, 1979): Dependente dos outros versus Autónomo(a) 

(v) Necessidade de poder (e.g., Baumeister & Sommer, 1997; Brody, 1999; 

Eagly, 1987; Kemper, 1978; Molm & Hedley, 1992; Winter, 1988): Maior tendência para 

influenciar os outros versus Menor tendência para influenciar os outros 

(vi) Estereótipos profissionais de género (e.g., Albrecht, Bahr, & Chadwick, 1977; 

Constantinople, 1973; Fernandes, 2002; Gettys & Cann, 1981; Panek, Rush, & 

Greenwalt, 1977; Bem, 1974; Rossi, 1965; Spence, Helmreich & Stapp, 1974; Tremain & 

Schau, 1979; Shinar, 1975): Profissão/ocupação tipicamente feminina versus 

Profissão/ocupação tipicamente masculina 

(vii) Compatibilidade percebida entre feminilidade/masculinidade e competência 

(e.g., Bem, 1974; Betz & Fttzgerald, 1987; Constantinople, 1973; Fernandes, 2002; 

Farmer, 1976; Fong & Tiedens, 2002; Lips, 1991; O’Leary, 1974; Spence, Helmreich & 

Stapp, 1974; Wood, Christensen, Hebl, & Rothgerber, 1997): Comportamento profissional 

congruente com o sexo versus Comportamento profissional incongruente com o sexo 

(viii) Grau de envolvimento/exploração de carreira (e.g., Betz & Fitzgerald, 1987; 

Blustein et al., 2002; Brown & Lent, 1996; Márcia, 1980; Gottfredson, 1981; Stumpf et 

al., 1983): Muito envolvido(a) em actividades de procura e análise de informação 

relacionada com as profissões/oportunidades de carreira versus Pouco envolvido(a) em 

actividades de procura e análise de informação relacionada com as 

profissões/oportunidades de carreira 
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(ix) Auto-avaliação de competência (e.g., Betz & Hackett, 1981; Hackett & Betz, 

1981; Orlovsky & Stake, 1981): Muito competente versus Pouco competente 

(x) Expectativas de eficácia pessoal (e.g., Bandura, Barbarabelli, Caprara, & 

Pastorelli, 2001; Betz & Hackett, 1981, 1983; Farmer et al., 1995; Hackett & Betz, 1981; 

Orlovsky & Stake, 1981): Bem sucedido profissionalmente versus Mal sucedido 

profissionalmente 

(xi) Atribuições causais (e.g., Dweck, Davidson, Nelson & Enna, 1978; Walker, 

Tausky & Oliver, 1982): Resultados de carreira determinados por factores pessoais versus 

Resultados de carreira determinados por factores externos 

(xii) Necessidade de realização (e.g., Almquist, 1974; Eyde, 1962; Hoyt & 

Kennedy, 1958; Oliver, 1975; Rand, 1968; Tinsley & Faunce, 1980; Wolkon, 1972): 

Maior tendência para alcançar objectivos versus Menor tendência para alcançar objectivos 

(xiii) Necessidade de progresso na carreira (e.g., Almquist, 1974; Beutell & 

Brenner, 1986; Eyde, 1962; Hoyt & Kennedy, 1958; Oliver, 1975; Perun & Bielby, 1981; 

Rand, 1968; Tinsley & Faunce, 1980; Wolkon, 1972): Desejo de progresso na carreira 

versus Baixo desejo de progresso na carreira 

(xiv) Nível de prazer atingido com a carreira (e.g., Bandura, Barbarabelli, Caprara, 

& Pastorelli, 2001; Erwins, 2001; Pinquart, Juang, & Silbereisen, 2003; Vinokur & Schul, 

2002; McCall & Simmons, 1966): Carreira como fonte de prazer/bem-estar versus 

Carreira como fonte de mal-estar/neutra/subsistência 

(xv) Percepção de influência de pessoas significativas na tomada de decisões de 

carreira (e.g., Eisenhardt & Holland, 1992; Epstein, 1968; Falk & Cosby 1978; Farmer, 

1976; Gustafson, Stattin, & Magnusson, 1992; Leaper, 1998): Decisões de carreira muito 

influenciadas pelos outros versus Decisões de carreira pouco influenciadas pelos outros. 

 

Numa última fase da aplicação da grelha de repertório é pedido ao sujeito que situe 

todos os elementos relativamente a cada um dos construtos fornecidos. Neste estudo, sugeriu-se 

que os estudantes o fizessem recorrendo a uma escala de 7 pontos, sendo o valor 4 um ponto 

médio (e.g., 1 – Muito dependente dos outros e 7 – Muito Autónomo). A cotação deve ser feita 

elemento por elemento (i.e., preencher a grelha na horizontal) e não construto a construto. 

Como resultado deste procedimento toda a informação recolhida durante a entrevista de base à 

grelha de repertório é formalizada numa matriz, o que permite quer um tratamento quantitativo, 
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quer qualitativo da mesma. Foi através do tratamento matemático das matrizes das grelhas 

completadas pelos estudantes, e por recurso ao programa Record 4.0 para Windows (Cornejo & 

Feixas, 2002) que calculamos os índices que irão ser apresentados. 

 

3.5.3.3. Tratamento matemático e índices da Grelha de Repertório 

 

O tratamento matemático dos dados da grelha de repertório tem subjacente o 

pressuposto que a associação matemática entre os construtos ou entre construtos e elementos 

reflecte a relação psicológica entre esses componentes. Assim, tradicionalmente, o tratamento 

matemático da grelha consiste essencialmente no cálculo de matrizes de correlações, 

procurando desta forma identificar a similaridade entre construtos ou entre elementos. Os 

avanços tecnológicos e matemáticos nas últimas décadas permitiram um grande 

desenvolvimento das possibilidades de análise dos dados recolhidos na matriz da grelha de 

repertório. Vários programas informáticos tem sido desenvolvidos no sentido de facilitar e 

acelarar o tratamento e análise das grelhas (e.g., NGRD, Slater, 1972; PEGASUS, Thomas & 

Shaw, 1977; FLEXIGRID, Tschudi & Keen, citado por Beail, 1985; RECORD, Cornejo & Feixas, 

1992). Embora alguns dos programas informáticos desenvolvidos se foquem em tipos 

específicos de análise, os mais conhecidos permitem obter as medidas necessárias para avaliar 

o conteúdo e estrutura do sistema de construtos. No tratamento matemático da Grelha de 

Repertório da Carreira usamos, como já foi referido, o programa informático RECORD 4.0 

(Cornejo & Feixas, 2002). 

O programa RECORD (Cornejo & Feixas, 1992) faz uma análise dos dados da grelha de 

repertório de modo a explicitar a estrutura implícita à construção pessoal que o sujeito faz sobre 

uma determinada área de conveniência, permitindo realizar, sobre os dados de uma única 

grelha, as seguintes análises: (i) análise de correspondências, (ii) análise de clusters, (iii) 

matrizes de distâncias e de correlações quer para elementos quer para construtos, e, (iv) 

análises de conflitos. A partir destas análises calcula, os vários índices, entre os quais se 

encontram aqueles que serão apresentados nesta tese. Passaremos então a apresentar esses 

índices, dividindo-os em medidas de estrutura e medidas de conteúdo do sistema de construtos. 

As medidas de estrutura consideradas contemplam os seguintes índices: (i) Bieri; (ii) 

Percentagem de variância explicada pelo primeiro factor (PVEPF); (iii) Intensidade; (iv) 

Polarização; (v) Indefinição; (vi) Potência Discriminativa; (vii) Conflitos; e, (vi) Dilemas 
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implicativos. As medidas de conteúdo, por sua vez, contemplam os seguintes índices: (i) 

Correlação Eu.Ideal, Eu.outros e Ideal.outros; (ii) Distâncias entre o self dos estudantes e os 

restantes pessoas da grelha (mãe, pai, irmã/irmão; companheira/o; professor/a; pessoa 

significativa, homem e mulher que agrada em termos de carreira e homem e mulher que 

desagrada em termos de carreira); e, (iii) distâncias entre o self actual e o self em diferentes 

momentos no tempo (antes de entrar para a universidade, em 6 meses, 5 anos e 10 anos). 

O índice de Bieri (Bieri, 1955) tem sido referido na literatura como um indicador da 

Complexidade Cognitiva que se baseia na diferenciação e multidimensionalidade da construção. 

É um índice de diferenciação calculado através do somatório de acordos de cotações da matriz, 

quando se comparam elemento a elemento e para cada par de construtos, dividido pela 

pontuação máxima possível de acordo com o tamanho da grelha. Poucos acordos, representam 

um menor índice Bieri, ou seja, valores mais próximos de zero do que de um, e 

consequentemente, um elevado grau de complexidade. De acordo com este índice, as pessoas 

cognitivamente mais complexas constroem o seu mundo a partir de maior diversidade nas 

dimensões de significado do que as que são cognitivamente menos complexas.   

A PVEPF (Feixas, Lopez, Navarro, Tudela & Neimeyer, 1992; O’Keefe & Sypher, 1981). É 

também considerada como um indicador de complexidade cognitiva ou diferenciação e é 

calculado pelo programa informático Record (Cornejo & Feixas, 1992) através da análise 

correspondências da GRC. Esta percentagem informa-nos sobre o poder explicativo do primeiro 

factor na construção de significados de carreira efectuada por uma dada pessoa. Sempre que o 

primeiro factor explica uma percentagem elevada da variância da construção cognitiva, 

considera-se que existe simplicidade ou unidimensionalidade na construção, ou seja, que o 

indivíduo atribui sentido às suas experiências e acontecimentos sempre com base nas mesmas 

dimensões de significado pessoal. Se a explicação da variância é dividida por diferentes 

dimensões, então a construção pessoal é considerada como sendo mais diferenciada, ou seja, 

assume-se que a pessoa recorre a diferentes dimensões de significado para dar sentido a 

diferentes experiências e acontecimentos do seu mundo, neste caso, da sua carreira. Assim, 

uma elevada PVEPF reflecte indiferenciação e baixa PVEPF reflecte diferenciação.  

O índice de Intensidade (Fransella & Bannister, 1977), por sua vez, também tem sido 

indicado na literatura como uma medida de complexidade cognitiva. O valor do índice reflecte o 

grau de interrelação entre todos os construtos da grelha. Pontuações elevadas, ou seja, próximas 

de 1, revelam uma grande associação entre os construtos, significam pouca diferenciação. Este 
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índice, inicialmente entendido na literatura como medida de integração, tem-se revelado 

semelhante à PVEPF, sendo na actualidade interpretado como uma forma diferente de avaliar a 

multidimensionalidade do sistema de construção.  

Adams-Webber (1979) numa revisão das investigações em torno da complexidade 

cognitiva conclui que a complexidade cognitiva não é um conceito único, englobando tanto a 

diferenciação como a integração. Por diferenciação entende-se o número de dimensões 

funcionalmente independentes e disponíveis para o sujeito no seu processo de construção 

interpessoal. Contudo, não é somente o número de dimensões independentes do sistema de 

construção a única variável que determina a complexidade do mesmo. De facto, uma elevada 

diferenciação dos construtos sem uma estrutura que os integre pode traduzir-se mais em caos e 

confusão do que em complexidade. Para um sistema ser complexo, deve existir alguma 

integração entre essas dimensões independentes. Segundo a teoria dos Construtos Pessoais 

(Kelly, 1955) esta integração é de carácter hierárquico, e resulta da organização de construtos 

supraordenados que proporcionam coerência e unidade ao sistema de construção. Contudo, não 

existe nenhum método plenamente estabelecido para avaliar a estrutura hierárquica dos 

contrutos na Grelha de Repertório, sendo que todos os indicadores de integração se baseiam na 

associação entre os construtos. Ainda assim, com base nestes indicadores podemos fazer 

algumas aproximações em termos da estrutura cognitiva das pessoas de acordo com os perfis 

sugeridos por Adams-Webber's (1979), que passaremos a descrever6. O primeiro perfil descreve 

os indivíduos que possuem uma alta diferenciação e alta integração, sendo denominado como 

perfil de complexidade, uma vez que o sujeito dispõe de várias dimensões de significado 

diferenciadas que estão articuladas numa estrutura supraordenada. É um perfil que proporciona 

uma boa capacidade preditiva do sistema de construção e provavelmente permite o 

desenvolvimento de uma personalidade saudável. O segundo perfil descreve os indivíduos com 

alta diferenciação e baixa integração, sendo denominado como perfil de caótico, uma vez que o 

sujeito dispõe de várias dimensões de significado mas estas não estão organizadas de forma 

coerente e unidimensional. É um perfil que podo gerar confusão e dificuldade em atribuir 

significado e predizer os acontecimentos, bem como, dificultar que os outros o possam fazer. A 

investigação de Bannister e Fransella (1966) associa este perfil com o pensamento das pessoas 

com esquizofrenia. O terceiro perfil descreve os indivíduos com baixa diferenciação e alta 

                                                            
6 Landfield (1977) com base na sua investigação sobre a estrutura dos sistemas de construção das pessoas, defende uma classificação similar à 
de Adams-Webber (1979). 
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integração, sendo denominado como perfil de simplicidade, uma vez que o sujeito possui poucas 

dimensões de significado para compreender e antecipar acontecimentos. A capacidade preditiva 

do sujeito é assim limitada pelas poucas dimensões de significado que possui, os seus juízos 

podem ser monolíticos do tipo tudo ou nada. É um perfil que a investigação tem associado às 

perturbações neuróticas, essencialmente às do tipo obcessivo-compulsivo (Winter, 1985ab), 

contudo também pode surgir em pessoas saudáveis mas simples na forma como organizam o 

pensamento, nomeadamente pessoas com pouca escolaridade e em meios sociais 

cognitivamente pouco estimulantes. Por último, o quarto perfil, caracteriza-se por uma baixa 

diferenciação e uma baixa integração, sendo denominado como perfil de fragmentação, uma vez 

que o sujeito vai alternando entre os poucos pontos de vista que possui, sem nenhuma ordem 

ou sentido. Não existem muitas indicações acerca deste perfil na literatura, contudo, Feixas e 

Cornejo (1992) sugerem que se pode encontrar este perfil em perturbações relacionadas com 

uma cisão da personalidade (e.g., perturbação dissociativa da personalidade, perturbação 

borderline ou de personalidade múltipla, entre outras), bem como, em períodos de transição 

desenvolvimental normais, antes da consolidação das novas dimensões de significado, num 

sistema de construção mais sofisticado, coerente e multidimensional. 

O índice de Ordenação (Landfield & Barr, 1976) mede o grau de ordenação de cada 

construto relativamente aos restantes. Este índice calcula-se multiplicando o número de 

pontuações diferentes usadas para pontuar um construto (7 numa escala de 1 a 7) pela 

diferença entre a pontuação máxima e mínima atribuída a esse construto, dividindo pelo total de 

vezes que esse construto foi pontuado, ou seja, pelo número de elementos. O cálculo pode ser 

realizado em índices globais para todos os construtos, para todos os elementos e para 

construtos e elementos. Este índice foi definido pelo autor original como uma forma de medir a 

integração hierárquica do sistema de construção. O autor sugere que o grau de ordenação de 

cada construto indica o seu nível hierárquico no sistema. Contudo, Feixas (1988) considera que 

este índice é mais uma medida de flexibilidade do sistema de construção. Desta forma os 

autores chamam-o de Potência discriminativa, uma vez, que ele indica a capacidade da pessoa 

para discriminar os vários elementos com base nos construtos que está a utilizar e vice-versa. 

Numa grelha com escala de 7 pontos, o índice de Potência discriminativa total (média da PD de 

construtos e PD de elementos) pode assumir valores que variam entre 0 e 2,72. 

O índice de Polarização (Bonarius, 1977) é uma medida que indica a percentagem em 

que são atribuídas pontuações extremas no âmbito da pontuação de um constructo (e.g., 
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percentagem de 1 e 7 numa escala de 7 pontos). O índice de polarização tem sido entendido 

como uma medida de rigidez ou flexibilidade do sistema cognitivo. Quanto mais elevado for o 

índice, mais polarizada e rígida é a construção de significados. 

O índice de Indefinição (Feixas & Cornejo, 1996) avalia a dificuldade do sujeito em situar 

os vários elementos em um ou outro pólo dos constructos. O programa RECORD calcula este 

índice através da percentagem de pontuações médias (“4” na escala de 7 pontos) atribuídas, na 

matriz dos dados. Uma percentagem elevada de indefinição indica que é difícil ao sujeito atribuir 

sentido de modo significativo aos elementos do âmbito de conveniência que está a construir, 

neste caso, no âmbito da Carreira. Esta dificuldade pode significar ausência de conhecimento ou 

de envolvimento do sujeito, ou mesmo, confusão quanto ao modo como os outros significativos 

são.  

A medida de Conflitos (Slade & Sheehan, 1979) informa sobre a inconsistência nas 

construções pessoais de significado. Esta medida calcula-se considerando tríades de construtos 

em relação às quais se avalia a compatibilidade ou incompatibilidade das relações, 

considerando-se uma correlação de .20. Existem duas possibilidades que podem criar conflito na 

construção: (i) quando numa tríade de construtos (A, B e C) todas as correlações entre os 

construtos (A/B, B/C e C/A) são negativas; (ii) quando numa tríade de construtos (A, B e C) 

duas correlações são positivas (A/B e B/C) e uma é negativa (A/C). Um exemplo do primeiro 

caso, é o conflito obtido com uma estudante do ensino superior que apresenta uma correlação 

negativa entre ter a carreira como objectivo prioritário de vida e ser autónoma (A/B), uma 

correlação negativa entre ser autónoma e ter um comportamento profissional congruente com o 

sexo (B/C) que por sua vez se correlaciona negativamente com o facto de ter a carreira como 

objectivo prioritário de vida (C/A). Digamos que estas 3 dimensões valorizadas pela estudante 

são incompativeis de ocorrer em simultâneo, criando conflito. O segundo caso de conflitos pode 

ser exemplificado com o conflito de outro estudante que quanto mais se vê como dependente 

dos outros (A), mais valoriza a família como objectivo prioritário de vida (B), e quanto mais 

valoriza a família como objectivo prioritário de vida maior tendência tem para alcançar objectivos 

(C) contudo, esta tendência para alcançar objectivos (C) não é compatível com a percepção de 

dependência dos outros (A). Estes conflitos nas relações entre construtos manifestam assim, 

alguma incoerência na construção de significado das experiências pessoais. 

Os Dilemas Implicativos (Hinkle, 1965) referem-se a um tipo de conflito cognitivo, 

resultante da construção da experiência pessoal com base em dimensões de significado 
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(construtos) cuja relação se apresenta como incompatível e ameaçadora da identidade do sujeito 

(Feixas, Saúl, Ávila-Espada & Sánchez, 2001). O conceito de dilema implicativo ajuda-nos a 

compreender o impasse que surge muitas vezes em situações de transição de vida, como a 

finalização da licenciatura, que implicam tomadas de decisão importantes e movimento de 

reconstrução pessoal. Entre os construtos que o estudante usa para construir a sua experiência, 

alguns deles, os construtos congruentes, definem a sua proximidade a um self ideal enquanto os 

outros, os construtos discrepantes, definem a sua distância actual e o respectivo desejo de 

mudança em direcção a um self ideal. Os primeiros construtos são aqueles cujo pólo escolhido 

para dar significado ao self estudante (actual), o mesmo que dá significado ao self ideal (e.g., 

determinado a despender tempo e energia com a carreira), enquanto que os discrepantes são os 

construtos em que um dos pólos define o self actual (e.g., carreira como objectivo prioritário de 

vida) e o outro pólo define o self ideal (e.g., família como objectivo prioritário de vida). O dilema 

implicativo surge quando existe uma correlação positiva (r>0.20) entre um construto discrepante 

e um construto congruente, ou seja, quando a mudança desejada pelo estudante, inerente ao 

construto discrepante (e.g., carreira como objectivo prioritário de vida / família como objectivo 

prioritário de vida), implica uma mudança não desejada com implicações na forma como se 

coloca face ao construto congruente, tal como se exemplifica na figura 3.5., a partir de um 

dilema identificado na grelha da estudante em análise. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.4. – Dilema implicativo identificado numa grelha de um estudante do Ensino Superior 

(adaptado a partir de Feixas, De La Fuente e Soldevila, 2003) 

 

Das medidas de conteúdo realça-se as medidas de construção do self (Cornejo & Feixas, 

1992) como a Correlação Eu-Ideal que tem sido definida como uma medida de auto-estima por 

indicar a relação que o estudante estabelece entre o que é e o que aspira vir a ser. Uma 

correlação positiva entre estes dois elementos indica que os sujeitos se constroem a si próprios, 
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em termos actuais, no mesmo sentido em que constroem o seu Eu Ideal, o que será um bom 

indicador da auto-estima da pessoal. Em contrapartida, correlações muito baixas ou negativas 

reflectem uma baixa auto-estima. 

A Correlação Eu-Outros, por sua vez tem sido entendida como uma medida de de 

isolamento social auto-percebido, permitindo obter informações importantes sobre a 

diferenciação do self e dos Outros. O elemento Outros é um elemento construído através da 

média de pontuações atribuídas a todos os elementos, com excepção do Eu actual e do Eu Ideal. 

Valores positivos e elevados desta medida, indicam que o sujeito está a construir a sua 

experiência de carreira no mesmo sentido em que constroem a dos outros elementos 

significativos. Em contrapartida, valores negativos e elevados indicam um elevado grau de 

isolamento, isto é, indicam que o sujeito se vê de forma muito diferente dos demais. Estas 

divergências entre o Self e os Outros têm observado com maior frequência em pessoas com 

depressão (Neimeyer & Feixas, 1992) e em mulheres vítimas de abusos sexuais (Harter, 

Neimeyer & Alexander, 1988). Em ambos os casos, este isolamento ocorre em conjugação com 

um índice de auto-estima baixo.  

Por sua vez, os valores de correlação Ideal-Outros, tem sido entendida como uma 

medida de adequação percebida em relação aos outros e quanto mais elevada, neste caso, 

indica que os estudantes perspectivam o seu ideal de carreira muito próximo e no mesmo 

sentido da construção que fazem da experiência de carreira dos outros significativos. 

Correlações negativas ou baixas reflectem uma forte insatisfação com os outros que são 

percebidos como inadequados, ou neste caso, modelos de carreira a não seguir. Valores baixos 

neste índice também podem ser indicadores de um ideal muito ambicioso e pouco realista. 

Com base na interpretação dos três índices apresentados, Feixas e Cornejo (1996) 

definem um conjunto de cinco perfis gerais de construção do self – a positividade, a 

superioridade, a negatividade, o isolamento e o ressentimento. A análise de perfis permite-nos 

compreender a forma como os sujeitos constroem o self e tem um valor descritivo tanto mais 

elevado quanto mais elevadas forem as correlações positivas e negativas dos índices que o 

compõem. Feixas e Cornejo (1996) sugerem como ponto de corte para considerar uma 

correlação positiva o valor de .20. 

O perfil de Positividade caracteriza-se por uma visão globalmente positiva de si mesmo e 

dos outros, representada por uma correlação positiva em cada um dos três índices em análise. 

Quando este perfil não é acompanhado de bem-estar psicológico, pode ser um indicador de uma 
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excessiva simplificação da realidade (eg., considerar somente aquilo que é positivo) ou de 

negação dessa mesma realidade. O perfil de Isolamento caracteriza-se por uma visão do self 

negativa, quando comparada com o self Ideal e com os Outros e uma relação positiva entre o 

Ideal e os Outros. Os sujeitos com este perfil parecem acreditar que somente eles funcionam 

mal em termos de carreira e gostariam de ser como os outros em termos ideais. O perfil de 

Superioridade caracteriza-se por uma supremacia do self em relação aos outros. Neste caso, os 

sujeitos parecem construir-se muito próximos do seu ideal em termos de carreira e muito 

distantes dos outros em relação aos quais se pontuam num sentido oposto. O perfil de 

Negatividade caracteriza os sujeitos que se definem tanto a si próprios como aos outros de 

forma negativa. Neste perfil, o facto do sujeito se avaliar como os outros pode reduzir o 

sofrimento mas também conduzir à desesperança e pouca motivação para a mudança. Por 

último, o perfil de Ressentimento, distingue-se do anterior pelo facto do sujeito se avaliar em 

sentido oposto aos outros, podendo significar algum ressentimento com estes elementos. 

O programa RECORD, além do cálculo de correlações entre os vários elementos ou 

constructos obtidos numa Grelha de Repertório, também proporciona o cálculo de distâncias 

entre elementos ou constructos. Estas distâncias são calculadas com base nas distâncias 

euclidianas e na grelha de repertório da carreira composta por 16 elementos e 15 construtos 

classificados numa escala de 7 pontos, as distâncias podem assumir valores entre 0 e 2,35. 

Quanto maior for o valor maior é a distância entre as dimensões consideradas. 

 

Todos os índices de estrutura e conteúdo da GRC foram estudados, considerando a 

amostra de 118 estudantes do Ensino Superior. Com base nesse estudo, nas sugestões da 

literatura da Grelha de repertório e no estudo psicómetrico dos índices da grelha, optamos pelas 

medidas da GRC que passaremos a referir. No que diz respeito às medidas de estrutura, 

incluímos no estudo os índices de Bieri, PVEPF, Potência discriminativa, Polarização, Indefinição 

e medidas de conflitos. Estas medidas permitem caracterizar a forma como os estudantes 

organizam o sistema de construção de significados em torno da carreira, em especial no que diz 

respeito à sua diferenciação, flexibilidade e indefinição. Para cada uma destas medidas, 

calculamos, tendo por base a distribuição na amostra em estudo, pontos de referência para 

interpretar os resultados obtidos em cada medida. A este respeito, os autores que tem 

investigado a Grelha de Repertório (e.g., Feixas, Bach, & Laso, 2004; Feixas, Moliner, Montes, & 

Neimeyer, 1992) com base na sua experiência, recomendam que se calculem pontos de 



152 Metodologia 
Capítulo 3 
 
 
referência para cada população e tipo de grelha utilizada, considerando o desvio-padrão em 

relação à média. Contudo, como grande parte das medidas deste estudo assumem uma 

distribuição que se afasta da curva normal, optamos por considerar o valor obtido em todos os 

índices, no percentil 25 e 75.   

O quadro 3.3. apresenta os valores obtidos no estudo exploratório das medidas na 

população em estudo. 

 

Quadro 3.3. – Estudo exploratório dos índices de estrutura da GRC (N=118) 

 
 

   Mínimo  Máximo  Percentil 25 Percentil 

Bieri      0,13    0,60    0,24    0,32 
PVEPF    17,63  90,68  42,61  57,76 
Potência Discriminativa    0,66    2,48    1,24    1,69 
Polarização     2,50  87,92  18,23  41,77 
Indefinição     0,00  48,33  12,08  28,75 
Número de Dilemas     0,00  16,00    0,00    1,25 
Número de Conflitos     0,00  11,00    0,00    1,00 
Número de Const.Dil.     0,00  12,00    2,00    4,00 
 

 Desta forma, podemos considerar que na população dos estudantes do Ensino Superior, 

o índice de Bieri pode ser considerado baixo, indicando pouca relação entre os construtos, para 

valores inferiores a .24, e elevado para valores superiores a .32. No que diz respeito à PVEPF, 

podemos considerar que o sistema de construção dos estudantes é muito diferenciado para 

valores inferiores a 42.61, é moderadamente diferenciado, entre 42.61 e 42.61, sendo 

considerado indiferenciado a partir deste último valor. O estudo da Potência Discriminativa, por 

sua vez, indica-nos que a construção dos sujeitos em torno da carreira pode ser considerada 

inflexível ou com menos poder discriminativo para valores inferiores a 1.24 e será flexível para 

valores superiores a 1.69. No que diz respeito à polarização da construção, podemos considerar 

que esta é polarizada para valores superiores a 41,67,e será mais flexível para valores inferiores 

a 18,23. Por fim a indefinição, pode ser considerada baixa para valores inferiores a 12.08 e será 

elevada para valores superiores a 28.75.      

 No que concerne às medidas de conflito do sistema de construção, optou-se por usar o 

número de dilemas e o número de conflitos obtidos em cada grelha. Consideramos ainda, o 

número de construtos dilemáticos, que se refere ao número de construtos numa grelha em que 
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o indivíduo pontua o self ideal com um ponto médio (4 numa escala de 1 a 7). Esta é uma 

medida que resulta da análise qualitativa da grelha de repertório. Estes construtos mostram que 

o sujeito teve dificuldade em definir como gostaria de ser em termos ideais, mostrando 

indefinição em relação aquela dimensão de significado.  

 As medidas de conteúdo usadas incluem as medidas de construção do Self referidas 

previamente, bem como os respectivos perfis de Construção do Self bem como, a matriz de 

distâncias entre elementos. Estas matrizes de distâncias foram utilizadas no presente estudo, 

para compreender, por exemplo, quais são as figuras/elementos que os estudantes constroem 

de forma mais semelhante/próxima a si mesma, em termos de carreira, bem como, as 

distâncias que os estudantes atribuem em termos da construção que fazem do seu self em 

diferentes momentos temporais, no passado, presente e futuro. Quanto mais elevado for o valor 

da distância, maior é a separação entre a pessoa e as figuras significativas, ou elementos do self 

temporal, no que respeita às dimensões de significado pontuadas na grelha.  

 Em relação às medidas de construção do Self, os resultados do estudo exploratório na 

população em estudo apresenta-se no quadro 3.4. 

 

Quadro 3.4. – Estudo exploratório dos índices de construção do Self da GRC (N=118) 

 
 

 Mínimo  Máximo  Percentil 25 Percentil 

Eu.Ideal   -0,19  1,00  0,22  0,63 
Eu. Outros  -3,34  0,90  0,38  0,70 
Ideal. Outros  -0,28  0,91  0,42  0,72 

 

 Em relação às distâncias optamos por não calcular pontos de referência, uma vez que o 

objectivo era comparar as distâncias entre os vários elementos e não cada distância 

individualmente. 

 

3.5.3.4. Propriedades psicómétricas da Grelha de Repertório 

 

Devido ao facto de não haver um formato de grelha de repertório standard, as assunções 

relacionadas com as suas propriedades psicométricas têm sempre um significado relativo, e 

levam os autores a questionar se os métodos de avaliação dos testes psicológicos são 
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apropriados para a avaliação da grelha de repertório (Bell, 1990). No entanto, vários estudos 

comprovam a fidelidade e validade de algumas medidas e índices da grelha de repertório 

aplicada em domínios particulares (e.g., Feixas, Moliner, Montes, & Neimeyer, 1992; Fransella & 

Bannister, 1977; Winter, 1992). Por exemplo, no que diz respeito à fidelidade, Bieri (1955) 

refere uma correlação teste-reteste relativamente elevada de .80. para a medida de 

complexidade cognitiva que foi usada com frequência para avaliar a capacidade dos indivíduos 

para construir o comportamento social de uma forma multidimensional. Outros autores, nos 

seus estudos com esta medida, encontraram indicadores de fidelidade semelhantes aos de Bieri 

(Bieri & Blacker, 1956; Feixas, et al., 1992), contudo, Pedersen (1958) obteve uma correlação 

de fidelidade somente de .48. Em relação à PVEPF, Sperlinger (1976) concluiu que esta medida 

se revela uma medida bastante instável (r=.28, p>.10) com um intervalo de sete meses entre a 

primeira e a segunda administração, sendo que na segunda grelha se voltou a elicitar os 

construtos a partir dos elementos elicitados na primeira grelha. Em contrapartida, Smith (2000) 

concluiu que a PVEPF é uma medida estável, obtendo com uma correlação teste-reteste de .73, 

num intervalo de doze meses, avaliando 20 professores em três momentos ao longo do ano. No 

mesmo sentido, Feixas et al. (1992) obteram que a PVEPF se revelou estável com uma 

correlação teste-reteste de .67, num intervalo de um mês entre a primeira e a segunda medida. 

No que diz respeito à fidelidade do índice de Intensidade, Feixas et al. (1992), obteram 

correlações teste-reteste entre aplicações com intervalos de uma hora, uma semana e um mês 

de .95, .95 e .94, respectivamente. Smith (2000) obteve valores de correlação teste-retes para a 

intensidade, em grelhas com os mesmos construtos e elementos, medidas num intervalo de 6 

meses e 12 meses na ordem dos .85 e .87, respectivamente. O mesmo autor, obteve uma 

correlação teste-reteste de .81, num intervalo de 12 meses, com uma grelha em que elicitou 

novos construtos. Em relação ás medidas de construção do self, Sperlinger (1976), por exemplo, 

concluiu com os seus estudos que a medida da auto-estima apresentava uma correlação teste-

reteste de .87 (p<0.01), num intervalo de sete meses. Feixas et al. (1992) obteve uma 

correlação teste-reteste para a medida de auto-estima na ordem dos .78, no intervalo se um 

mês. Em relação á Distância Eu.Outros, Adams-Webber (1990) realizou uma revisão exustiva dos 

estudos publicados e refere que este índice apresenta correlações de fidelidade que variam entre 

.86 até .95, o que sugere a estabilidade da medida. 

 De uma forma geral, podemos verificar que os estudos a propósito da fidelidade dos 

resultados da grelha de repertório reforçam a ideia de que grelhas com formatos distintos não 
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podem ser consideradas idênticas, sugerindo que a avaliação da fidelidade deve considerar não 

só as diferentes medidas derivadas das grelhas, como os diferentes procedimentos da sua 

construção, a variação nas populações e nas condições de aplicação da grelha (e.g., Beail, 

1985; Fransella & Bannister, 1977; Rivas & Jornet, 1982; Rivas & Marco, 1985; Winter, 1992). 

Assim, no âmbito desta metodologia a utilidade da análise da fidelidade das suas medidas não 

será no sentido de identificar um atributo da grelha em si, mas antes como auxiliar da pesquisa 

acerca da mudança ou estabilidade da construção pessoal num determinado domínio da 

experiência humana, podendo neste sentido os valores de consistência das medidas da grelha 

funcionar como indicadores da sua validade. De facto, o principal problema da grelha com a 

fidelidade é que elas têm, na sua concepção, finalidades distintas: a fidelidade pretende avaliar a 

estabilidade de um instrumento de medida e a grelha pretende ser um instrumento de medida 

sensível à instabilidade e à mudança. 

 Com efeito, no estudo com a GRC, obtivemos, de uma forma geral, e para todas as 

medidas de estrutura, uma correlação teste-reteste, com um intervalo de 6 meses, positivas e 

significativas embora relativamente baixas (e.g., rBieri=0.46, p<0.001; rPVEPF=0.40, p<0.001; 

rintensidade=0.43, p<0.001; rConflitos= 0,19, p=0.086; rDilemas=0.50, p<0.001; rConstrutos dilemáticos=0.47, p<0.001). 

Os índices de Polarização e Indefinição demonstraram maior estabilidade que as restantes 

medidas (rPolarização=0.71, p<0.001; rIndefinição=0.69, p<0.001). Consideramos, contudo, que estes 

valores de correlação teste-reteste, podem estar relacionados com os objectivos de investigação 

de se estudar a mudança num período fulcral do ponto de vista do desenvolvimento de carreira 

dos jovens estudantes do Ensino Superior. Logo, os valores de correlação podem indicar a 

mudança dos sujeitos em termos da forma como constroem a carreira, mais do que a 

instabilidade da medida. Estes resultados aliás conferem validade ao instrumento, uma vez que 

este foi construído tendo por base o pressuposto de avaliar a mudança no âmbito da construção 

da carreira. A polarização e indefinição aprecem ser dimensões menos permeáveis à mudança e 

mais estáveis ao longo do tempo. No que diz respeito às medidas de conteúdo, verifica-se 

correlações teste reteste, para as medidas de construção do self na ordem dos .40 (p<0.001), 

sendo que algumas distâncias entre elementos se mantém estáveis entre os dois momentos de 

avaliação do estudo nomeadamente, a distância Eu-mãe (r=0.65, p<0.001), Eu-pai (r=0.62, 

p<0.001), Eu-irmão (r=0.68, p<0.001). Todas as restantes correlações das distâncias do self 

com as outras pessoas da grelha são positivas e estatisticamente significativas, variando entre 

correlações teste-reteste de .37 até .51.  
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No entanto, no que diz respeito às distâncias de construção dos self actual relativamente 

aos self em diferentes momentos no tempo, obteve-se valores de correlação teste-reteste muito 

baixos e não significativos estatisticamente (rd6meses=-0.65, p=0.568; rd5anos=-0.06, p=0.619; rd10anos=-

0.08, p=0.471) com excepção da distância Eu-Eu antes de entrar na universidade, que parece 

ser uma construção menos permeável à mudança (r=0.50, p<0.001).  

 No que diz respeito à validade da grelha de repertório, os autores referem, que dada a 

natureza desta metodologia, as questões da validade da grelha se prendem mais com os 

procedimentos de construção da mesma do que com o seu conteúdo. Neste sentido, Yorke 

(1985) sublinha o facto da homogeneidade e representatividade dos elementos da grelha 

contribuírem para a sua validade no que diz respeito ás potencialidades de análise e 

interpretação dos seus dados, pois favorecem maior operacionalidade do sistema de construtos. 

Por outro lado, o conceito de tradicional de validade assume a estabilidade das dimensões 

psicológicas internas, a sua universalidade e transferibilidade, pelo que aceita a 

descontextualização da sua avaliação. Assim, o pressuposto inerente a este critério é incoerente 

com os princípios teóricos subjacentes à metodologia da grelha, segundo os quais, as 

construções pessoais de significado são provisórias, contextuais, e portanto sujeitas a revisão 

(Yorke, 1989; Neimeyer & Neimeyer, 1993). Os utilizadores da grelha de repertório não 

pretendem predizer comportamentos futuros em geral, ou em qualquer contexto, mas procuram 

compreender o conteúdo e os movimentos de construção de significado que num determinado 

momento a pessoa está capaz de fazer, num domínio particular. Neste contexto, alguns estudos 

tem-se preocupado em estabelecer relações entre as medidas da grelha, especialmente as de 

complexidade cognitiva e construção do self, para predizer aspectos do comportamento social 

dos indivíduos. A este respeito, por exemplo, na área da psicologia da clínica, algumas medidas 

da grelha, como a complexidade cognitiva, têm-se mostrado úteis como indicadoras de 

perturbação psicopatológica (e.g., Bannister, Fransella, Agnew, 1971; Hayden & Nasby, 1977; 

Ryle, 1975; Ryle & Breen, 1972; Ryle & Lunghi, 1971).  

 Com efeito, mais do que obter certezas em relação aos comportamentos ou 

desempenhos, com os resultados da grelha de repertório exploram-se hipóteses de compreensão 

das acções e interações do sujeito com o seu mundo, no momento presente. O pressuposto que 

preside à antecipação dos comportamentos dos sujeitos, a partir dos resultados das suas 

grelhas, não é a universalidade, nem a transferabilidade ou externalização das dimensões 

psicológicas mas antes a coerência entre processos de atribuição de significado e acções num 
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determinado contexto da experiência pessoal. Em suma, a validade da grelha só poderá ser 

reclamada se referida a uma grelha particular, construída para obter informação específica e 

contextualizada. Por sua vez, os critérios de validação das construções de significado, 

desenvolvidos com os seus procedimentos, são o seu valor pragmático bem como, a coerência 

com o conhecimento construído previamente.   

 Contudo, à semelhança do que se verifica com a fidelidade, alguns estudos debruçaram-

se sobre a validade de algumas medidas da grelha de repertório. Por exemplo, no que diz 

respeito à validade do índice de PVEPF, realizaram-se estudos que relacionam esta medida com 

outras medidas da grelha que também medem a diferenciação, tendo-se obtido, no entanto, 

resultados pouco esclarecedores. Por exemplo, Feixas et al. (1992, 2004), não obtiveram 

correlações significativas entre PVEPF e o índice de Bieri para a complexidade cognitiva, apesar 

das duas medidas terem como objectivo medir a diferenciação. Além disso, a PVEPF também 

não está correlacionada com nenhuma das restantes medidas da estrutura do sistema de 

construtos avaliadas no estudo de Feixas et al. (1992). Contudo, optamos por introduzi-la no 

presente estudo devido ao seu frequente uso noutros estudos e pela possibilidade de estudar 

esta medida nesta grelha particular, como veremos de seguida. Por outro lado, os estudos de 

Feixas e colaboradores (1992, 2004), têm indicado correlações elevadas entre a PVEPF e a 

Intensidade, defendendo que estas medidas são semelhantes e que se deve optar por uma delas 

para medir a diferenciação. 

 Com efeito, no que concerne à validade da GRC, optamos, na linha do estudo de Feixas 

et al. (1992) por estudar a validade externa de algumas das medidas da grelha, em especial das 

medidas de complexidade cognitiva. Assim, por exemplo, e num sentido oposto aos resultados 

obtidos no estudo de Feixas et al. (1992), o estudo das medidas de complexidade cognitiva, 

demonstrou uma correlação significativa entre a PVEPF e o índice de Bieri (r=0.40, p<0,001) 

bem como, da PVEPF com a Intensidade (r=0.45, p<0,001), e do índice de Bieri com a 

Intensidade (r=0.45, p<0.001). Estes resultados vão no sentido teoricamente esperado e 

sustentam que estas medidas parecem medir o que é suposto medirem. De facto, à medida que 

o índice de PVEPF aumenta considera-se que a diferenciação diminui e à medida que o índice de 

Bieri aumenta, diminui a complexidade cognitiva e portanto a diferenciação. Ademais, um 

aumento do índice de Bieri parece implicar um aumento do índice da intensidade, sendo que em 

ambos os casos, esse aumento significa uma maior integração do sistema de construtos. A este 

respeito ainda, estudou-se ainda a medida de rigidez/flexibilidade do sistema de construtos 
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através do índice de polarização, em relação aos indicadores de complexidade cognitiva, 

nomeadamente o índice de Bieri, PVEPF e Intensidade. Os resultados revelam uma correlação 

positiva e significativa entre a Polarização e o índice de Bieri (r=0.32, p<0.005), o que parece 

indicar que quanto menor for a complexidade cognitiva mais rígido é o sistema de construção de 

significados em torno da carreira. Em contrapartida, a correlação entre a Polarização e os 

índices de PVEPF e Intensidade, revela valores baixos e negativos (r=-0.07, p<0.533; r=0.06, 

p<0.599, respectivamente), o que parece indicar que a a rigidez do sistema de construção 

parece não estar relacionada com as dimensões da complexidade cognitiva (diferenciação e 

integração) tomadas individualmente.   

  

3.6. Plano de observação 

 

A metodologia adoptada para a selecção da amostra resultou de duas preocupações 

centrais: (i) obter uma amostra equitativa e relação a diversas características pessoais e do 

contexto de vida da população a estudar (estudantes universitários a frequentar, pela primeira 

vez e sem retenções, o último ano de licenciatura); e (ii) equilibrar a relação entre custos e 

benefícios nos procedimentos de recolha e seguimento da amostra, dada a natureza longitudinal 

do estudo. Por isso, foi seleccionada, como instituição alvo para a realização do estudo a 

Universidade do Minho, dadas as facilidades antecipadas nesses procedimentos. Para a 

selecção dos participantes utilizou-se o método aleatório, sendo que os participantes tinham que 

obedecer aos seguintes critérios: (i) frequentar o último ano de uma das licenciaturas da 

Universidade do Minho; (ii) nunca ter repetido de ano no decorrer da licenciatura; e (iii) participar 

voluntariamente.  

Para contactar os estudantes que obedecessem a estes critérios, numa primeira fase, foi 

solicitada aos serviços académicos da Universidade do Minho uma base de dados dos alunos 

finalistas inscritos nesse estabelecimento no ano lectivo de 2005/2006. A base de dados 

fornecida continha todos os alunos nessas condições que haviam, aquando da inscrição na 

Universidade, fornecido autorização para divulgação dos seus contactos. Desses alunos foram 

seleccionados todos aqueles que correspondiam aos critérios acima mencionados, 

contabilizando um total de 9320 estudantes, sendo que 5040 (54,1%) eram mulheres e 4280 

(45,9%) homens. O contacto inicial com esses estudantes foi efectuado por e-mail. Nesse e-mail 

foi-lhes explicado o objectivo geral do estudo e solicitou-se a sua colaboração para a primeira e 
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segunda fase do projecto. Para este efeito os sujeitos deveriam indicar um contacto telefónico a 

partir do qual se negociaria a sua disponibilidade para uma entrevista com a investigadora. A 

este primeiro contacto responderam 125 (1,3%) sujeitos, sendo que 65 (52%) eram mulheres e 

60 (48%) homens. Desses alunos, 118 (94,4%) compareceram ao encontro e efectivaram a sua 

participação na primeira fase do projecto. O plano de avaliação foi assim administrado em 

entrevistas individuais. Estas entrevistas iniciaram-se pela assinatura do consentimento 

informado, seguindo-se a administração dos instrumentos, pela seguinte ordem: Questionário de 

Identificação Pessoal e Projecção na Carreira (Silva & Taveira, 2005); Dellas Identity Status 

Inventory –Occupation (DISI-O; Dellas e Jernigan, 1981, adap. de Taveira, 1986); e a entrevista 

da Grelha de Repertório da Carreira (Silva & Taveira, 2005). O tempo estimado como necessário 

para a administração individual do plano de avaliação foi de 60 minutos por cada participante. A 

investigadora acompanhou todo o processo de preenchimento dos questionários, esclarecendo 

dúvidas e dando indicações precisas dos passos inerentes a cada um dos instrumentos. No final 

da entrevista, a investigadora deveria verificar todos os questionários a fim de evitar possíveis 

lapsos ou ausências de resposta nos mesmos. Nessa fase da entrevista, a investigadora avaliou 

ainda, a activação psicológica que a administração dos instrumentos poderia provocar nos 

participantes, tentando prevenir algum mal-estar, ansiedade ou desconforto decorrente dessa 

activação.  

Os instrumentos foram administrados, no primeiro momento, a um total de 118 

estudantes, entre Novembro de 2005 a Março de 2006. Todos os participantes foram 

questionados sobre o interesse e disponibilidade para continuar a colaborar com a nossa equipa 

no âmbito deste projecto na segunda fase de recolha de dados. No segundo momento, entre 

Julho e Novembro de 2006, completaram a mesma bateria de avaliação, um total de 80 

estudantes, cerca de 68% dos mesmos participantes. Os procedimentos seguidos para a 

segunda fase foram os mesmos da primeira fase. Todos os participantes que concluíram as 

duas fases do projecto de investigação receberam um certificado de colaboração no projecto de 

investigação. 

 

3.7. Análises Estatísticas e Programas Informáticos 

 

As análises estatísticas utilizadas adequaram-se às questões em análise em cada um dos 

momentos do plano de investigação. Assim, na primeira fase, no estudo da DSIO-O, recorremos 
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aos procedimentos e análises estatísticas disponíveis no programa Statistic Program for Social 

Sciences (SPSS; versão 14.0 para Windows). O estudo psicométrico desta medida baseou-se na 

análise da consistência interna (Alpha de Cronbach). Para o cálculo dos índices da Grelha de 

Repertório de Carreira recorreu-se ao software RECORD 4.0 (Cornejo & Feixas, 2002) construído 

com base na análise de correspondências. Todas as grelhas foram tratadas individualmente 

neste software informático, tendo os resultados obtidos nos diferentes índices para cada sujeito, 

sido inseridos e analisados, no programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS; versão 

14.0 para Windows). Para o estudo dos índices da Grelha de Repertório de Carreira, recorreu-se 

ao cálculo das correlações teste-reteste para cada medida (correlação de pearson), bem como, à 

análise exploratória de dados.    

No estudo de medidas repetidas, nas fases dois e três do plano de investigação, também 

utilizamos os testes disponíveis no programa Statistic Program for Social Sciences (SPSS; versão 

14.0 para Windows). Concretamente, depois de estudar a distribuição das variáveis em estudo, 

nas mulheres, nos homens, e no total da amostra, optamos pelos testes de medidas repetidas 

para amostras emparelhadas: Teste McNemar para comparação de proporções de respostas, no 

caso das variáveis nominais, como os objectivos de vida; e pelo T-teste de comparação de 

médias para amostras emparelhadas, no caso das variáveis escalares, como os vários índices da 

grelha de repertório.  

 

3.8. Síntese 

 
Neste capítulo apresentou-se a metodologia geral do estudo da construção de carreira no 

Ensino Superior que consubstancia a parte empírica deste trabalho. Baseado na revisão da 

literatura teórica e empírica apresentada nos primeiros capítulos desta tese, construiu-se o plano 

de investigação apresentado e descrito neste capítulo que pretende contribuir para alcançar os 

objectivos que guiaram este trabalho, bem como permitir dar resposta às questões em estudo. 
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4.1. Introdução 

 

Neste capítulo apresentam-se os resultados do estudo de medidas repetidas. O objectivo 

central deste capítulo é possibilitar a análise dos resultados obtidos pelos estudantes que 

compuseram a amostra final deste trabalho nas dimensões de construção de carreira 

apresentadas no capítulo anterior.  

Neste contexto, iniciou-se por apresentar os resultados obtidos nas dimensões avaliadas 

pelo Questionário de Identificação Pessoal e Projecção na Carreira (Silva & Taveira, 2005), no 

que diz respeito ao valor relativo atribuído pelos estudantes aos diferentes papéis de vida e a sua 

perspectiva temporal de futuro, bem como, ao conteúdo dos objectivos de vida dos estudantes 

em diferentes domínios da sua existência. De seguida, apresenta-se os resultados obtidos com o 

Dellas Identity Status Inventory –Occupation (DISI-O; Dellas & Jernigan, 1981 adap. por Taveira, 

1986) nas dimensões da identidade vocacional. Por fim, apresentam-se os resultados relativos 

às dimensões do Eu de Carreira dos estudantes, avaliadas com a Grelha de Repertório de 

Carreira (Silva & Taveira, 2005).  

 

4.2. Apresentação e Análise dos Resultados 

 

4.2.1. Papéis de vida e Objectivos de carreira 

 

Nos quadros 4.1 e 4.2. apresenta-se os resultados da ordenação da importância relativa 

atribuída aos vários papéis de vida pelos estudantes, no primeiro e segundo momento de 

avaliação do estudo.  
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Quadro 4.1. – Importância relativa dos papéis de vida, em mulheres e homens e no total da amostra, no momento 1 do estudo (N=80) 

 
 

Quadro 4.2. – Importância relativa dos papéis de vida, em mulheres e homens e no total da amostra, no momento 2 do estudo (N=80) 
 

M2 Profissional n(%) Familiar n(%) Social n(%) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Mulheres (n=49) 21(42,9) 19(38,8) 8(16,3) 1(2,0) 0(0,0) 0(0,0) 26(53,1) 17(34,7) 6(12,2) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2(6,1) 13(26,5) 30(61,2) 2(6,1) 1(2,0) 1(2,0) 

Homens (n=31) 9(29,0) 8(25,8) 9(29,0) 2(6,5) 3(9,7) 0(0,0) 17(54,8) 9(29,0) 4(12,9) 1(3,2) 0(0,0) 0(0,0) 4(12,9) 10(32,3) 8(25,8) 6(19,4) 3(9,7) 0(0,0) 

Total (N=80) 30(37,5) 27(33,8) 17(21,3) 3(3,8) 3(3,8) 0(0,0) 43(53,8) 26(32,5) 10(12,5) 1(1,3) 0(0,0) 0(0,0) 6(7,5) 23(28,8) 38(47,5) 8(10,0) 4(5,0) 1(1,3)) 

 Doméstico n(%) Lazer n(%) Cidadania n(%) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Mulheres (n=49) 0(0,0) 0(0,0) 3(6,1) 6(12,2) 18(36,7) 22(44,9) 0(0,0) 0(0,0) 2(4,1) 31(63,3) 11(22,5) 5(10,2) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 10(20,4) 18(36,7) 21(42,9) 

Homens (n=31) 0(0,0) 3(9,7) 3(9,7) 6(19,4) 9(29,0) 10(32,3) 1(3,2) 1(3,2) 7(22,6) 14(45,2) 7(22,6) 1(3,2) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,2) 2(6,5) 8(25,8) 20(64,5) 

Total (N=80) 0(0,0) 3(3,8) 6(7,5) 12(15,0) 27(33,8) 32(40,0) 1(1,3) 1(1,3) 9(11,3) 45(56,3) 18(22,5) 6(7,5) 0(0,0) 0(0,0) 1(1,3) 12(15,0) 26(32,5) 41(51,3) 

 

 

 

M1 Profissional n(%) Familiar n(%) Social n(%) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Mulheres (n=49) 20(40,8) 17(34,7) 10(20,4) 1(2,0) 1(2,0) 0(0,0) 27(55,1) 18(36,7) 4(8,2) 0(0,0) 0(0,0)  0(0,0) 1(2,0) 13(26,5) 29(59,2) 4(8,2) 1(2,0) 1(2,0) 

Homens (n=31) 8(25,8) 10(32,3) 9(29,0) 2(6,5) 2(6,5) 0(0,0) 17(54,8) 10(32,3) 2(6,5) 2(6,5) 0(0,0) 0(0,0) 5(16,1) 7(22,6) 13(41,9) 5(16,1) 0(0,0) 1(3,2) 

Total (N=80) 28(35,0) 27(33,8) 19(23,8) 3(3,8) 3(3,8) 0(0,0) 44(55,0) 28(35,0) 6(7,5) 2(2,5) 0(0,0) 0(0,0) 6(7,5) 20(25,0) 42(52,5) 9(11,3) 1(1,3) 2(2,5) 

 Doméstico n(%) Lazer n(%) Cidadania n(%) 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Mulheres (n=49) 0(0,0) 0(0,0) 1(2,0) 8(16,3) 14(28,6) 26(53,1) 0(0,0) 1(2,0) 3(6,1) 26(53,1) 16(32,7) 3(6,1) 2(4,2) 0(0,0) 2(4,2) 10(20,4) 17(34,7) 18(36,7) 

Homens (n=31) 0(0,0) 3(9,7) 1(3,2) 1(3,2) 14(45,2) 12(38,7) 1(3,2) 1(3,2) 5(16,1) 15(48,4) 7(22,6) 2(6,5) 0(0,0) 0(0,0) 1(3,2) 6(19,4) 8(25,8) 16(51,6) 

Total (N=80) 0(0,0) 3(3,8) 2(2,5) 9(11,3) 28(35,0) 38(47,5) 1(1,3) 2(2,5) 8(10,0) 41(51,3) 23(28,8) 5(6,3) 2(2,5) 0(0,0) 3(3,8) 16(20,0) 25(31,3) 34(42,5) 
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Pela leitura do quadro 4.1. podemos verificar que os papéis familiar e profissional são os 

que mais estudantes elegem com maior importância relativa, seguidos dos papéis Social, Lazer, 

Doméstico e Cidadania. Este padrão de resultados é consistente no grupo de rapazes e raparigas 

no primeiro e segundo momento de avaliação, tal como se pode observar pela leitura do quadro 

4.2. 

No sentido de estudarmos melhor as diferenças entre os dois momentos de estudo no que 

diz respeito à importância relativa dada a cada papel, transformou-se as ordenações dadas a 

cada papel numa variável escalar. Desta forma, a maior pontuação dada a cada papel 

representaria um menor grau de importância relativa atribuída pelos estudantes a esse papel.  

O quadro 4.3. apresenta os valores médios da importância relativa atribuída a cada papel, 

em mulheres e homens e no total da amostra em cada um dos momentos do estudo, bem como 

as estatísticas de comparação de médias entre os dois momentos. Os resultados desta análise 

evidenciam que os estudantes parecem não alterar a importância que atribuem a cada papel de 

vida, em especial, no que diz respeito aqueles papéis que a maioria dos estudantes elege como 

mais importantes, ou seja, os papéis Familiar e Profissional. Contudo, no que diz respeito ao 

papéis Doméstico e de Cidadania, registam-se diferenças estatisticamente significativas nos 

resultados entre os dois momentos de estudo. Com efeito, no final da licenciatura os estudantes, 

especialmente os homens, valorizam mais o papel doméstico e menos o de cidadania.  

Os quadros 4.4. e 4.5. apresentam os resultados da à ordenação dos diferentes papéis de 

vida, tendo em consideração o grau de dedicação, (i. e., tempo e esforço dedicado a actividades 

típicas de cada papel) conferido a cada papel no momento da avaliação, e que os estudantes 

consideram vir a dedicar dentro de 6 meses, 5 anos e 10 anos, respectivamente.  
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Quadro 4.3. – T-teste para comparação de médias da importância relativa dos papel de vida, nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e na 

amostra total  

 

Importância Relativa dos Papéis de Vida no Momento 1   Importância Relativa dos Papéis de Vida no Momento 2 
  _______________________________________________________ _______________________________________________________ 
   Mulheres  Homens   Total    Mulheres  Homens  Total 
  _________________ _________________ ___________________ _________________ _________________ ___________________ 
  M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. 

Profissional 1,9 0,94 [1,5] 2,4 1,14 [1,5] 2,1 1,04 [1,5] 1,7 0,79 [1,4] 2,4 1,26 [1,5] 2,0 1,04 [1,5] 
Familiar  1,5 0,65 [1,3] 1,7 0,88 [1,4] 1,6 0,74 [1,4] 1,6 0,70 [1,3] 1,6 0,84 [1,4] 1,6 0,75 [1,4] 
Social/Amigos 2,9 0,83 [1,6] 2,7 1,13 [1,6] 2,8 0,96 [1,6] 2,8 0,84 [1,6] 2,8 1,19 [1,5] 2,8 0,99 [1,6] 
Doméstico* 5,3 0,83 [3,6] 5,0 1,21 [2,6] 5,2 0,99 [2,6] 5,2 0,88 [3,6] 4,6 1,30 [2,6] 5,0 1,09 [2,6] 
Lazer  4,4 0,78 [2,6] 4,0 1,04 [1,6] 4,2 0,90 [1,6] 4,4 0,73 [3,6] 3,9 1,01 [1,6] 4,2 0,88 [1,6] 
Cidadania* 4,9 1,19 [1,6] 5,3 0,89 [3,6] 5,1 1,09 [1,6] 5,2 0,77 [4,6] 5,5 0,77 [3,6] 5,3 0,78 [3,6] 

*Doméstico: t(79)=2,1; p=0,037 ; t(30)= 2,6; p=0,014 
 Cidadania: t(79)=-2,4; p=0,02  
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Quadro 4.4. Dedicação relativa atribuída aos diferentes papéis de vida no presente, em 6 meses, 5 anos e 10 anos, em mulheres e homens e no total da 
amostra, no momento 1 (N=80) 

Papéis (M1) Actualmente 6 meses 5 anos 10 anos 
Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens (%) Total n(%) 

Profissional 

1º 35 (71,4) 17 (54,8) 52 (65,0) 38 (77,6) 15 (48,4) 53 (66,3) 24 (48,9) 10 (32,3) 34 (42,5) 8 (16,3) 4 (12,9) 12 (15,0) 
2º 7 (14,3) 7 (22,6) 14 (17,5) 6 (12,2) 6 (19,4) 12 (15,0) 13 (26,6) 12 (38,7) 25 (31,3) 25 (51,0) 11 (35,5) 36 (45,0) 
3º 3 (6,1) 3 (9,7) 6 (7,5) 4 (8,2) 8 (25,8) 12 (15,0) 9 (18,4) 5 (16,1) 14 (17,5) 11 (22,5) 9 (29,0) 20 (40,8) 
4º 4 (8,2) 4 (12,9) 8 (10,0) 1 (2,0) 2 (6,5) 3 (3,8) 3 (6,1) 4 (12,9) 7 (8,8) 2 (4,1) 4 (12,9) 6 (7,5) 
5º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (6,1) 3 (9,7) 6 (7,5) 
6º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Familiar 

1º 11 (22,5) 8 (25,8) 19 (23,8) 9 (18,4) 9 (29,0) 18 (22,5) 23 (46,9) 18 (36,7) 41 (51,3) 38 (77,6) 24 (48,9) 62 (77,5) 
2º 24 (49,0) 14 (45,2) 38 (47,5) 29 (59,2) 14 (45,2) 43 (53,8) 24 (48,9) 11 (35,5) 35 (43,8) 9 (18,4) 5 (16,1) 14 (17,5) 
3º 11(22,5) 4 (12,9) 15 (18,8) 8 (16,3) 2 (6,5) 10 (12,5) 2 (4,1) 0(0,0) 2 (2,5) 2 (4,1) 2 (6,5) 4 (5,0) 
4º 2 (4,1) 3 (9,7) 5 (6,3) 3 (6,1) 6 (19,4) 9 (11,3) 0(0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 
5º 1 (2,0) 2 (6,5) 3 (3,8) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 
6º 0 (0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 

Social 

1º 2 (4,1) 5 (16,1) 7 (8,8) 1 (2,0) 6 (19,4) 7 (8,8) 1 (2,0) 0(0,0) 1 (1,3) 3 (6,1) 0(0,0) 3 (3,8) 
2º 15 (30,6) 5 (16,1) 20 (25,0) 10 (20,4) 5 (16,1) 15 (18,8) 8 (16,3) 7 (22,6) 15 (18,8) 10 (20,4) 10 (32,3) 20 (40,8) 
3º 25 (51,0) 12 (38,7) 37 (46,3) 31(63,3) 12 (38,7) 43 (53,8) 27 (55,1) 12 (38,7) 39 (48,8) 22 (44,9) 9 (29,0) 31 (38,8) 
4º 5 (10,2) 7 (22,6) 12 (15,0) 4 (8,2) 5 (16,1) 9 (11,3) 7 (14,3) 5 (16,1) 12 (15,0) 10 (20,4) 8 (25,8) 18 (22,5) 
5º 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 2 (4,1) 2 (6,5) 4 (5,0) 6 (12,2) 6 (19,4) 12 (15,0) 4 (8,2) 3 (9,7) 7 (8,8) 
6º 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 0(0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0(0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 

Doméstico 

1º 0 (0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0(0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 
2º 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 1 (2,0) 2 (6,5) 3 (3,8) 2 (4,1) 1 (3,2) 3 (3,8) 2 (4,1) 3 (9,7) 5 (6,3) 
3º 1 (2,0) 3 (9,7) 4 (5,0) 3 (6,1) 2 (6,5) 5 (6,3) 6 (12,2) 4 (12,9) 10 (12,5) 12 (24,5) 2 (6,5) 14 (17,5) 
4º 9 (18,4) 6 (19,4) 15 (18,8) 5 (10,2) 7 (22,6) 12 (15,0) 7 (14,3) 5 (16,1) 12 (15,0) 8 (16,3) 4 (12,9) 12 (15,0) 
5º 17 (34,7) 10 (32,3) 27 (33,8) 14 (28,6) 7 (22,6) 21 (26,3) 12 (24,5) 10 (32,3) 22 (27,5) 7 (14,3) 11 (35,5) 18 (22,5) 
6º 22 (44,9) 10 (32,3) 32 (40,0) 26 (53,1) 13 (41,9) 39 (48,8) 22 (44,9) 9 (29,0) 31 (38,8) 20 (40,8) 9 (29,0) 29 (36,3) 

Lazer 

1º 0 (0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0(0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0(0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0(0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 
2º 2 (4,1) 3 (9,7) 5 (6,3) 2 (4,1) 4 (12,9) 6 (7,5) 2 (4,1) 0(0,0) 2 (2,5) 2 (4,1) 1 (3,2) 3 (3,8) 
3º 9 (18,4) 8 (25,8) 17 (21,3) 3 (6,1) 6 (19,4) 9 (11,3) 3 (6,1) 10 (32,3) 13 (16,3) 1 (2,0) 9 (29,0) 10 (12,5) 
4º 20 (40,8) 5 (16,1) 25 (31,3) 28 (57,1) 7 (22,6) 35 (44,0) 23 (46,9) 11 (35,5) 34 (42,5) 21(42,9) 13 (26,5) 34 (42,5) 
5º 15 (30,6) 12 (38,7) 27 (33,8) 15 (30,6) 12 (38,7) 27 (33,8) 13 (26,5) 7 (54,8) 20 (25,0) 15 (30,6) 5 (16,1) 20 (40,8) 
6º 13 (26,5) 2 (6,5) 15 (18,8) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 8 (16,3) 2 (6,5) 10 (12,5) 10 (20,4) 2 (6,5) 12 (15,0) 

Cidadania 

1º 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 1 (2,0) 0(0,0) 1 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
2º 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 
3º 0 (0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0 (0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 2 (4,1) 1 (3,2) 3 (3,8) 1 (2,0) 0 (0,0) 1 (1,3) 
4º 9 (18,4) 6 (19,4) 15 (18,8) 8 (16,3) 4 (12,9) 12 (15,0) 9 (18,4) 3 (9,7) 12 (15,0) 8 (16,3) 2 (6,5) 10 (12,5) 
5º 16 (32,7) 6 (19,4) 23 (28,8) 18 (36,7) 10 (32,3) 28 (35,0) 18 (36,7) 8 (25,8) 26 (32,5) 20 (40,8) 9 (29,0) 29 (36,3) 
6º 22 (44,9) 18 (58,1) 40 (50,0) 21(42,9) 16 (51,6) 37 (46,3) 19 (38,8) 19 (61,3) 38 (47,5) 19 (38,8) 19 (61,3) 38 (47,5) 
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Quadro 4.5. Dedicação relativa atribuída aos diferentes papéis de vida no presente, em 6 meses, 5 anos e 10 anos, em mulheres e homens e no total da 
amostra, no momento 2 (N=80) 

Papéis (M2) Actualmente 6 meses 5 anos 10 anos 
Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 

Profissional 

1º 35 (71,4) 16 (51,6) 51 (63,8) 39 (79,6) 20 (64,5) 59 (73,8) 23 (46,9) 11 (35,5) 34 (42,5) 7 (14,3) 3 (9,7) 10 (12,5) 
2º 9 (18,4) 7 (22,6) 16 (20,0) 5 (10,2) 6 (19,4) 11 (13,8) 19 (38,8) 11 (35,5) 30 (37,5) 30 (61,2) 14 (45,2) 44 (55,0) 
3º 5 (10,2) 5 (16,1) 10 (12,5) 5 (10,2) 3 (9,7) 8 (10,0) 6 (12,2) 4 (12,9) 10 (12,5) 9 (18,4) 6 (19,4) 15 (18,8) 
4º 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 1 (2,0) 5 (16,1) 6 (7,5) 2 (4,1) 5 (16,1) 7 (8,8) 
5º 0 (0,0) 1 (3,2) 1 (1,3) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,0) 2 (6,5) 3 (3,8) 
6º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 

Familiar 

1º 11 (22,5) 10 (32,3) 21 (26,3) 9 (18,4) 7 (22,6) 16 (20,0) 26 (53,1) 16 (51,6) 42 (52,5) 42 (85,7) 23 (74,2) 65 (81,3) 
2º 25 (51,0) 12 (38,7) 37 (46,3) 28 (57,1) 14 (45,2) 42 (52,5) 21 (42,9) 9 (29,0) 30 (37,5) 7 (14,3) 5 (16,1) 12 (15,0) 
3º 11 (22,5) 3 (9,7) 14  (17,5) 9 (18,4) 2 (6,5) 11 (13,8) 2 (4,1) 3 (9,7) 5 (6,3) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 
4º 2 (4,1) 4 (12,9) 6  (7,5) 3 (6,1) 8 (25,8) 11 (13,8) 0 3 (9,7) 3 (3,8) 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 
5º 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
6º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

Social 

1º 3 (6,1) 4 (12,9) 7 (8,8) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 0 1 (3,2) 1(1,3) 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 
2º 13 (26,5) 6 (19,4) 19 (23,8) 15 (30,6)  6 (19,4) 21 (26,3) 9 (18,4) 8 (25,8) 17 (21,3) 11 (22,5) 8 (25,8) 19 (23,8) 
3º 28 (57,1) 11 (35,5) 39 (48,8) 27 (55,1) 16 (51,6) 43 (53,8) 33 (67,3) 10 (32,3) 43 (53,8) 26 (53,1) 11 (35,5) 37 (46,3) 
4º 2 (4,1) 7 (22,6) 9 (11,3) 4 (8,2) 5 (16,1) 9 (11,3) 2 (4,1) 5 (16,1) 7 (8,8) 8 (16,2) 9 (29,0) 17 (21,3) 
5º 2 (4,1) 3 (9,7) 5 (6,3) 1 (2,0) 3 (9,7) 4 (5,0) 3 (6,1) 7 (22,6) 10 (12,5) 3 (6,1) 1 (3,2) 4 (5,0) 
6º 1 (2,0)  0 (0,0) 1(1,3) 1 (2,0) 0 (0,0) 1(1,3) 2 (4,1) 0 (0,0) 2 (2,5) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 

Doméstico 

1º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 
2º 1 (2,0) 4 (12,9) 5 (6,3) 0 (0,0) 4 (12,9) 4 (5,0) 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 
3º 1 (2,0) 4 (12,9) 5 (6,3) 4 (8,2) 2 (6,5) 6 (7,5) 5 (10,2) 6 (19,4) 11 (13,8) 11 (22,5) 4 (12,9) 15 (18,8) 
4º 7 (14,3) 5 (16,1) 12 (15,0) 2 (4,1) 4 (12,9) 6 (7,5) 11 (22,5) 5 (16,1) 16 (20,0) 8 (16,2) 7 (22,6) 15 (18,8) 
5º 28 (57,1) 7 (22,6) 35 (43,8) 25 (51,0) 11(35,5) 36 (45,0) 15 (30,6) 9 (29,0) 24 (30,0) 13 (26,5) 8 (25,8) 21 (26,3) 
6º 12 (24,5) 11 (35,5) 23 (28,8) 18 (36,7) 10 (32,3) 28 (35,0) 18 (36,7) 8 (25,8) 26 (32,5) 17 (34,7) 8 (25,8) 25 (31,3) 

Lazer 

1º 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0 (0,0) 1 (3,2) 1(1,3) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 
2º 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 0 (0,0) 3 (9,7) 3 (3,8) 0 (0,0) 2 (6,5) 2 (2,5) 1 (2,0) 2 (6,5) 3 (3,8) 
3º 4 (8,2) 7 (22,6) 11 (13,8) 3 (6,1) 6 (19,4) 9 (11,3) 0 (0,0) 8 (25,8) 8 (10,0) 2 (4,1) 8 (25,8) 10 (12,5) 
4º 32 (65,3) 10 (32,3) 42 (52,5) 31 (63,3) 9 (29,0) 40 (50,0) 24 (48,9) 12 (38,7) 36 (45,0) 21 (42,9) 7 (22,6) 28 (35,0) 
5º 6 (12,2) 10 (32,3) 16 (20,0) 12 (24,5) 9 (29,0) 21 (26,3) 19 (38,8) 7 (22,6) 26 (32,5) 19 (38,8) 12 (38,7) 31 (38,8) 
6º 7 (14,3) 1 (3,2) 8 (10,0) 3 (6,1) 2 (6,5) 5 (6,3) 6 (12,2) 1 (3,2) 7 (8,8) 6 (12,2) 0 (0,0) 6 (7,5) 

Cidadania 

1º 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
2º 1 (2,0) 0 (0,0) 1(1,3) 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
3º 1 (2,0) 1 (3,2) 2 (2,5) 1 (2,0) 0 (0,0) 1(1,3) 3 (6,1) 0 (0,0) 3 (3,8) 1 (2,0) 0 (0,0) 1(1,3) 
4º 6 (12,2) 3 (9,7) 9 (11,3) 9 (18,4) 3 (9,7) 12 (15,0) 11 (22,5) 1 (3,2) 12 (15,0) 10 (20,4) 2 (6,5) 12 (15,0) 
5º 12 (24,5) 8 (25,8) 20 (25,0) 11 (22,5) 8 (25,8) 19 (23,8) 12 (24,5) 8 (25,8) 20 (25,0) 13 (26,5) 8 (25,8) 21 (26,3) 
6º 29 (59,2) 19 (61,3) 48 (60,0) 27 (55,1) 19 (61,3) 46 (57,5) 23 (46,9) 22 (71,0) 45 (56,3) 25 (51,0) 21 (67,7) 46 (57,5) 
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Quadro 4.6.-T-teste para comparação de médias entre os dois momentos de avaliação da dedicação relativa atribuída, no presente, a cada papel de vida, em 
mulheres e homens e no total da amostra 

  
 

Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 1   Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 2 
  _______________________________________________________ _______________________________________________________ 
     Mulheres (n=49)    Homens (n=31)    Total (N=80)      Mulheres (n=49)     Homens (n=31)     Total (N=80) 
  _________________ _________________ ___________________ _________________ _________________ ___________________ 
  M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. 

Profissional 1,5 0,94 [1,4] 1,8 1,08 [1,4] 1,6 1,00 [1,4] 1,4 0,67 [1,3] 1,9 1,12 [1,5] 1,6 0,90 [1,5] 
Familiar  2,1 0,69 [1,3] 2,3 1,15 [1,5] 2,2 1,00 [1,5] 2,1 0,79 [1,4] 2,2 1,23 [1,5] 2,1 0,97 [1,5] 
Social/Amigos 2,8 0,91 [1,6] 2,9 1,22 [1,6] 2,3 1,03 [1,6] 2,8 0,93 [1,6] 2,9 1,17 [1,5] 2,9 1,02 [1,6] 
Doméstico* 5,2 0,82 [3,6] 4,7 1,21 [2,6] 5,0 1,01 [2,6] 5,0 0,82 [2,6] 4,5 1,43 [2,6] 4,8 1,11 [2,6] 
Lazer  4,2 0,94 [2,6] 4,0 1,27 [1,6] 4,1 1,08 [1,6] 4,3 0,83 [3,6] 3,9 1,12 [1,6] 4,2 0,96 [1,6] 
Cidadania 5,1 1,07 [1,6] 5,3 0,91 [3,6] 5,2 1,01 [1,6] 5,4 0,92 [2,6] 5,5 0,80 [3,6] 5,4 0,88 [2,6] 

*Doméstico: t(79)=2,3; p=0,026 
  
Quadro 4.7.-T-teste para comparação de médias entre os dois momentos de avaliação da dedicação relativa atribuída dentro de 6 meses, a cada papel de vida, 

em mulheres e homens e no total da amostra  
 

 

Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 1   Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 2 
  _______________________________________________________ _______________________________________________________ 
     Mulheres (n=49)    Homens (n=31)    Total (N=80)      Mulheres (n=49)     Homens (n=31)     Total (N=80) 
  _________________ _________________ ___________________ _________________ _________________ ___________________ 
  M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. 

Profissional 1,4 0,72 [1,4] 1,9 1,01 [1,4] 1,6 0,88 [1,4] 1,3 0,65 [1,3] 1,6 0,92 [1,4] 1,4 0,77 [1,4] 
Familiar  2,1 0,77 [1,4] 2,2 1,06 [1,4] 2,1 0,89 [1,4] 2,1 0,78 [1,4] 2,4 1,11 [1,4] 2,2 0,92 [1,4] 
Social/Amigos 3,0 0,85 [1,6] 2,9 1,29 [1,6] 2,9 1,04 [1,6] 2,8 0,85 [1,6] 3,1 0,94 [1,5] 2,9 0,89 [1,6] 
Doméstico 5,2 1,01 [2,6] 4,9 1,23 [2,6] 5,1 1,11 [2,6] 5,2 0,85 [3,6] 4,7 1,35 [2,6] 5,0 1,09 [2,6] 
Lazer  4,2 0,76 [2,6] 3,9 1,25 [1,6] 4,1 0,98 [1,6] 4,3 0,68 [3,6] 3,9 1,31 [1,6] 4,1 1,00 [1,6] 
Cidadania 5,1 1,05 [1,6] 5,3 0,83 [3,6] 5,2 0,97 [1,6] 5,3 0,97 [2,6] 5,4 0,92 [2,6] 5,3 0,95 [2,6]  
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Quadro 4.8.-T-teste para comparação de médias entre os dois momentos de avaliação da dedicação relativa atribuída, dentro de 5 anos, a cada papel de vida, em mulheres e 
homens e no total da amostra  

 
 

Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 1   Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 2 
  _______________________________________________________ _______________________________________________________ 
     Mulheres (n=49)    Homens (n=31)    Total (N=80)      Mulheres (n=49)     Homens (n=31)     Total (N=80) 
  _________________ _________________ ___________________ _________________ _________________ ___________________ 
  M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. 

Profissional 1,8 0,95 [1,4] 2,1 1,01 [1,4] 1,9 0,98 [1,4] 1,7 0,77 [1,4] 2,1 1,07 [1,4] 1,9 0,92 [1,4] 
Familiar  1,6 0,58 [1,3] 1,6 0,81 [1,4] 1,6 0,67 [1,4] 1,5 0,58 [1,3] 1,8 0,99 [1,4] 1,6 0,77 [1,4] 
Social/Amigos 3,2 0,93 [1,5] 3,4 1,15 [2,6] 3,3 1,01 [1,6] 3,1 0,91 [2,6] 3,3 1,19 [1,5] 3,2 1,02 [1,6] 
Doméstico 4,9 1,21 [2,6] 4,5 1,46 [1,6] 4,8 1,32 [1,6] 4,9 1,01 [3,6] 4,4 1,47 [1,6] 4,7 1,23 [1,6] 
Lazer  4,5 0,98 [2,6] 3,9 1,06 [1,6] 4,3 1,04 [1,6] 4,6 0,70 [4,6] 3,8 1,07 [1,6] 4,3 0,94 [1,6] 
Cidadania 5,0 1,04 [1,6] 5,5 0,81 [3,6] 5,2 0,97 [1,6] 5,1 0,97 [3,6] 5,7 0,54 [4,6] 5,3 0,87 [3,6] 
 
Quadro 4.9.-T-teste para comparação de médias entre os dois momentos de avaliação da dedicação relativa atribuída, dentro de 10 anos, a cada papel de vida, em mulheres 

e homens e no total da amostra  
 
 

Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 1   Dedicação Relativa aos Papéis de vida no Momento 2 
  _______________________________________________________ _______________________________________________________ 
     Mulheres (n=49)    Homens (n=31)    Total (N=80)      Mulheres (n=49)     Homens (n=31)     Total (N=80) 
  _________________ _________________ ___________________ _________________ _________________ ___________________ 
  M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. M DP Ampl. 

Profissional 2,3 1,01 [1,5] 2,7 1,16 [1,5] 2,5 1,08 [1,5] 2,2 0,81 [1,5] 2,7 1,23 [1,6] 2,4 1,03 [1,6] 
Familiar  1,3 0,53 [1,3] 1,3 0,59 [1,3] 1,3 0,55 [1,3] 1,1 0,35 [1,2] 1,4 0,76 [1,4] 1,2 0,56 [1,4] 
Social/Amigos 3,0 1,00 [1,5] 3,2 1,12 [2,6] 3,1 1,04 [1,6] 3,1 0,90 [2,6] 3,1 1,05 [1,6] 3,1 0,96 [1,6] 
Doméstico 4,6 1,34 [2,6] 4,5 1,55 [1,6] 4,6 1,07 [1,6] 4,7 1,17 [3,6] 4,3 1,49 [1,6] 4,6 1,31 [1,6] 
Lazer  4,6 0,98 [2,6] 3,8 1,07 [1,6] 4,3 0,91 [1,6] 4,6 0,84 [2,6] 3,8 1,22 [1,5] 4,3 1,06 [1,6] 
Cidadania 5,1 0,90 [2,6] 5,5 0,89 [2,6] 5,3 0,90 [2,6] 5,3 0,86 [3,6] 5,6 0,62 [4,6] 5,4 0,79 [3,6] 
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Como se pode observar pela leitura do quadro 4.4, no momento 1, apesar do papel 

familiar ser o mais importante para muitos dos estudantes, em termos de dedicação, o papel 

profissional lidera a ordenação, no grupo das mulheres e no grupo dos homens. Este padrão de 

resultados mantém-se, quando os estudantes se projectam no futuro, e somente num futuro a 

médio e longo prazo, 5 anos para os homens e 10 anos para as mulheres, o papel familiar 

parece tornar-se aquele a que os estudantes se dedicarão mais.  

No que diz respeito ao momento 2, cujos resultados se apresentam no quadro 4.5., 

observa-se um padrão semelhante ao descrito para o momento 1, embora se verifique que um 

maior número de mulheres comece a considerar dedicar mais tempo e energia à família em 

detrimento do papel profissional, a médio prazo (5 anos) e não somente a longo prazo (10 anos).  

À semelhança do que foi realizado para a importância relativa atribuída a cada papel, 

transformaram-se as ordenações dadas à participação em cada papel numa variável escalar. 

Desta forma, a maior pontuação dada a cada papel representaria um menor grau de 

participação dos estudantes nas actividades desse papel. Os quadros 4.6. a 4.9. apresentam os 

valores médios da dedicação relativa atribuída a cada papel, em mulheres e homens e no total 

da amostra em cada um dos momentos do estudo. E, ainda, para cada uma das projecções 

temporais (actualmente, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos). A análise de 

comparação de médias relativa à dedicação atribuída a cada papel de vida, nos dois momentos 

de estudo, mostra que os estudantes parecem não alterar a importância que atribuem a cada 

papel de vida entre os dois momentos de avaliação. Contudo, no que diz respeito ao papel 

Doméstico obteve-se uma diferença estatisticamente significativa entre os dois momentos de 

estudo, quando os estudantes reflectiam sobre a dedicação actual dada a cada papel (t(79)=2,3; 

p=0,026). Com efeito, o final da licenciatura parece fazer com que os estudantes, mulheres e 

homens, passem a dedicar-se mais ao papel doméstico. Nas restantes comparações não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação.  

De seguida apresentam-se os resultados da avaliação dos objectivos de carreira dos 

participantes no estudo. 

 O quadro 4.10. apresenta a distribuição da frequência das aspirações e objectivos 

académicos (self ideal e self realista) expressas pelos estudantes, nos dois momentos de 

avaliação.
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Quadro 4.10. – Objectivos académicos dos estudantes nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e no total da amostra (N=80) 

 
 

Momento 1        Momento 2 
    ________________________________________   ________________________________________ 
    Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%)    Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 
    n=49  n=31  N=80     n=49  n=31  N=80 
          Visão Ideal 
 
Licenciatura   48 (98,0) 31 (100) 79 (98,8)    49 (100,0) 30 (96,8) 79 (98,8) 
Especialização   17 (34,7)   8 (25,8) 25 (31,3)    18 (36,7)    8 (25,8) 26 (32,5) 
Mestrado   25 (51,0) 14 (45,2) 39 (48,8)    23 (46,9)  17 (54,8)  40 (50,0) 
Doutoramento   20 (40,8) 14 (45,2) 34 (42,5)    14 (28,6) 12 (38,7) 26 (32,5) 
MBA        1 (2,0)    4 (12,9)   5 (6,3)         1 (2,0)    3 (9,7)    4 (5,0) 
Pós-Doutoramento    9 (18,4)   6 (19,4)   5 (8,8)         3 (6,1)    3 (9,7)    6 (7,5) 
Outro      1 (2,0)     1 (3,2)    3 (3,8)         0 (0,0)    1 (3,2)    1 (1,3) 
           Visão Realista 
 
Licenciatura   49 (100,0) 31 (100,0) 80 (100,0)    49 (100,0) 31 (100,0) 80 (100,0) 
Especialização   16 (32,7)   8 (25,8) 24 (30,0)      8 (16,3)   8 (25,8) 16 (20,0) 
Mestrado   12 (24,5) 12 (38,7) 24 (30,0)    15 (30,6) 11 (35,5) 26 (32,5) 
Doutoramento   11 (22,4)   8 (25,8) 19 (23,8)      7 (14,3)   8 (25,8) 15 (18,8) 
MBA        1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5)         1 (2,0)     1 (3,2)  15 (18,8) 
Pós-Doutoramento      2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8)         2 (4,1)      0 (0,0)    2 (2,5) 
Outro        1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3)           0 (0,0)      1 (3,2)    1 (1,3) 
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Como podemos observar pela leitura do quadro 4.10., no momento 1, mulheres e 

homens da amostra, parecem ter objectivos académicos semelhantes, registando-se uma 

percentagem significativa de estudantes que gostaria de prosseguir estudos de mestrado (48,8%) 

e doutoramento (42,5%). Verifica-se, no entanto, algum constrangimento dos objectivos quando 

se passa do domínio do ideal para aquilo que os estudantes realmente consideram que irão 

atingir, com uma redução dos estudantes que consideram vir a realizar um curso de mestrado 

(30,0%), um doutoramento (23,8%) ou graus académicos superiores. Esse constrangimento é 

ligeiramente maior no grupo das mulheres, já que, por exemplo, cerca de metade das mulheres 

que gostaria de prosseguir para estudos de mestrado considera que não o irá fazer, enquanto no 

grupo dos homens, apenas cerca de 10% considera que será difícil não atingir as suas 

aspirações em termos de prosseguimento de estudos de mestrado ou doutoramento. 

No momento 2, por sua vez, verifica-se que as mulheres parecem baixar os seus ideais, 

em termos de objectivos académicos, diminuindo o número de estudantes que gostaria de 

prosseguir estudos de mestrado, de doutoramento ou de pós-doutoramento. Os homens, pelo 

contrário, aumentam os seus ideais relativamente à obtenção do grau académico de mestre. No 

segundo momento de recolha de dados, o constrangimento dos objectivos quando se passa do 

domínio do ideal para aquilo que os estudantes realmente consideram que irão atingir, também 

se verifica tanto nas mulheres como nos homens. No mesmo sentido, no final da licenciatura, 

um menor número de mulheres e de homens, considera prosseguir estudos académicos em 

todos os graus académicos apresentados. Contudo, no que diz respeito às mulheres, no final da 

licenciatura, um maior número de estudantes considera prosseguir estudos de mestrado. 

Para analisar se as diferenças de proporções em cada objectivo académico, nos dois 

momentos do estudo são estatisticamente significativas, realizou-se o teste McNemar, para o 

grupo das mulheres e para o dos homens e no total da amostra. Na amostra total os resultados 

demonstram a existência de diferenças estatisticamente significativas, entre o momento 1 e 2, 

em favor das aspirações académicas de prosseguir estudos de pós-doutoramento (McNemar 

p=0,022; N=80). Nos restantes objectivos académicos, as diferenças de proporções entre os 

dois momentos do estudo, quer para as mulheres, quer para os homens, não são 

estatisticamente significativas. No que diz respeito à visão realista, obteve-se diferenças 

estatisticamente significativas nos resultados das mulheres, em relação ao objectivo prosseguir 

um curso de especialização (McNemar p=0,021; N=49), com uma redução da proporção de 

mulheres com esse objectivo no segundo momento de avaliação. 
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Quadro 4.11. – Objectivos Profissionais nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e no total da amostra (N=80) 
 

 

Momento 1      Momento 2 
      ______________________________________  ____________________________________ 
      Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%)  Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 
      n=49  n=31  N=80   n=49  n=31  N=80 

               Visão Ideal 
Profissão muito relacionada com domínio de estudos  44 (89,8)  22 (71,0)  66 (82,5)   46 (93,9)  23 (74,2)  69 (86,3) 
Profissão pouco relacionada com domínio de estudos     4 (8,2)      8 (25,8)  12 (15,0)        2 (4,1)      7 (22,6)      9 (11,3) 
Profissão nada relacionada com domínio de estudos    0 (0,0)     1 (3,2)    1 (1,3)       0 (0,0)      1 (3,2)      1 (1,3) 
Indeciso(a)       1 (2,0)     0 (0,0)     1 (1,3)        1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3) 
Emprego a tempo Inteiro    47 (95,9)  26 (83,9)  73 (91,3)   43 (87,8)  29 (93,5)  72 (90,0) 
Emprego a tempo Parcial      2 (4,1)      1 (3,2)      3 (3,8)         1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5) 
Indeciso(a)       1 (2,0)     3 (9,7)      4 (5,0)         5 (10,2)     1 (3,2)      6 (7,5) 

Emprego por conta própria    17 (34,7)  14 (45,2)  31 (38,8)   15 (30,6)  15 (48,4)  30 (37,5) 
Emprego por Conta de Outrem com Vinculo  24 (49,0)  12 (38,7)  36 (45,0)   28 (57,1)  10 (32,3)  38 (47,5) 
Emprego por Conta de Outrem sem Vinculo    1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5)      1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5) 
Indeciso(a)       7 (14,3)      3 (9,7)  10 (12,5)       6 (12,2)     5 (16,1)  11 (3,8) 

Ter um emprego     26 (53,1)  15 (48,4)  41 (51,3)   22 (44,9)  10 (32,3)  32 (40,0) 
Ter mais que um emprego    15 (30,6)      4 (12,9)  19 (23,8)       9 (18,4)     5 (16,1)  13 (16,3) 
Indeciso        8 (16,3)  12 (38,7)  20 (25,0)   18 (36,7)  16 (51,6)  34 (42,5) 

            Visão Realista 
Profissão muito relacionada com domínio de estudos  32 (65,3)  18 (58,1)  51 (63,8)   28 (57,1)  19 (61,3)  47 (58,8) 
Profissão pouco relacionada com domínio de estudos  14 (28,6)  11 (35,5)  26 (32,5)   19 (38,8)  11 (35,5)  31 (38,8) 
Profissão nada relacionada com domínio de estudos      2 (4,1)      1 (3,2)      3 (3,8)       2 (4,1)      1 (3,2)      3 (3,8) 
Indeciso(a)        1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5)       2 (4,1)      0 (0,0)      2 (2,5) 

Emprego a tempo Inteiro    38 (77,6)  26 (83,9)  64 (80,0)   33 (67,3)      4 (12,9)  37 (46,3) 
Emprego a tempo Parcial      6 (12,2)    1 (3,2)      7 (8,8)       3 (6,1)  27 (87,1)  30 (37,5) 
Indeciso(a)       5 (10,2)    4 (12,9)      9 (11,3)   13 (26,5)    0 (0,0)  13 (16,3) 

Emprego por conta própria      7 (14,3)    9 (29,0)  16 (20,0)      5 (10,2)     8 (25,8)  13 (16,3) 
Emprego por Conta de Outrem com Vinculo  26 (53,1)    8 (25,8)  34 (42,5)   23 (46,9)     5 (16,1)  28 (36,0) 
Emprego por Conta de Outrem sem Vinculo    9 (18,4)  10 (32,3)  19 (23,8)   11 (22,4)  12 (38,7)  23 (28,8) 
Indeciso(a)       7 (14,3)    4 (12,9)  11 (13,8)   11 (22,4)    6 (19,4)  17 (21,3) 

Ter um emprego     25 (51,0)  15 (48,4)  40 (50,0)   24 (49,0)  10 (32,3)  34 (42,5) 
Ter mais que um emprego    11 (22,4)    3 (9,7)  14 (17,5)   10 (20,4)     5 (16,1)  15 (18,8) 
Indeciso      13 (26,5)  13 (41,9)  26 (32,5)   15 (30,6)  16 (51,6)  31 (38,8) 



Apresentação e Análise dos Resultados 
Capítulo 4 

175 

 
No que se refere ao domínio profissional, o quadro 4.11. apresenta a distribuição da 

frequência das aspirações e objectivos (visão ideal e visão realista) expressas pelos estudantes 

nos dois momentos de avaliação. 

No momento 1, verifica-se que a maioria dos estudantes (63,8%) considera que vai 

conseguir exercer uma profissão muito relacionada com o domínio de estudos da sua 

licenciatura e que vai ter um emprego a tempo inteiro (80,0%). No que diz respeito à situação 

laboral, já se observa uma distribuição mais equitativa pelas diferentes situações. Contudo, 

verifica-se uma tendência para os estudantes se projectarem como trabalhadores por conta de 

outrém com vínculo à instituição (45,%; 42,5%), quer ao nível do que consideram que gostariam 

que acontecesse, quer ao nível do que consideram que irá suceder. A mudança mais substancial 

quando comparamos estas duas dimensões da projecção, real/ideal, denota-se no trabalho por 

conta própria, que parece constituir o ideal de uma percentagem considerável de estudantes 

(38.8%) embora essa percentagem decresça quando passamos para o plano do real (20,0%). De 

notar ainda, que o grupo das mulheres parece optar mais por situações laborais de baixo risco e 

maior estabilidade (i.e., trabalhar por conta de outrém e com vinculo à instituição) quando 

comparadas com o grupo dos homens, quer ao nível ideal, quer ao nível do que pensam que 

lhes irá acontecer. 

Em relação ao número de empregos, cerca de metade dos estudantes da amostra gostaria 

e considera que vão ter um só emprego (51,3%).  

No que respeita o número de estudantes indecisos, verifica-se que a situação laboral e o 

número de empregos parecem ser aquelas que levantam mais dúvidas aos estudantes em 

termos de definição de objectivos. A este respeito, uma percentagem superior de mulheres 

comparativamente aos homens, revelou-se indecisa quanto ao tipo de contrato de trabalho que 

gostaria de ter, enquanto uma percentagem superior de homens se encontra indeciso 

relativamente ao tipo e quantidade de empregos desejados. No entanto, se considerarmos o que 

os estudantes pensam que lhes vai realmente acontecer, regista-se uma maior percentagem de 

mulheres indecisas, comparativamente aos homens, Ademais, verifica-se que o número de 

mulheres indecisas quanto ao número de empregos que consideram que vão realmente ter, 

aumenta consideravelmente (16,3% para 26,5%). Concluíndo, nos estudantes indecisos, a 

discrepância entre a visão ideal e realista verifica-se mais nas mulheres do que nos homens.  

No momento 2, verifica-se que a maioria dos estudantes continua a desejar e considerar 

que vai conseguir exercer uma profissão muito relacionada com o domínio de estudos da sua 
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licenciatura. Em relação ao tipo de emprego, um número considerável de estudantes continuam 

a desejar ter um emprego a tempo inteiro (90%) mas este número desce consideravelmente 

quando os estudantes consideram o que pensam que lhes vai acontecer (46,3%). Para este 

aspecto concorre especialmente, a redução do número de homens que considera que vai ter um 

emprego a tempo inteiro (de 93,5% para 12,9%). Ainda em relação a este aspecto, verifica-se 

uma maior percentagem de mulheres indecisas, sendo que nenhum homem demonstrou estar 

indeciso a este nível. Em relação às restantes dimensões, neste segundo momento de avaliação, 

de uma forma geral, não se observam mudanças de percentagens dos objectivos em relação ao 

primeiro momento, verificando-se, no entanto, um aumento da percentagem de estudantes 

indecisos, especialmente no que diz respeito ao número de empregos.  

Para analisar se as diferenças de proporções de cada objectivo profissional, nos dois 

momentos do estudo, são estatisticamente significativas realizou-se o teste Mc-Nemar, para o 

grupo das mulheres e dos homens e no total da amostra. Na amostra total, os resultados 

revelam uma redução estatisticamente significativa, entre os dois momentos de avaliação, para a 

aspiração profissional de ter um só emprego (McNemar p=0,004; N=80). Se considerarmos só 

as mulheres, verifica-se diferenças estatisticamente significativas nas proporções entre os dois 

momentos do estudo, no objectivo de ter um emprego a tempo inteiro (McNemar p=0,025; 

N=49) com uma redução do número de mulheres a terem este objectivo em termos ideais e um 

aumento de mulheres indecisas a este respeito. As mulheres também registam reduções 

estatisticamente significativas entre os dois momentos de estudo, no que diz respeito à 

aspiração de terem um só emprego (McNemar p=0,014; N=49) ou terem mais que um emprego 

(McNemar p=0,014; N=49). No que diz respeito à visão realista, não se observaram, nas 

mulheres, diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de estudo. Nos 

homens, não se observaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos 

do estudo, nem na visão ideal nem na realista. 

Ainda a respeito do domínio profissional, os estudantes indicaram quais as actividades que 

desejam e as que consideram que vão realizar no seu trabalho profissional, bem como o tipo de 

emprego/empregos que desejam e os que consideram que vão ter. Estes resultados foram 

tratados através da análise de conteúdo das respostas dos estudantes e posterior análise 

frequências das categorias de respostas, das mulheres, dos homens e do total da amostra, nos 

dois momentos de avaliação. No que diz respeito às Actividades, as respostas dos sujeitos, 

incidem em aspectos relacionados quer com a natureza ou valores de trabalho, quer em 
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aspectos relacionados com o domínio profissional que desejam/consideram que vão exercer. 

Contudo, alguns estudantes referem exemplos de actividades mais concretas. As categorias de 

respostas das actividades profissionais propostas estão descritas no quadro 4.12. 

 
Quadro 4.12. – Categorias de resposta dos objectivos dos estudantes em termos de Actividades 

profissionais 
 

Categoria 
Actividades 

Descrição da categoria 

Indecisão Os estudantes não conseguem definir que actividade(s) gostariam/acham que 
vão realizar no âmbito do seu trabalho profissional. 

Trabalho 

 

Os estudantes referem-se à natureza, características, valores ou contexto do 
trabalho que gostariam de realizar (e.g., trabalho de campo, trabalho com 
deslocações físicas, trabalho no laboratório; voluntariado; trabalhar com 
crianças). 

Domínio Profissional Os estudantes indicam domínios de actividade dentro de um determinado 
sector profissional (e.g., área de turismo, Recursos Humanos, Direcção de 
marketing, sector financeiro). 

Actividades Os estudantes especificam actividades que gostariam/acham que irão de 
realizar, fazendo-o desde uma forma mais geral (e.g., investigação, dar 
informação, docência, publicação de livros) até formas mais específicas e 
pormenorizadas (e.g., investigação em neuropsicologia; dar consultas de apoio 
psicológico, fazer perícias para o tribunal, dar aulas no estrangeiro). 

 
O quadro 4.13. apresenta a distribuição de frequências do grupo das mulheres, do grupo 

dos homens e do total da amostra, em cada uma das categorias de actividades em cima 

referidas, nos dois momentos de avaliação. 

No que diz respeito às actividades que os estudantes indicam que gostariam de realizar na 

visão ideal, no momento 1, obteve-se um total de 50 respostas distintas, compostas por uma até 

seis actividades. O valor médio de actividades indicadas por resposta é de 1,7 com um desvio-

padrão de 1,00. Na visão real os estudantes indicam um conjunto de 38 respostas distintas, 

compostas por uma até quatro actividades. O valor médio de actividades indicadas por resposta 

foi de 1,4 com um desvio-padrão de 0,72. No momento 2, na visão ideal regista-se um total de 

43 respostas distintas, compostas por uma até seis actividades. O valor médio de actividades 

indicadas por resposta é de 1,7 com um desvio-padrão de 1,11. Na visão real os estudantes 

indicam um conjunto de 31 respostas distintas, compostas por uma até três actividades. O valor 

médio de actividades indicadas por resposta é de 1,4 com um desvio-padrão de 0,67. 

 



178 Apresentação e Análise dos Resultados 
Capítulo 4 
 

 
 
 
 
 

Quadro 4.13. – Categorias de Actividades Profissionais: Distribuição de mulheres e homens e do total da amostra, nos dois momentos de avaliação (N=80) 
 
 

 

Momento 1                          Momento 2 
   ___________________________________________ _____________________________________________ 
   Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) 
Categorias  n=49   n=31   N=80  n=49   n=31   N=80 
          Visão Ideal 
Indecisão    9 (18,4)  14 (45,2)  23 (28,8) 16 (32,7)   15 (48,4)  31 (38,8) 
Natureza do trabalho 17 (34,7)      3 (9,7)  20 (25,0) 14 (28,6)      1 (3,2)  15 (18,8) 
Domínio Profissional   5 (10,2)  11 (35,5)  16 (20,0) 10 (20,4)     5 (16,1)  15 (18,8) 
Actividades 32 (65,3)  15 (48,4)  47 (58,8) 32 (65,3)   17 (58,8)  49 (61,3) 
          Visão Realista 
Indecisão  20 (40,8)  21 (67,7)  41 (51,3) 26 (53,1)    20 (64,5)  46 (57,5)  
Trabalho    6 (12,2)      0 (0,0)      6 (7,5)   2 (4,1)       1 (3,2)    3 (3,8) 
Domínio Profissional   6 (12,2)      2 (6,5)      8 (10,0)   6 (12,2)        4 (12,9)  10 (12,5) 
Actividades  30 (61,2)  13 (41,9)  43 (53,8)  22 (44,9)    10 (32,3)   32 (40,0) 
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Pela leitura do quadro 4.13, podemos depreender que o número de respostas indecisas 

tende a aumentar da visão ideal para a realista. De uma forma geral, os estudantes referem, em 

maior percentagem, actividades concretas, mas uma percentagem considerável de estudantes 

refere-se a outros aspectos, como a natureza das actividades, em especial as mulheres, ou o 

domínio, mais referido pelos homens.  

Para analisar se as diferenças de proporções das categorias de resposta de actividades, 

nos dois momentos do estudo, são estatisticamente significativas, realizou-se o teste Mc-Nemar, 

para o grupo das mulheres e dos homens e para a amostra total.  

Os resultados, na visão ideal, revelam um aumento estatisticamente significativo, entre os 

dois momentos de avaliação, na amostra total e para as mulheres, da porporção de respostas na 

categoria Indecisão (McNemar p=0,008; N=80; McNemar p=0,016; N=49). Verifica-se ainda, 

uma redução estatisticamente significativa, da proporção de homens que indicam respostas na 

categoria Domínio Profissional, entre os dois momentos de avaliação do estudo (McNemar 

p=0,016; N=31).  

Na visão real regista-se um aumento estatisticamente significativo, nas mulheres e no total 

da amostra, nas categorias de resposta de Indecisão (McNemar p=0,031; N=49; McNemar 

p=0,031; N=80) e Actividades (McNemar p=0,008; N=49; McNemar p=0,001; N=80).  

No que diz respeito ao emprego que os estudantes desejam/consideram que vão ter, as 

respostas dos estudantes incidem sobretudo em profissões ou posições profissionais. Nenhum 

estudante estava capaz de indicar um Emprego específico, parecendo que para eles, emprego e 

profissão são sinónimos.  

Desta forma, com base na análise das respostas dos estudantes, definiram-se as 

categorias de resposta descritas no quadro 4.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 4.14. – Categorias de respostas relativas a exemplos de Empregos 
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Categoria empregos Descrição da categoria 

Indecisão Os estudantes não conseguem indicar o emprego que gostariam ou o emprego 
que consideram que vão ter e/ou, encontram-se indecisos acerca do número de 
empregos que gostariam/consideram que vão ter e não nomeam nenhum. 

Mais que um emprego Os estudantes não indicam nenhum exemplo de emprego porque 
desejam/consideram que vão ter mais que um emprego, respondendo exemplos 
de empregos que aspiram/considerem conciliar. 

Profissões  Os estudantes indicam profissões para designar os empregos. Estas profissões 
variam desde profissões mais gerais, transversais a vários domínios de 
conhecimento e em que os estudantes não especificam o domínio de aplicação 
(e.g., Investigador, Docente, Consultora, Professor), passando pela indicação de 
profissões mais específicas de determinado domínio de conhecimento (e.g., 
Psicólogo, Gestor, Socióloga, Química, Jornalista, Tradutora, Relações públicas, 
Engenheira Têxtil, Engenheira Civil, Programador, Economista), até à indicação de 
cargos ou posições profissionais, especificando o domínio ou área de 
conhecimento de aplicação (e.g., Director de Marketing, Directora Financeira, 
Técnico de Laboratório, Gestora Internacional, Técnico Superior de Higiene e 
Segurança no Trabalho, Técnico Superior de Desenvolvimento de Software). 

 

No que diz respeito ao emprego que os estudantes referem que gostariam de ter, no 

momento 1, na visão ideal, regista-se um total de 20 respostas distintas, e na visão real, um 

total de 21 respostas. No momento 2, na visão ideal, regista-se um total de 18 respostas 

distintas e, na visão realista, um conjunto de 19 respostas distintas. 

O quadro 4.15. apresenta a distribuição de frequências para o grupo das mulheres e dos 

homens, e do total da amostra, em cada uma das categorias de empregos em cima referidas, 

nos dois momentos de avaliação. Como se pode observar pela leitura do quadro, verifica-se 

percentagens elevadas de estudantes que não estão capazes, quer no momento 1, quer no 

momento 2 da avaliação, de indicar o emprego que desejam (40,0%; 42,5%), e sobretudo o que 

consideram que vão ter (55,0%; 56,3%), optando por não responder. Os restantes estudantes, de 

uma forma geral, apesar de responderem, não estão ainda capazes de indicar um emprego 

concreto, respondendo com profissões. 
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Quadro 4.15. – Categorias de Empregos: Distribuição dos estudantes, mulheres e homens e do total da amostra, nos dois momentos do estudo (N=80) 
 
 

 

Momento 1     Momento 2 
   ___________________________________________ _____________________________________________ 
   Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) 
Categorias  n=49   n=31   N=80  n=49   n=31   N=80 
          Visão Ideal 
Indecisão    18 (36,7)  14 (45,2)  32 (40,0) 25 (51,0)   17 (54,8)  42 (52,5) 
Mais que um emprego   11 (22,4)      2 (6,5)  13 (16,3)   7 (14,3)      3 (9,7)  10 (12,5) 
Profissão     20 (40,8)  15 (48,4)  35 (43,8) 17 (34,7)    11 (35,5)  28 (35,0) 
          Visão Realista 
Indecisão  29 (59,2)  15 (48,4)  44 (55,0) 25 (51,0)    20 (64,5)  45 (56,3)  
Mais que um emprego   5 (10,2)      1 (3,3)    6 (7,5)   8 (16,3)       1 (3,2)    9 (11,3) 
Profissão   15 (30,6)  15 (48,4)  30 (37,5)  16 (32,7)      10 (32,3)  26 (32,5)  
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A comparação das porporções de cada categoria de resposta, entre os dois momentos de 

avaliação do estudo, com o teste McNemar revela que, na visão ideal, a totalidade da amostra 

apresenta um aumento estatisticamente significativo da proporção de respostas na categoria de 

indecisão (McNemar p= 0,002; N=80) e uma redução estatisticamente significativa da proporção 

de respostas na categoria Profissões (McNemar p= 0,016; N=80). Considerando o grupo das 

mulheres, os resultados indicam um aumento estatisticamente significativo, entre os dois 

momentos de avaliação, das respostas de Indecisão (McNemar p= 0,016; N=49). Na visão 

realista, obteve-se um aumento estatisticamente significativo das repostas das mulheres na 

categoria Profissões (McNemar p= 0,004; N=49). 

 

Quadro 4.16. – Exemplo de Empregos: Distribuição de mulheres e homens e do total da 

amostra, no primeiro momento de avaliação (N=80) 
 

     Mulheres n(%) Homens  n(%) Total  n(%)   
       n=49   n=31   N=80 

Visão Ideal 
Indecisos      20 (40,8)  14 (45,2)  35 (43,8) 
Indica um só emprego    18 (36,7)  15 (48,4)  34 (42,5) 
Contabilista, Bancário e gestão IPSS     1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Controle de qualidade em várias empresas   1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Docente e Psicóloga       1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Economista e formadora      1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Engenheira e Produção Artística     1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Gestora de RH, consultora e investigadora    1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Investigador, empresário e docente     1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Professor de Matemática e Servente    0 (0,0)    1 (3,2)    1 (1,3) 
Professor e Investigador      1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5) 
Professora e Tradutora      1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Professor e Explicador      1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Tradutora e Relações internacionais/Política   1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 

Visão Realista 
Indecisos      30 (61,2)  16 (51,6)  46 (57,5) 
Só um emprego     14 (28,6)  14 (45,2)  28 (35,0) 
Formadora e Psicóloga    1 (2,0)      0 (0,0)     1(1,3) 
Economista e Formadora      1 (2,0)            0 (0,0)   1 (1,3) 
Gestora e Tradutora   1 (2,0)  0 (0,0)   1 (1,3) 
Investigadora e Empresária   1 (2,0)  0 (0,0)   1 (1,3) 
Professor e Investigador   0 (0,0)   1 (3,2)   1 (1,3) 
Tradutora e Relações Internacionais   1 (2,0)   0 (0,0)   1 (1,3)  

 

Em relação aos empregos que os estudantes desejam/consideram conjugar, como se 

obteve um número mais reduzido de respostas que nas varáveis qualitativas anteriores, optou-se 

por apresentar as frequências de cada uma delas, sem as reunir em categorias. Estes 
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empregos, mais uma vez, correspondem a diferentes profissões e estão representados no 

quadro 4.16. e 4.17. O quadro 4.16. apresenta a distribuição dos empregos indicados por 

mulheres, homens e pela amostra total, no primeiro momento de avaliação. Como se pode 

observar pela leitura do quadro, tanto na visão ideal como na realista, uma percentagem 

considerável de estudantes, mulheres e homens, apesar de desejarem ou considerarem que vão 

ter mais que um emprego, encontram-se indecisos em relação aos empregos que 

gostariam/consideram que vão ter. Os empregos indicados parecem ser no sentido de conjugar 

a formação/docência, tradução ou investigação com outra actividade profissional. Na visão ideal 

verifica-se uma maior percentagem de homens indecisos, enquanto na visão realista se verifica 

uma maior percentagem de mulheres indecisas.  

 
Quadro 4.17. – Exemplo de Empregos: Distribuição de mulheres e homens e do total da 

amostra, no segundo momento de avaliação (N=80) 
 

 

     Mulheres n(%) Homens  n(%) Total  n(%)   
       n=49   n=31   N=80 

Visão Ideal 
Indecisos 26 (53,1) 18 (58,1) 44 (55,0) 
Só um emprego  16 (32,7)  10 (32,3) 26 (32,5) 
Consultor e investigador   0 (0,0)      1 (3,2)   1 (1,3) 
Consultora e formadora   1 (2,0)      0 (0,0)   1 (1,3) 
Economista e gestora de negócio próprio   1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3) 
Engenheira têxtil e restauração   1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3) 
Gestora de formação profissional    1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3) 
e investigadora  
Professor do 1º ciclo e professor    0 (0,0)      1 (3,2)      1 (1,3) 
do ensino superior  
Professor e Investigador   0 (0,0)      1 (3,2)      1 (1,3) 
Professora de ballet, formadora e psicóloga   1 (2,0)     0 (0,0)      1 (1,3) 
Relações públicas/internacionais, tradutora    1 (2,0)     0 (0,0)      1 (1,3) 
e interprete  
Tradutora, freelancer   1 (2,0)     0 (0,0)      1 (1,3) 
 Visão Realista 
Indecisos 25 (51,0%) 20 (64,5%) 45 (56,3%) 
Só um emprego 16 (32,7%) 10 (32,3%) 26 (32,5%) 
Economista e gestora de negócios   1 (2,0%)   0 (0,0%)   1 (1,3%) 
Professora e Explicações de português-inglês   1 (2,0%)    0 (0,0%)   1 (1,3%) 
Formadora e psicóloga   1 (2,0%)    0 (0,0%)   1 (1,3%) 
Gestora e formadora   2 (4,1%)    0 (0,0%)   2 (2,5%) 
Música e Química   1 (2,0%)    0 (0,0%)   1 (1,3%) 
Professor e Investigador   0 (0,0%)     1 (3,2%)   1 (1,3%) 
Tradutora e gestora   1 (2,0%)    0 (0,0%)   1 (1,3%) 
Tradutora e freelancer   1 (2,0%)    0 (0,0%)   1 (1,3%) 
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O quadro 4.17. apresenta a distribuição dos empregos indicados por mulheres, homens e 

pela amostra total, no segundo momento de avaliação. Como se pode observar pela leitura do 

quadro, no segundo momento de avaliação, tanto na visão ideal como na realista, mantém-se 

uma percentagem considerável de estudantes, mulheres e homens, que apesar de desejarem ou 

considerarem que vão ter mais que um emprego, encontram-se indecisos em relação aos 

empregos que desejam ou consideram que vão ter. Uma percentagem superior de homens que 

de mulheres revela indecisão em relação ao tipo de empregos que gostaria ou considera que vai 

ter. 

A comparação das porporções de respostas de indecisão quanto aos empregos que os 

estudantes consideram nos dois momentos de avaliação do estudo, com o teste McNemar, 

revela um aumento estatisticamente significativo da porporção de respostas de indecisão na 

visão ideal, nas mulheres (McNemar p= 0,004; N=49) e no total da amostra (McNemar p= 

0,001; N=80). 

No que diz respeito ao domínio familiar, podemos observar pela leitura do quadro 4.8., 

que mulheres e homens, parecem possuir objectivos semelhantes, quer na visão ideal quer na 

realista. De uma forma geral, no momento 1, a maioria dos estudantes, deseja e considera que 

irá ser casada (82,5%; 80,0%), viver com o/a companheiro/a (87,5%; 86,3%) e ter filhos (75,0%; 

70,0%). As mulheres contudo, revelam um grau de indecisão relativamente superior à dos 

homens quando tem que se posicionar face a estas dimensões. Neste domínio, as discrepâncias 

entre o que os estudantes idealizam e o que consideram que irá acontecer, revelam-se baixas. 

No momento 2, o padrão de resultados acima descrito para o momento 1, tende a 

manter-se. Contudo, verifica-se que algumas mulheres alteram a sua visão realista dos objectivos 

familiares. Especificamente, aumentam o número de mulheres que considera que irá ser 

solteira, que vai viver com amigos ou com a família de origem, bem como, o número de 

mulheres que considera que não vai ter filhos. Nos homens estas alterações ou não se verificam 

ou, quando se verificam, são menos salientes. 
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Quadro 4.18. – Objectivos Familiares nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e no total da amostra (N=80) 
 

 

Momento 1      Momento 2 
     __________________________________  __________________________________ 
     Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%)  Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 
     n=49  n=31  N=80   n=49  n=31  N=80 

          Visão Ideal 
Ser Solteiro (a)      6 (12,2)      4 (12,9)  10 (12,5)       7 (14,3)     4 (12,9)  11 (13,8) 

Ser Casado(a)/ Viver União de facto  40 (81,6)  26 (83,9)  66 (82,5)   41 (83,7)  27 (87,1)  69 (86,3) 
Indeciso(a)      3 (6,1)      1 (3,2)      4 (5,0)       1 (2,0)    0 (0,0)      0 (0,0) 

Viver sozinho(a)        1 (2,0)      2 (6,5)      3 (3,8)      5 (10,2)      1 (3,2)      6 (7,5) 
Viver com a família de origem    1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5)      0 (0,0)      1 (3,2)     1 (1,3) 
Viver com Cônjuge/ Companheiro(a)  44 (89,8)  26 (83,9)  70 (87,5)   41 (83,7)  26 (83,9)  67 (83,6) 
Viver com amigos        0 (0,0)      2 (6,5)      2 (2,5)     1 (2,0)      2 (6,5)    3 (3,8) 
Indeciso(a)      3 (6,1)      0 (0,0)      3 (3,8)      2 (4,1)      1 (3,2)     3 (3,8) 

Não ter filhos      8 (16,3)      7 (22,6)  15 (18,8)   10 (20,4)      5 (16,1)  15 (18,8)   
Ter Filhos    39 (79,6)  21 (67,7)  60 (75,0)   38 (77,6)  22 (71,0)  60 (75,0)  
Indeciso(a)      2 (4,1)      3 (9,7)    5 (6,3)      1 (2,0)     4 (12,9)     5 (6,3) 

           Visão Realista 
Ser Solteiro (a)      6 (12,2)      5 (16,1)  11 (18,8)   13 (26,5)    5 (16,1)  18 (22,5) 

Ser Casado(a)/  Viver União de facto 39 (79,6)  25 (80,6)  64 (80,0)   33 (67,3)  26 (83,9)  59 (73,8) 
Indeciso(a)      4 (8,2)     1 (3,2)     5 (6,3)     3 (6,1)      0 (0,0)      3 (3,8) 

Viver sozinho(a)      3 (6,1)    1 (3,2)     4 (5,0)     3 (6,1)     1 (3,2)      4 (5,0) 
Viver com a família de origem    1 (2,0)    1 (3,2)     2 (2,5)     4 (8,2)      1 (3,2)      5 (6,3) 
Viver com Cônjuge/ Companheiro(a)  41 (83,7)  28 (90,3)  69 (86,3)   35 (71,4)  27 (87,1)  62 (77,5) 
Viver com amigos       0 (0,0)      1 (3,2)     1 (1,3)     5 (10,2)     2 (6,5)     7 (8,8) 
Indeciso(a)      4 (8,2)      0 (0,0)     4 (5,0)      3 (6,1)     0 (0,0)      3 (3,8)  

Não ter filhos      5 (10,2)      3 (9,7)      8 (10,0)   12 (24,5)      4 (12,9)  16 (20,0)   
Ter Filhos    35 (71,4)  21 (67,7)  56 (70,0)   27 (55,1)  21 (67,7)  48 (60,0) 
Indeciso(a)      9 (18,4)    7 (22,6)  16 (20,0%)  10 (20,4)     6 (19,4)  16 (20,0) 
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Para analisar se as diferenças de proporções de cada objectivo familiar, nos dois 

momentos do estudo, são estatisticamente significativas, realizou-se o teste McNemar, para os 

grupos de mulheres e homens e no total da amostra. Os resultados, na visão ideal, não revelam 

diferenças estatisticamente significativas, entre os dois momentos de avaliação, nas mulheres, 

nos homens, e na amostra total. Em contrapartida, na visão realista, registam-se diferenças 

estatisticamente significativas, entre os dois momentos de avaliação do estudo, para os 

objectivos: (i) ser solteiro/a (McNemar p=0,018; N=80); (ii) ser casado/a ou viver em união de 

facto (McNemar p=0,018; N=80); (iii) viver com o companheiro/a (McNemar p=0,007; N=80); 

e, (iv) viver com amigos (McNemar p=0,046; N=80). As mulheres, na visão realista também 

registam diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de avaliação do 

estudo para os objectivos familiares: (i) ser solteiras (McNemar p=0,011; N=49); (ii) serem 

casadas/ viver em união de facto (McNemar p=0,011; N=49); e, (iii) viver com um companheiro 

(McNemar p=0,005; N=49). No grupo dos homens, não se observam diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois momentos do estudo, nem na visão ideal nem na 

real. 

Em relação ao número de filhos que os estudantes desejam e consideram que vão ter, no 

momento 1, verifica-se, de uma forma geral, que os estudantes desejam e consideram que vão 

ter entre nenhum a três filhos próprios, sendo que, uma percentagem maior de estudantes, 

deseja e considera ter dois filhos (38,8%; 31,3% respectivamente). Ainda em relação ao número 

de filhos próprios, verifica-se que em termos da visão ideal, 10% dos estudantes se encontra 

indeciso, e ao nível da visão realista, 30% dos estudantes se encontra indeciso quanto ao 

número de filhos próprios que pensa que vai ter. Quanto ao número de filhos adoptivos, uma 

reduzida percentagem de estudantes deseja (17,5%) ou considera (6,2%) ter um ou dois filhos 

adoptivos, sendo que os restantes não desejam nem consideram que vão ter filhos adoptivos 

(72,5%; 63,8% respectivamente), ou encontram-se indecisos a respeito disso (10%; 30% 

respectivamente). Ainda a respeito do número de filhos, regista-se maiores percentagens de 

respostas indecisas nos homens do que nas mulheres, tanto na visão ideal como na realista 

(16,1% vs. 6,1%; 38,7%; 24,5%).  

No momento 2, os estudantes desejam ter entre nenhum e cinco filhos próprios, sendo 

que 42,5% da amostra refere desejar ter dois filhos. Na visão realista, os estudantes referem que 

acham que vão ter entre nenhum e quatro filhos, sendo que 27,5% dos estudantes considera 

que vai ter dois filhos próprios. Em relação aos filhos adoptivos, 68,8% dos estudantes deseja 
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não ter filhos adoptivos e 16,3% gostaria de ter um filho adoptivo. Na visão realista, 63,8% 

considera que não vão ter filhos adoptivos e 6,3% considera que vai ter um filho adoptivo. Na 

visão ideal do número de filhos, 15% dos estudantes revela-se indeciso. Na visão realista, 30% 

dos estudantes revela-se indeciso quanto ao número de filhos próprios e adoptivos que considera 

que vai ter. Neste segundo momento de avaliação, algumas mulheres indicam desejo de ter 

quatro (2,0%) ou cinco filhos próprios (2,0%), o que não se verificou no momento 1. No mesmo 

sentido, uma mulher refere que considera que vai ter 4 filhos próprios. Em contrapartida, os 

homens mantém as intenções indicadas no momento 1 de terem entre nenhum e três filhos, 

sendo também esta a sua aspiração. A respeito do número de filhos adoptivos, mulheres e 

homens, são de acordo em ter zero ou um filho adoptivo, quer na visão ideal, quer na realista. 

Na visão ideal acerca do número de filhos, uma percentagem superior de homens revela 

indecisão (32,3%) comparativamente às mulheres (4,1%). Contudo, na visão realista esta 

tendência inverte-se sendo que 30,6% das mulheres se revelam indecisas e somente 29% dos 

homens indica esta resposta.  

Os resultados dos objectivos no domínio do Lazer e da Cidadania, resultam da análise de 

conteúdo das respostas dos estudantes e posterior análise frequências das categorias de 

respostas, das mulheres, dos homens, e da amostra total, nos dois momentos de avaliação. 

Em relação à visão ideal do Lazer regista-se, no momento 1, um total de 72 tipos de 

respostas compostas por uma combinação de diferentes actividades. Essas respostas variam 

entre uma actividade até nove actividades de Lazer, com uma média de cerca de três actividades 

por resposta (M=3,4; DP=0,17), sendo este também tipo de resposta mais frequente (45,8% das 

respostas com 3 actividades). No momento 2, por sua vez, regista-se um total de 68 tipos de 

respostas. Essas respostas variam entre o mínimo de uma actividade a seis actividades de 

Lazer, com uma média de cerca de três actividades por resposta (M=3,1; DP=0,14), sendo este 

o tipo de resposta mais frequente (39,2% das respostas com 3 actividades). No que diz respeito 

à visão realista do Lazer, regista-se, no momento 1, um total de 62 tipos de respostas. Essas 

respostas variam entre uma actividade a seis actividades de Lazer, com uma média de cerca de 

três actividades por resposta (M=2,9; DP=0,17). No momento 2, por sua vez regista-se um total 

de 16 tipos de respostas. Essas respostas variam entre uma actividade e seis actividades de 

Lazer, com uma média de cerca de três actividades por resposta (M=2,6; DP=0,34). 
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Quadro 4.19. – Objectivos de Lazer nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e no total da amostra (N=80) 
 

 

Momento 1      Momento 2 
      _________________________________  __________________________________ 
      Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%)  Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 
      n=49  n=31  N=80   n=49  n=31  N=80 
           Visão Ideal 
Conviver com amigos     13 (26,5)   6 ( 19,4) 19 (23,8)  16 (32,7)   6 (19,4) 22 (27,5) 
Conviver com família      8 (16,3)   3 (9,7)  11 (13,8)      8 (16,3)   2 (6,5)  10 (12,5) 
Conviver com namorado/namorar     1 (2,0)      1 (3,2)      2 (2,5)       1 (2,0)     1 (3,2)    2 (2,5) 
Conviver animais       1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3)       0 (0,0)      0 (0,0)    0 (0,0) 
Actividade Física/ Desporto   19 (38,8) 23 (74,2) 42 (52,5)  17 (34,7) 21 (67,7) 38 (47,5) 
Actividades artísticas      7 (14,3)   4 (12,9) 11 (13,8)    7 (14,3)   3 (9,7)  10 (12,5) 
Viajar/Passear     34 (69,4)   9 (29,0) 43 (53,8)  26 (53,1) 14 (45,2) 40 (50,0) 
Cultura      26 (53,1)   7 (22,6) 33 (41,3)  24 (49,0) 10 (32,3) 34 (42,5) 
Entretenimento     33 (67,3) 20 (64,5) 53 (66,3)  30 (61,2) 19 (61,3) 49 (61,3)   
Educação e Formação      6 (12,2)   2 (6,5)     8 (10,0)      4 (8,2)      2 (6,5)      6 (7,5) 
Serviço social       1 (2,0)      0 (0,0)      1 (1,3)       0 (0,0)      0 (0,0)      0 (0,0)  
Indeciso        0 (0,0)      2 (6,5)      2 (2,5)       5 (10,2)   3 (9,7)      8 (10,0) 
            Visão Realista 
Conviver com amigos     13 (26,5)   4 ( 12,9) 17 (21,3)  14 (28,6)   5 (16,1) 19 (23,8) 
Conviver com família      9 (18,4)   3 (9,7)  12 (15,0)    7 (14,3)   2 (6,5)    9 (11,3) 
Conviver com namorado/namorar     1 (2,0)     0 (0,0)    1 (1,3)     1 (2,0)      1 (3,2)    2 (2,5) 
Conviver animais       1 (2,0)     0 (0,0)    1 (1,3)     0 (0,0)      0 (0,0)    0 (0,0) 
Actividade física/ Desporto   13 (26,5) 20 (64,5) 33 (41,3)  17 (34,7) 19 (61,3) 36 (45,0) 
Actividades artísticas      5 (10,2)   4 (12,9)   9 (11,3)    4 (8,2)    2 (6,5)    6 (7,5) 
Viajar/Passear     18 (36,7) 11 (35,5) 29 (36,3)  18 (36,7) 10 (32,3) 28 (35,0) 
Cultura      23 (46,9)   5 (16,1) 28 (35,0)  21 (42,9)   6 (19,4) 27 (33,8) 
Entretenimento     32 (65,3) 18 (58,1) 50 (62,5)  32 (65,3) 17 (34,7) 49 (61,3)   
Educação e Formação      2 (4,0)    2 (6,5)    4 (5,0)     2 (4,0)    3 (9,7)    5 (6,3) 
Serviço social       0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0)     0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0)  
Indeciso        4 (8,2)    4 (12,9)   8 (10,0)    6 (12,2)   4 (12,9) 10 (12,5) 
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As actividades destas respostas foram codificadas nas seguintes categorias de actividades 

de lazer: (i) convívio (e.g., amigos, jantares em família, namorar, brincar com o cão); (ii) 

actividade física/desporto (e.g. andar de bicicleta, futebol feminino, natação, desporto, correr, 

desporto, montanhismo); (iii) actividade artística (e.g., magia; canto, olaria, violino, artesanato, 

ponto cruz); (iv) viajar/passear (e.g., viajar por Portugal, viajar, passear, conhecer cidades); (v) 

cultura (e.g., cinema, teatro, museus, exposições, assistir a concertos); (vi) entretenimento (e.g., 

ler, televisão, ouvir música, jogos, Internet, computador); (vii) educação e formação (e.g., fazer 

curso de línguas, estudar, estudo de diferentes áreas, assistir conferências/workshops); e a 

categoria, (viii) serviço social que corresponde a uma resposta única mas que não se insere em 

nenhuma das restantes categorias.    

O quadro 4.19. apresenta a distribuição de frequências de respostas nas categorias de 

actividades de lazer. Como se pode observar pela leitura do quadro, as actividades de lazer mais 

referidas pelos estudantes ao nível do ideal, no momento 1, são as de entretenimento (66.3%), 

as viagens (53,8) e o desporto (52,5%). O grupo das mulheres, demonstra, em maior 

percentagem, objectivos ideais de realizar viagens (69,4%) e, actividades de entretenimento 

(67,3%) ou cultura (53,1%), enquanto o grupo dos homens, deseja, em maior percentagem, fazer 

desporto/actividade física (74,2%) ou realizar actividades de entretenimento (64,5%). Em termos 

dos objectivos de lazer que os estudantes consideram que vão alcançar, verifica-se maiores 

percentagens de estudantes nas actividades de entretenimento (62,5%) e de desporto (41,3%). O 

grupo das mulheres, demonstra, em maior percentagem, objectivos realistas de se envolverem 

em actividades de entretenimento (62,5%), e cultura (46,9%), enquanto o grupo dos homens 

considera, em maior percentagem, que vai envolver-se em actividades desportivas (64,5%) ou de 

entretenimento (58,1%). Para todas as categorias de lazer, tanto o grupo das mulheres como o 

dos homens, refere em maior percentagem actividades de lazer na visão ideal do que na visão 

realista. No momento 2, verifica-se um padrão de respostas consistente com o descrito no 

momento 1. Verifica-se contudo, de uma forma geral, uma ligeira redução das percentagens de 

todas as categorias de resposta, em relação ao momento 1. Neste momento, verifica-se ainda, 

uma redução acentuada do número de mulheres que deseja viajar (53,1%) e um aumento do 

número de homens que considera essa mesma categoria (45,2%). 

Para analisar se as diferenças de proporções de cada categoria de resposta nos objectivos 

de Lazer, nos dois momentos do estudo, são estatisticamente significativas realizou-se o teste 

McNemar, para o grupo das mulheres e dos homens e para o total da amostra. Os resultados 
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evidenciam diferenças estatisticamente significativas nas porporções de mulheres que indicam 

como objectivos ideais de lazer na categoria viajar/passear (McNemar p=0,008; N=49), em que 

no momento 2, um número significativo de mulheres reduziu as aspirações de lazer nesta 

categoria de resposta. 

Em relação às respostas nos objectivos de Cidadania, verifica-se no momento 1, na visão 

ideal, um total de 35 tipos de respostas compostas por uma combinação de diferentes 

actividades ou iniciativas de cidadania. Essas respostas variam entre uma a quatro iniciativas de 

cidadania, com uma média de cerca de duas iniciativas por resposta (M=1,6; DP=0,11). No 

momento 2, por sua vez, regista-se um total de 30 tipos de respostas. Essas respostas variam 

entre o uma a três iniciativas de cidadania, com uma média de cerca de uma iniciativa por 

resposta (M=1,3; DP=0,10). No que diz respeito à visão realista da cidadania, regista-se, no 

momento 1, um total de 22 tipos de respostas. Essas respostas variam entre o mínimo de uma 

actividade a três iniciativas de cidadania, com uma moda de respostas de uma uníca iniciativa 

(M=1,5; DP=0,17). No momento 2, por sua vez, regista-se um total de 20 tipos de respostas 

distintas. Essas respostas variam entre uma e duas iniciativas de cidadania, com uma média de 

cerca de uma iniciativa por resposta (M=1,3; DP=0,10).  

As actividades destas respostas foram codificadas nas seguintes categorias de iniciativas 

de cidadania: (i) voluntariado (e.g., voluntariado, voluntariado com idosos, professora voluntária 

de crianças carenciadas, voluntariado hospitalar); (ii) actividades religiosas (e.g. grupo de jovens; 

pastoral juvenil, catequese); (iii) solidariedade (e.g., assistir a espectáculos de solidariedade, 

angariar/dar donativos para instituições de apoio a pessoas carenciadas, solidariedade social); 

(iv) responsabilidades cívicas (e.g., votar, reciclagem, taxas municipais); (v) politica (e.g., politica, 

politica local, intervenção na política comunitária); (vi) organização/participação eventos sociais 

(e.g., campanhas e programas de direitos das mulheres, organizar campanhas de solidariedade 

social, colaborar nas festas concelhias, eventos sociais, ir a sessões informativas relevantes para 

a sociedade) (vii) associativismo (e.g., associativismo, pertencer a associações de jovens em 

risco); (viii) Direitos humanos (e.g., defesa dos direitos humanos, combate anti-racismo); (ix) 

Defesa Animais (e.g., Protecção dos animais, defesa dos animais); e, (x) protecção ambiente 

(e.g., proteger a natureza, defesa ambiental). 

O quadro 4.20. apresenta a distribuição de frequências de respostas nas categorias 

actividades/iniciativas de cidadania, na visão ideal e realista, nos dois momentos de avaliação. 
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Quadro 4.20. – Objectivos de Cidadania nos dois momentos do estudo, em mulheres e homens e no total da amostra (N=80) 
 
 

 

Momento 1     Momento 2 
      __________________________________  __________________________________ 
      Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%)  Mulheres n(%) Homens n(%) Total n(%) 
      n=49  n=31  N=80   n=49  n=31  N=80 
           Visão Ideal 
Voluntariado      24 (50,0) 16 (51,6) 40 (50,0)  17 (34,7)   3 (9,7)  20 (25,0) 
Actividades Religiosas      2 (4,1)      1 (3,2)    3 (3,8)     3 (6,1)     1 (3,2)    4 (5,0) 
Solidariedade/ Donativos      2 (4,1)      3 (9,7)    5 (6,3)     1 (2,0)    3 (9,7)    4 (5,0) 
Responsabilidades Cívicas/Votar     3 (6,1)    0 (0,0)    1 (1,3)     1 (0,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Política Local       2 (4,1)    4 (12,9)   6 (7,5)     1 (2,0)    2 (6,5)    3 (3,8) 
Organização de eventos sociais/campanhas     8 (16,3)   0 (0,0)    8 (10,0)    3 (6,1)    3 (9,7)    6 (7,5) 
Associativismo       2 (4,1)    5 (16,1)   7 (8,8)     2 (4,1)     1 (3,2)    3 (3,8) 
Defesa dos Direitos humanos     2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8)     1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5) 
Defesa dos Animais      1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5)     0 (0,0)    1 (3,2)    1 (1,3) 
Protecção ambiental      1 (2,0)    3 (9,7)    4 (5,0)     2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8) 

Indeciso      10 (10,2) 13 (41,9) 23 (28,5)  23 (46,9)  8 (58,1) 41 (51,3) 
            Visão Realista 
Voluntariado      25 (51,0)   9 (29,0) 34 (42,5)  16 (32,7)   6 (19,4) 22 (27,5) 
Actividades Religiosas      1 (2,0)    0 (0,0)     1 (1,3)     2 (4,1)    0 (0,0)    2 (2,5) 
Solidariedade/ Donativos      0 (0,0)    4 (12,9)   4 (5,0)      0 (0,0)    4 (12,9)   4 (5,0) 
Responsabilidades Cívicas/Votar     2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8)     2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8) 
Política Local       3 (6,1)     1 (3,2)    4 (5,0)     1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5) 
Organização de eventos sociais/campanhas    3 (6,1)    0 (0,0)    3 (3,8)     1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 
Associativismo       2 (4,1)     5 (16,1)   7 (8,8)     2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8) 
Defesa dos Direitos humanos     0 (0,0)     1 (3,2)     1 (1,3)     0 (0,0)    0 (0,0)    0 (0,0) 
Defesa dos Animais      1 (2,0)     1 (3,2)    2 (2,5)     1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5) 
Protecção ambiental      2 (4,1)    1 (3,2)    3 (3,8)     1 (2,0)    0 (0,0)    1 (1,3) 

Indeciso      17 (34,7) 15 (48,4) 32 (40,0)  27 (55,1)  19 (61,3) 46 (57,5) 
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Como se pode observar pela leitura do quadro 4.20., no momento 1, os objectivos de 

cidadania mais referidos pelos estudantes ao nível do ideal, passam essencialmente pelo 

voluntariado, que foi referido por metade da amostra de estudantes, tanto mulheres como 

homens. Todas as restantes categorias de iniciativas de cidadania foram indicadas por poucos 

estudantes. O grupo das mulheres demonstra, em maior percentagem, objectivos ideais de 

organizar eventos sociais ou participar em campanhas (10,0%), enquanto o grupo dos homens 

deseja, em maior percentagem, envolver-se em Associações (16,1%), ou na Política (12,9%). A 

respeito dos objectivos de cidadania que os estudantes consideram que vão alcançar, mantém-

se percentagens mais elevadas nas actividades de voluntariado (42,5%). O grupo das mulheres, 

na visão realista comparativamente à visão ideal, aumenta ligeiramente a intenção de fazer 

voluntariado (de 50% para 51,0%) enquanto o grupo dos homens diminui essa mesma intenção 

(de 51,6% para 29,0%). O número de estudantes indecisos em relação aos objectivos de 

cidadania que já era elevado na visão ideal no momento 1 (28,5%) aumenta na visão realista 

(40%).  

No momento 2, verifica-se um padrão de respostas consistente com o descrito no 

momento 1. Verifica-se contudo, de uma forma geral, uma redução das percentagens de 

estudantes que desejam e dos que consideram que vão fazer voluntariado, em relação ao 

momento 1. Neste segundo momento, verifica-se ainda, um aumento de estudantes, mulheres e 

homens, indecisos quanto aos objectivos de cidadania, quer na visão ideal (51,3%) quer na 

realista (57,5%). 

Para analisar se as diferenças de proporções de cada categoria de resposta, nos dois 

momentos do estudo, são estatisticamente significativas, realizou-se o teste McNemar, em 

mulheres e homens e na amostra total. Os resultados evidenciam diferenças estatisticamente 

significativas, entre os dois momentos de estudo, nas porporções das estudantes mulheres e na 

amostra total que consideram envolveram-se em actividades de voluntariado (McNemar 

p=0,002; N=49; McNemar p=; N=80), e da porporção de estudantes mulheres e homens e na 

amostra total, que aspira o mesmo objectivo (McNemar p=0,016; N=49; McNemar p=0,000; 

N=31; McNemar p=0,000; N=80). Alem disso, também se obteve um aumento estatisticamente 

significativo, entre os dois momentos de avaliação do estudo, na porporção de mulheres que 

estava indecisa quanto às actividades de cidadania, quer ao nível das aspirações, quer do que 

consideram atingir (McNemar p=0,012; N=49; McNemar p=0,000; N=49). Na visão ideal, o total 
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da amostra também regista um aumento estatisticamente significativo da porporção de 

respostas de indecisão quanto aos objectivos de cidadania (McNemar p=0,020; N=80). 

 

4.2.2. Identidade Vocacional 

 

No que concerne aos modos de resolução da identidade vocacional, o quadro 4.21., 

apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, na amostra total, para as 

quatro dimensões da identidade vocacional avaliadas: Realização da Identidade, Adopção da 

Identidade, Identidade em Moratória e Difusão da Identidade.  

Devido ao facto de cada subescala da identidade vocacional avaliada pelo DISI-O ser 

composta por um número variável de itens, previamente ao cálculo do T-Teste, recodificaram-se 

os valores obtidos em cada subescala, transformando-os em termos percentuais. Desta forma, 

todas as dimensões da identidade vocacional podem assumir valores que variam entre 0 e 100. 

 

Quadro 4.21. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação dos estatutos de 
identidade nos dois momentos de avaliação, na amostra total (N=80) 

 

           Momento de Avaliação 
__________________________________ 

    Momento 1 (N=80)  Momento 2 (N=80)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

Realização de Identidade** 63,6  16,12  68,0  14,92  -2,722  0,008  
Adopção de Identidade** 39,9  19,29  44,2  19,77  -2,804  0,006 
Identidade em Moratória** 70,2  11,76  66,1  12,34  3,232  0,002 
Difusão de Identidade  44,3  12,64  43,8  13,29  0,415  0,679  
*p<0,05  **p<0,01  

 
Pela leitura do quadro 4.21., podemos observar que, no momento 1, a dimensão de 

Identidade em Moratória, é a mais elevada nos estudantes (M=70,2; DP=11,76), seguida da 

dimensão de Realização de Identidade (M=63,6; DP=16,12). Em contrapartida, no momento 2, 

verifica-se uma inversão de posições entre estas duas dimensões da identidade, sendo a média 

mais elevada na dimensão de Realização da Identidade (M=68,0; DP=14,92). O teste de 

diferenças de médias entre os dois momentos de avaliação do estudo, revela um aumento 

estatisticamente significativo da média dos estudantes nas dimensões de Realização de 

Identidade e de Adopção de Identidade. Este aspecto pode indicar que no final da licenciatura os 

estudantes estão mais comprometidos com o seu projecto vocacional. No mesmo sentido, 
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observa-se ainda, uma redução estatisticamente significativa da média dos estudantes na 

dimensão de Identidade em Moratória. 

O quadro 4.22. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, no 

grupo das mulheres, para as quatro dimensões da identidade vocacional avaliadas.  

 

Quadro 4.22. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação dos estatutos de 
identidade nos dois momentos de avaliação, nas mulheres (n=49) 

 

            Momento de Avaliação 
    ___________________________________ 
    Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

Realização de Identidade** 62,2  13,96  67,6  14,04  -2,787  0,008  
Adopção de Identidade* 39,6  19,00  44,5  20,01  -2,448  0,018 
Identidade em Moratória* 69,4  12,35  65,7  13,00  2,109  0,040 
Difusão de Identidade  44,1  11,76  43,2  12,47  0,632  0,530  
*p<0,05  **p<0,01  

Como se pode depreender pela leitura do quadro 4.22., o grupo das mulheres regista um 

padrão de resultados semelhantes ao descrito na amostra global, nos dois momentos de estudo.  

Por fim, o quadro 4.23., apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, 

no grupo dos homens, para as quatro dimensões da identidade vocacional avaliadas. 

 

Quadro 4.23. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação dos estatutos de 
identidade nos dois momentos de avaliação, nos homens (n=31) 

 
 

     Momento de Avaliação 
    _________________________________ 
    Momento 1 (n=31)  Momento 2 (n=31)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

Realização de Identidade 65,9  19,08  68,6  16,45  -0,964  0,343  
Adopção de Identidade 40,5  20,04  43,6  19,69  -1,433  0,162 
Identidade em Moratória* 71,4  10,84  66,7  11,41  2,666  0,012 
Difusão de Identidade  44,5  14,13  44,7  14,65  -0,106  0,916  
*p<0,05  **p<0,01 
  

A leitura do quadro 4.23., revela que, apesar do grupo dos homens registar valores 

semelhantes ao das mulheres e da amostra total, com superioridade da dimensão de Identidade 

em Moratória no momento 1 e, da dimensão de Realização da identidade no momento 2, só se 
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verificam diferenças estatisticamente significativas no que diz respeito, à redução da média da 

dimensão de Identidade em Moratória.  

 

4.2.3. Eu de Carreira  

 

No que diz respeito aos resultados relacionados com o Eu de Carreira dos estudantes, 

apresenta-se medidas de estrutura e de conteúdo da construção de significados em torno da 

carreira.  

O quadro 4.24. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de estrutura: Índice Bieri, Percentagem de variância explicada pelo primeiro factor 

(PVEPF), Potência discriminativa, Polarização e Indefinição. 

 

Quadro 4.24. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas de Estrutura 
dos estudantes nos dois momentos de avaliação (N=80) 

 

     Momento de Avaliação 
    _________________________________ 
    Momento 1 (n=80)  Momento 2 (n=80)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

 Bieri     0,29    0,082    0,30    0,071 -1,60  0,113 
 PVEPF   50,32  13,373 49,70  13,372 0,38  0,706 
 P. Discriminativa**   1,47    0,890   1,32    0,346 3,62  0,001
 Polarização  32,02  16,372 29,93  15,526 1,53  0,131 
 Indefinição**  20,61  10,396 23,51  12,890 -2,72  0,008 
*p<0,05  **p<0,01  

 

No que diz respeito às medidas de estrutura, a leitura do quadro 4.24. evidencia, nos dois 

momentos de avaliação estudo a existência de indiferenciação moderada (42,60<PVEPF<57,76) 

dos constructos no âmbito da carreira. Além disso, a inter-relação entre esses construtos revela-

se também moderada, nos dois momentos de avaliação, indicando uma capacidade relativa dos 

estudantes para associar as dimensões de significado no âmbito da carreira (0,24<Bieri<0,32). 

No que diz respeito às restantes medidas, no momento 1, regista-se um valor médio de 

Polarização também moderado, tendendo para a polarização. Desta forma, os estudantes 

parecem ter uma construção relativamente polarizada e rígida no domínio da carreira. Tal, pode 

sugerir que, para estes estudantes, algumas dimensões de conteúdo, no âmbito da carreira, são 
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mais significativas que outras, uma vez que tornar-se rígido do ponto de vista cognitivo pode ser, 

neste caso, um mecanismo de definição de identidade, e não apenas, sinónimo de inflexibilidade 

cognitiva. No momento 2, verifica-se uma ligeira redução da polarização, mas que não é 

estatisticamente significativa. Contudo, em termos de flexibilidade, medida pelo índice de 

Potencia Discriminativa, verifica-se que, no momento 1, os estudantes apresentam uma 

construção de significados em torno da carreira relativamente flexível. No entanto, no momento 

2, os estudantes diminuem de forma estatisticamente significativa o resultado no índice de 

potência discriminativa. Isto, indica que no final da licenciatura, os estudantes estão menos 

flexíveis a capazes de discriminar as pessoas significativas em termos de carreira com base nas 

dimensões fornecidas. 

Por fim, o índice de indefinição apresenta valores médios moderados 

(12,1<Indefinição<28,75) tendendo, nos dois momentos de estudo, para revelar alguma 

indefinição do sistema de construção dos estudantes. Este resultado pode indicar que a 

indiferenciação demonstrada com os índices de complexidade cognitiva não advém somente de 

uma dificuldade dos estudantes em atribuir sentido significativo aos elementos da Carreira que 

estão a construir, mas antes, que tais estudantes estão num percurso que caminha para uma 

maior definição da carreira, não estando ainda capazes de considerar e integrar todos os 

significados relacionados com a mesma, de forma coerente. Comparando os dois momentos de 

avaliação do estudo, verifica-se que os estudantes aumentam de forma estatisticamente 

significativa o índice de indefinição, o que revela que, no final da licenciatura, os estudantes 

estão mais indecisos em relação às dimensões de carreira e em como as relacionar consigo e 

com outros significativos. 

De uma forma geral, podemos considerar que os estudantes demonstram um perfil de 

organização cognitiva que tende para a indiferenciação e pouca associação face às dimensões 

de significado construídas no âmbito da carreira. Assim, o grupo de estudantes, na generalidade, 

dispõe, cognitivamente, de um número relativamente limitado de dimensões de significado face 

à carreira, e demonstra alguma dificuldade em as relacionar de forma coerente. Isto pode gerar 

julgamentos mais rígidos, pouco definidos, e coerentes no âmbito da carreira. Este perfil parece 

manter-se nos dois momentos de avaliação do estudo, revelando-se mais inflexível e indefinido 

no final da licenciatura. Este é um perfil que pode ser típico de momentos de transição 

significativos, na fase prévia à consolidação das novas dimensões num sistema multidimensional 

mais sofisticado.  
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O quadro 4.25. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de estrutura, no grupo das mulheres que participaram no 

estudo. 

 

Quadro 4.25. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas Estrutura 
das estudantes mulheres nos dois momentos de avaliação (n=49) 

 

     Momento de Avaliação 
    _________________________________ 
    Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

 Bieri*     0,28    0,073    0,31    0,061 -2,44  0,018 
 PVEPF   50,05  14,268 50,63  14,674 -0,25  0,805 
 P. discriminativa**   1,48    0,417   1,26    0,317 4,10  0,000
 Polarização  32,20  15,837 29,64  15,304 1,34  0,188 
 Indefinição  20,24  10,871 23,53  14,748 -1,98  0,054 
*p<0,05  **p<0,01  

  

No que diz respeito ao grupo das mulheres, regista-se um padrão de resultados 

semelhante ao obtido no total da amostra. Contudo, em relação à medida de complexidade 

cognitiva, verifica-se um aumento estatisticamente significativo da média da medida Bieri que 

indica que as estudantes, no final da licenciatura se encontram mais capazes de relacionar as 

dimensões de significado em torno da carreira e, menos diferenciadas do ponto de vista da 

construção no âmbito da carreira. Além disso, esta indiferenciação é acompanhada de um 

aumento estatisticamente significativo da inflexibilidade da construção, como se pode observar 

nos resultados referentes ao índice de potência discriminativa. No que concerne às restantes 

medidas, não se regista diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de 

avaliação do estudo, verificando-se, no entanto, uma ligeira redução da medida de polarização e 

aumento da medida de indefinição. O quadro 4.26. apresenta os resultados do T-teste para 

amostras emparelhadas, para as medidas de estrutura para o grupo dos homens que 

participaram no estudo. 
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Quadro 4.26. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas Estrutura 
dos estudantes homens nos dois momentos de avaliação (n=31) 

 

     Momento de Avaliação 
    _________________________________ 
    Momento 1 (n=31)  Momento 2 (n=31)            
    ______________  ______________ 
    M  DP  M  DP  t  p(sig) 

 Bieri     0,29    0,097    0,29    0,085 0,36  0,724 
 PVEPF   50,73  12,038 48,21  11,073 1,17  0,250 
 P. Discriminativa   1,45    0,346   1,42    0,372 0,44  0,661
 Polarização  31,77  17,448 30,39  16,114 0,73  0,473 
 Indefinição*  21,18    9,744 23,47    9,461 -2,74  0,010 
*p<0,05  **p<0,01  
 

No que diz respeito ao grupo dos homens, também se regista um padrão de resultados 

semelhantes ao obtido na amostra total. Contudo, na generalidade dos índices, não se registam 

diferenças de médias estatisticamente significativas, entre os dois momentos de avaliação do 

estudo. É excepção a medida de indefinição, onde se verifica, um aumento significativo da 

indefinição da construção no âmbito da carreira. 

De seguida apresenta-se a distribuição dos estudantes, nos dois momentos de avaliação 

do estudo, em termos de complexidade cognitiva medida pelo índice de bieri e de flexibilidade 

medida pela Potência Discriminativa. Para tal, considera-se três grupos (complexidade ou 

flexibilidade baixa, moderada e elevada) calculados com base nos pontos de referência obtidos 

nesta população.  

O quadro 4.27. apresenta esses resultados, em mulheres, homens e na amostra total. 
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Quadro 4.27. – Distribuição dos estudantes por grupos de Complexidade Cognitiva e Flexibilidade, nos dois momentos de avaliação do estudo (N=80) 
 
 

 

Momento 1     Momento 2 
   ___________________________________________ _____________________________________________ 
   Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) 
   n=49   n=31   N=80  n=49   n=31   N=80 
Complexidade 
Elevada     12 (24,5)  11 (35,5)  23 (28,8)   6 (12,2)     9 (29,0)  15 (18,8) 
Moderada   25 (51,0)  10 (32,3)  35 (43,8) 26 (53,1)    15 (48,4)  41 (51,3) 
Baixa   12 (24,5)  10 (32,3)  22 (27,5)  17 (34,7)    7 (22,6)  24 (30,0) 
Flexibilidade  
Elevada     14 (28,6)     9 (29,0)  23 (28,8)   6 (12,2)     7 (22,6)  13 (16,3) 
Moderada   21 (56,8)  16 (43,2)  37 (46,3) 20 (40,8)    15 (48,4)  35 (43,8) 
Baixa   14 (28,6)    6 (19,4)  20 (25,0)  23 (46,9)    9 (29,0)  32 (40,0) 
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Como se pode observar pela leitura do quadro 4.27., no momento 1 comparativamente ao 

momento 2, verifica-se uma maior percentagem de estudantes mulheres e homens, com uma 

complexidade cognitiva elevada, bem como, com um sistema de construção em torno da 

carreira flexível. Nos dois momentos, a elevada percentagem de estudantes com níveis 

moderados de complexidade cognitiva demonstra que os sistemas de contrução dos estudantes 

não se demarcam nem em termos de diferenciação, nem em termos da associação entre as 

dimensões de significado. Isto pode sugerir um perfil de contrução de alguma 

unidimensionalidade e paralelamente pouco relacionado, sugerindo o perfil de fragmentação 

definido por Adms-Weber (1979). De realçar ainda, a este respeito, que no final da licenciatura, 

um maior número de estudantes, especialmente as mulheres, baixam a complexidade cognitiva. 

Assim, se a complexidade cognitiva prediz bem-estar e desenvolvimento saudável da identidade, 

alguns estudantes, no final da licenciatura passaram a enfrentar mais dificuldades no 

desenvolvimento dessa identidade de carreira. Demonstram ainda, maior dificuldade em 

organizar o sistema de construção de uma forma coerente, capaz de hierarquizar e discriminar 

as diferentes dimensões de carreira em relação aos elementos que estão a considerar.  

 O quadro 4.28. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de conflito da estrutura do sistema de construção dos 

estudantes, nos dois momentos de avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.28. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas de Conflito 
na construção dos estudantes nos dois momentos de avaliação (N=80) 

 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=80)  Momento 2 (n=80)          
     ______________  ______________ 
     M DP Amp.  M DP Amp.  t p(sig) 

Número de Conflitos    0,8 1,96 [0,11]  0,4 1,18 [0,9]  1,73 0,086 
Número de Dilemas**  1,6 2,81 [0,16]  0,7 1,94 [0,9]  3,23 0,002 
Número de Construtos Dilemáticos 2,9 1,93 [0,8]  3,2 2,45 [0,14]  -1,21 0,229 
*p<0,05  **p<0,01  

 

Como se pode observar pela leitura do quadro 4.28., em relação às medidas de conflito 

de construção dos estudantes, verifica-se entre os dois momentos de avaliação do estudo, uma 

redução da média do número de conflitos e de dilemas, e um aumento da média do número de 
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construtos dilemáticos. Em relação ao número de dilemas, essa redução é estatisticamente 

significativa. 

Estes resultados indicam que os estudantes no final da licenciatura apresentam menor 

inconsistência na construção de significado em termos de carreira, embora tenham maior 

dificuldade em se definirem do ponto de vista do ideal, relativamente às dimensões de carreira 

fornecidas. 

O quadro 4.29. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de conflito das estudantes mulheres, nos dois momentos de 

avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.29. T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas de Conflito na 
construção das estudantes mulheres nos dois momentos de avaliação (n=49) 

 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)          
     ______________  ______________ 
     M DP Amp.  M DP Amp.  t p(sig) 

Número de Conflitos*   0,8 2,07 [0,11]  0,2 0,55 [0,3]  2,11 0,040 
Número de Dilemas   1,1 1,91 [0,6]  0,8 2,14 [0,7]  1,07 0,292 
Número de Construtos Dilemáticos 3,1 1,99 [0,8]  3,5 2,69 [0,14]  -0,94 0,355 
*p<0,05  **p<0,01  
 

 Como se pode observar pela leitura do quadro 4.29., em relação às medidas de conflito 

de construção das estudantes, à semelhança do que se observa na amostra total, verifica-se 

entre os dois momentos de avaliação do estudo, uma redução da média do número de conflitos 

e de dilemas, e um aumento da média do número de construtos dilemáticos. A diferença de 

médias do número de conflitos, entre os dois momentos de avaliação do estudo, é 

estatisticamente significativa. 

 O quadro 4.30. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de conflito dos estudantes homens, nos dois momentos de 

avaliação do estudo. 
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Quadro 4.30. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação das medidas de Conflito 

na Construção dos estudantes homens nos dois momentos de avaliação (n=31) 
 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=31)  Momento 2 (n=31)          
     ______________  ______________ 
     M DP Amp.  M DP Amp.  t p(sig) 

Número de Conflitos    0,8 1,80 [0,9]  0,7 1,74 [0,9]  0,31 0,759 
Número de Dilemas**  2,4 3,74 [0,16]  0,5 1,60 [0,7]  3,46 0,002 
Número de Construtos Dilemáticos 2,5 1,81 [0,8]  2,7 2,00 [0,8]  -0,93 0,362 
*p<0,05  **p<0,01  

No que diz respeito aos homens da amostra, pode-se observar pela leitura do quadro 

4.30., o mesmo padrão de respostas observadas nas mulheres e na amostra total. De notar, que 

no momento 1, os homens registam um maior número de dilemas do que as mulheres da 

amostra. Contudo, no momento 2, reduzem de forma estatisticamente significativa o número de 

dilemas, registando um número inferior ao das mulheres. Desta forma, no final da licenciatura, 

as mulheres reduzem de forma estatisticamente significativa o número de conflitos, enquanto os 

homens reduzem o número de dilemas.   

O quadro 4.31. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de construção do self dos estudantes, nos dois momentos de 

avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.31. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de 
Construção do Self dos estudantes nos dois momentos de avaliação (N=80) 

 

    Momento de Avaliação 
   ____________________________________ 
   Momento 1 (n=80)  Momento 2 (n=80)            
   _______________  _______________ 
   M  DP  M  DP   t  p(sig) 

R(Eu.Ideal)  0,42  0,290  0,36  0,352   1,25  0,216  
R(Eu.Outros)*  0,47  0,277  0,54  0,213   -2,12  0,037 
R(Ideal.Outros) 0,54  0238  0,48  0,271   1,72  0,089 
*p<0,05  **p<0,01  

 

Pela leitura do quadro 4.31., podemos observar que os estudantes, na sua generalidade, 

apresentam um perfil positivo, quanto à forma como estão a construir o seu Eu de carreira. Isto 

é, possuem uma visão globalmente positiva de si mesmos e dos outros, representada por uma 
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correlação positiva, embora não muito elevada, em cada um dos três índices analisados. De 

registar também, e levando em conta a comparação das medidas de construção do Self nos dois 

momentos de avaliação do estudo, que os estudantes tendem a reduzir a correlação Eu.Ideal e 

Ideal.Outros e aumentam de forma estatisticamente significativa a correlação Eu.Outros. Por 

outras palavras, os estudantes no final da licenciatura estão menos satisfeitos com o seu Eu 

actual de carreira (auto-estima mais baixa), e o seu Ideal está mais longe da forma como 

constróiem as pessoas significativas da sua vida, contudo, sentem-se mais identificados e 

próximos, do ponto de vista da carreira, dessas pessoas.   

O quadro 4.32. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de construção do self das estudantes mulheres, nos dois momentos de avaliação do 

estudo. 

 

Quadro 4.32.T-test para amostras emparelhadas para comparação de medidas de Construção 
do self das estudantes mulheres nos dois momentos de avaliação (n=49) 

 

    Momento de Avaliação 
   ____________________________________ 
   Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)            
   _______________  _______________ 
   M  DP  M  DP   t  p(sig) 

R(Eu.Ideal)  0,40  0,295  0,34  0,359   0,92  0,363  
R(Eu.Outros)  0,48  0,281  0,56  0,192   -1,85  0,071 
R(Ideal.Outros) 0,55  0245  0,52  0,258   0,62  0,541 
*p<0,05  **p<0,01  
  

Pela leitura do quadro 4.32., podemos verificar que as estudantes na sua generalidade e 

nos dois momentos de avaliação do estudo, e à semelhança da amostra total, apresentam um 

perfil positivo, quanto à forma como estão a construir o seu Eu de carreira. 

A comparação dos dois momentos de estudo também indica um padrão de resultados no 

mesmo sentido os verificados na amstra total, embora no grupo das mulheres não se verifiquem 

diferenças estatisticamente significativas. As estudantes no final da licenciatura tendem a estar 

menos satisfeitas com o seu Eu actual de carreira (auto-estima mais baixa), mas tendem a 

sentir-se mais próximas dos outros do ponto de vista da carreira, bem como, aspiram ser como 

eles. 

O quadro 4.33. apresenta os resultados os resultados do T-teste para amostras 

emparelhadas, para as medidas de construção do self dos estudantes homens, nos dois 

momentos de avaliação do estudo. 
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Quadro 4.33. - T-test para amostras emparelhadas para comparação de medidas de Construção 

do Self dos estudantes homens nos dois momentos de avaliação (n=31) 
 

    Momento de Avaliação 
   ____________________________________ 
   Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)            
   _______________  _______________ 
   M  DP  M  DP   t  p(sig) 

R(Eu.Ideal)  0,45  0,273  0,40  0,344   0,90  0,376  
R(Eu.Outros)  0,45  0,271  0,49  0,239   -1,03  0,310 
R(Ideal.Outros)** 0,52  0227  0,42  0,284   2,94  0,006 
*p<0,05  **p<0,01  

 

No que diz respeito às medidas de construção do self nos homens da amostra, pode-se 

verificar, no quadro 4.33., que os homens apresentam um padrão de respostas consistente com 

o descrito na amostra total. De registar, comparando os dois momentos de avaliação do estudo, 

que enquanto as mulheres, no final da licenciatura, parecem construir o seu ideal como tão 

próximo das outras pessoas, como no momento 1, os homens, constroem-no como mais 

diferente, o que pode indicar algum desejo de diferenciação/inovação em termos de carreira por 

parte dos homens. 

Com base nas três medidas de construção do self apresentadas nos quadros anteriores, 

estudou-se a distribuição dos estudantes por diferentes perfis seguindo as indicações de Feixas e 

Cornejo (1996). Adicionalmente aos perfis sugeridos pelos autores (Positividade, Superioridade, 

Negatividade e Isolamento; Feixas & Cornejo, 1996), o estudo das três medidas de construção 

do self nos estudantes da amostra revelou mais 3 perfis distintos. Estes três perfis, têm em 

comum o facto de sugerirem construções conflituosas das dimensões do Self, uma vez que, a 

satisfação de uma das correlações colide com a satisfação de outras. Os perfis apresentados, 

espelham as relações de conflito referidas por Slade & Sheehan, 1979 a respeito das relações 

entre construtos, em particular, quando o autor se refere à incompatibilidade numa tríade com 

duas relações positivas e uma negativa. Por exemplo, o primeiro perfil a que chamamos 

Aproximação Social, caracteriza-se por uma correlação negativa Eu.Ideal e, positiva nas medidas 

Eu.Outros e Ideal.Outros, o que sugere que os estudantes estão insatisfeitos com o seu Self de 

carreira mas Constroem o seu self actual de carreira no mesmo sentido da forma como 

constroem as outras pessoas. Com efeito, o estudante parece construír-se na direcção de algo 

que vê no mesmo sentido do seu ideal, mas não se vê no mesmo sentido desse ideal, o que 

parece reflectir uma construção conflituosa das dimensões do self.  
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Quadro 4.34. – Distribuição dos estudantes pelos Perfis de Construção do self, nos dois momentos de avaliação (N=80) 
 
 

 

Momento 1     Momento 2 
   ___________________________________________ _____________________________________________ 
   Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) Mulheres n(%) Homens n(%)  Total n(%) 
   n=49   n=31   N=80  n=49   n=31   N=80 
Positividade (+++)   30 (61,2)  21 (67,7)  51 (83,8) 29 (59,2)   18 (58,1)  47 (58,8) 
Superioridade (++-)     3 (6,1)      1 (3,2)    4 (5,0)   0 (0,0)      0 (0,0)    0 (0,0) 
Negatividade (-+-)     3 (6,1)    1 (3,2)    4 (5,0)    3 (42,9)    4 (12,9)    7 (8,8) 
Isolamento (- -+)      4 (8,2)    2 (6,5)    6 (7,5)   2 (4,1)      2 (6,5)    4 (5,0) 
Aproximação Social (-++)   7 (14,3)    3 (9,7)  10 (12,5) 14 (28,6)    2 (6,5)  16 (20,0) 
Aspiração de 
diferenciação (++-)     1 (2,0)    1 (3,2)    2 (2,5)   1 (2,0)    3 (9,7)    4 (5,0) 
Confusão (+-+)          1 (2,0)    2 (6,5)    3 (3,8)   0 (0,0)    2 (6,5)    2 (4,1) 
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O segundo perfil, que denominamos de Aspiração de Diferenciação, caracteriza-se por 

uma correlação positiva Eu.Ideal. e Eu. Outros e, uma correlação negativa Ideal.Outros. Este 

perfil sugere que os estudantes apesar de se construírem no sentido daquilo que desejam em 

termos ideais e no mesmo sentido da forma como constroem as outras pessoas, revelam um 

desejo de em termos ideais, serem diferentes das outras pessoas, diferenciando-se destas em 

termos de carreira. Também este perfil revela conflito na construção das dimensões do self, uma 

vez que, o estudante constrói-se no mesmo sentido que os outros e que o seu ideal, mas são 

estas as dimensões que ele constrói em sentidos opostos. Por último, o terceiro perfil 

identificado, denominamos de Confusão por se caracterizar por uma relação aparentemente 

incongruente entre as três medidas, demonstrando que os estudantes não são capazes no 

momento de definir o seu self de forma consistente parecendo querer que o seu ideal vá de 

encontro a algo que de momento eles vêem no sentido oposto ao seu self que, por sua vez, está 

em sintonia com o que desejam em termos ideais. Caracteriza-se por uma relação positiva entre 

Eu.Ideal, negativa entre o Eu.Outros e positiva entre o Ideal. Outros. 

 O quadro 4.34. apresenta a distribuição dos estudantes pelos diferentes perfis de 

construção do self em mulheres e homens e na amostra total. 

Como se pode observar pela leitura do quadro 4.34., no momento 1 e 2, os estudantes 

mulheres e homens, distribuem-se em maioria pelo perfil de Positividade. O segundo perfil com 

frequências mais elevadas, diz respeito a um dos perfis não definidos, previamente, na literatura, 

o Perfil de Aproximação Social. De registar ainda, que no final da licenciatura o número de 

mulheres neste perfil duplica. Isto indica que as mulheres parecem sentir-se mais próximas dos 

outros do ponto de vista da carreira nesta fase das suas vidas, embora isso represente uma 

construção conflituosa das dimesnões do Self. Nos homens, em contrapartida, este perfil de 

Aproximação Social diminui, aumentando perfis como o de Negatividade, Isolamento e Aspiração 

de Diferenciação. De registar ainda, que no final da licenciatura, ao contrário do que se verifica 

no inicio do ano lectivo, não se regista nenhum estudante, mulher ou homem, com o perfil de 

Superioridade, o que pode sugerir que o final da licenciatura aproxima o Self de carreira dos 

estudantes do das outras pessoas.  

O quadro 4.35. apresenta os resultados T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre o Self dos estudantes e outras pessoas significativas, nos dois 

momentos de avaliação do estudo. 
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Quadro 4.35. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 

entre o Self dos estudantes e outras pessoas significativas nos dois momentos de avaliação 
(N=80) 

 

                Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (N=80)  Momento 2 (N=80)      
         ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu-mãe**    0,51  0,279  0,45  0,262  2,74 0,008 
Eu-Pai*    0,38  0,245  0,33  0,201  2,45 0,017 
Eu-irmã/irmão    0,26  0,197  0,23  0,195  1,25 0,212 
Eu-pessoa significativa*   0,29  0,230  0,23  0,202  2,56 0,012 
Eu-Companheiro/a    0,23  0,193  0,19  0,151  1,92 0,058 
Eu-Professor/a**   0,26  0,186  0,20  0,143  2,81 0,006 
Eu-Mulher que agrada   0,23  0,168  0,20  0,140  1,76 0,083 
Eu-Homem que agrada   0,25  0,178  0,22  0,147  1,55 0,126 
Eu-Mulher que desagrada*   0,62  0,370  0,51  0,346  2,64 0,010 
Eu-Homem que desagrada*  0,59  0,303  0,50  0,309  2,55 0,013 
*p<0,05  **p<0,01  

  

No que diz respeito às distâncias entre o self dos estudantes e outras pessoas 

significativas do ponto de vista da carreira, no quadro 4.35., pode-se verificar que no momento 

1, os elementos que os estudantes constroem como mais distantes do seu Self de carreira são, 

a mulher que desagrada em termos de carreira, o homem que desagrada em termos de carreira 

e a mãe, respectivamente. Em contrapartida, as pessoas que os estudantes constroem como 

mais próximas do self são o/a companheiro/a e a mulher que agrada do ponto de vista da 

carreira. De registar, que as modelos mulheres parecem ser vistas, em termos positivos, como 

os mais próximos ou então, quando em desagrado, como as mais distantes do self dos 

estudantes.   

Comparando os dois momentos de avaliação do estudo, verifica-se que os estudantes, 

diminuem as distâncias relativamente a todos as pessoas, e fazem-no de forma estatisticamente 

significativa no caso da mãe, pai, pessoa significativa, professor/a, mulher que desagrada e 

homem que desagrada. Tal reforça a ideia, já referida noutros índices, de que no final da 

licenciatura os estudantes se constroem mais próximos dos outros do que no início do ano 

lectivo. Com efeito, o final da licenciatura parece introduzir mudanças na forma como os 

estudantes percepcionam os outros em relação a si mesmos, em especial no que diz respeito 

aos pais, professores e modelos negativos de carreira. As relações íntimas (irmão, 
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companheiros) e os modelos positivos (mulher e homem que agrada) parecem não sofrer 

mudanças tão acentuadas.   

O quadro 4.36. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre o Self das estudantes mulheres e outras pessoas significativas, nos 

dois momentos de avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.36. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 
entre o Self das estudantes mulheres e outras pessoas significativas nos dois momentos de 

avaliação (n=49) 
 

                Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (N=49)  Momento 2 (N=49)      
         ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu-mãe*    0,51  0,241  0,42  0,269  2,26 0,028 
Eu-Pai**    0,40  0,245  0,31  0,189  2,76 0,008 
Eu-irmã/irmão    0,23  0,156  0,19  0,177  1,29 0,202 
Eu-pessoa significativa**   0,31  0,256  0,21  0,204  3,02 0,004 
Eu-Companheiro/a*   0,26  0,227  0,19  0,175  2,18 0,035 
Eu-Professor/a**   0,26  0,179  0,17  0,099  3,62 0,001 
Eu-Mulher que agrada**   0,22  0,159  0,15  0,101  2,87 0,006 
Eu-Homem que agrada*   0,25  0,184  0,19  0,132  2,48 0,017 
Eu-Mulher que desagrada   0,62  0,382  0,55  0,379  1,33 0,189 
Eu-Homem que desagrada  0,60  0,307  0,54  0,349  1,17 0,249 
*p<0,05  **p<0,01  

 

A leitura do quadro 4.36. revela que as mulheres, no momento 1, se constroem em 

termos de carreira de forma muito próxima ao modelo feminino que elegem como de seu agrado 

e de forma mais distante dos modelos, mulher e homem, que lhe desagradam e dos seus pais, 

especialmente da mãe. O/a irmão/irmã, também são pessoas que as estudantes se identificam 

do ponto de vista da carreira. Isto, pode indicar que os factores geracionais podem ter influência 

em termos de construção do Eu de carreira. Quando comparamos os dois momentos de estudo, 

à semelhança do que se verifica na amostra total, as mulheres reduzem as distâncias médias 

relativamente a todas as pessoas. No final da licenciatura as estudantes constroem-se como 

muito próximas, em primeiro lugar da mulher que lhes agrada do ponto de vista da carreira e 

logo se seguida do professor/a (modelo externo ao núcleo familiar), o que não se verifica no 

primeiro momento de avaliação, em que esta posição era ocupada pelo irmão/irmã. A pessoa 

que elegeram como significativa na sua vida, também é construída, no segundo momento de 
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avaliação, de forma significativamente mais próxima do self das estudantes, do que no primeiro 

momento de avaliação do estudo. Enquanto na amostra total, não se verificam diferenças de 

média estatisticamente significativas nas distâncias aos modelos positivos e verifica-se essas 

diferenças nos modelos negativos, se considerarmos as mulheres da amostra, os resultados 

invertem-se. Com efeito, as mulheres, entre os dois momentos de avaliação, constroem-se de 

forma significativamente mais próxima dos modelos positivos de carreira, mantendo a distância 

em relação aos modelos negativos ou que desagradam as estudantes.  

O quadro 4.37. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre o Self dos estudantes homens e outras pessoas significativas, nos 

dois momentos de avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.37. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 
entre o Self dos estudantes homens e outras pessoas significativas nos dois momentos de 

avaliação (n=31) 
 

                Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (N=31)  Momento 2 (N=31)      
         ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu-mãe    0,53  0,333  0,48  0,250  0,29 0,776 
Eu-Pai     0,36  0,247  0,35  0,219  0,18 0,856 
Eu-irmã/irmão    0,31  0,242  0,30  0,207  1,25 0,212 
Eu-pessoa significativa   0,27  0,187  0,27  0,198  0,01 0,992 
Eu-Companheira/o    0,17  0,104  0,18  0,104  -0,44 0,663 
Eu-Professor    0,27  0,202  0,26  0,183  0,27 0,692 
Eu-Mulher que agrada   0,26  0,180  0,27  0,163  -0,31 0,756 
Eu-Homem que agrada   0,25  0,173  0,27  0,157  -0,47 0,641 
Eu-Mulher que desagrada**  0,60  0,355  0,45  0,280  3,26 0,003 
Eu-Homem que desagrada** 0,57  0,301  0,43  0,222  3,15 0,004 
*p<0,05  **p<0,01  

 

No que concerne aos homens da amostra, o quadro 4.37., revela que os homens, no 

momento 1, se constroem em termos de carreira de forma muito próxima às companheiras e, 

logo de seguida, ao modelo masculino que elegem como de seu agrado. Em contrapartida, 

constroem-se de forma mais distante dos modelos, mulher e homem, que lhe desagradam e dos 

seus pais, especialmente da mãe. De referir que entre os modelos negativos, tanto nas mulheres 

como nos homens, a mulher que desagrada em termos de carreira regista distâncias superiores 

em relação ao homem que desagrada do ponto de vista de carreira. Quando comparamos os 
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dois momentos de avaliação do estudo, verifica-se que os homens tendem a reduzir as médias 

das distâncias relativamente a grande parte das pessoas, com excepção da companheira, da 

mulher e do homem que lhes agradam do ponto de vista da carreira, que são os elementos que 

no momento 1 apresentam menores distâncias. Contudo, nos homens, a diferença de médias 

das distâncias entre os dois momentos, de uma forma geral, não é estatisticamente significativa 

o que revela que os estudantes no final da licenciatura não alteram muito a forma como se 

constroem em relação às outras pessoas. Destaca-se, no entanto, as distâncias relativas aos 

modelos femininos e masculinos que desagradam do ponto de vista da carreira, que no 

momento 2, reduzem de forma estatisticamente significativa. Tal pode revelar que no final da 

licenciatura os estudantes vêem estes modelos de forma mais flexível, ou reconhecem no seu 

self algumas características de carreira semelhantes às destes modelos, e que antes não eram 

tão salientes.  

O quadro 4.38. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre elementos temporais do Self dos estudantes, nos dois momentos de 

avaliação do estudo. 

 

Quadro 4.38. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 
entre elementos temporais do self dos estudantes nos dois momentos de avaliação (N=80) 

 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=80)  Momento 2 (n=80)        
     ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu.Eu antes de entrar na UM 0,25  0,207  0,23  0,215  1,03 0,307  
Eu.Eu em 6 meses   0,12  0,151  0,09  0,117  1,23 0,222 
Eu. Eu em 5 anos   0,15  0,149  0,11  0,117  1,78 0,079 
Eu.Eu em 10 anos   0,18  0,144  0,15  0,135  1,61 0,112 
*p<0,05  **p<0,01  
 

Pela leitura do quadro 4.38, podemos constatar que nos dois momentos de avaliação do 

estudo, os estudantes constroem-se, em termos de perspectiva temporal, como mais distantes 

daquilo que foram no passado (antes da entrada na universidade), e mais próximos daquilo que 

serão no futuro, a curto prazo (6 meses), médio prazo (5 anos) e longo prazo (10 anos), 

respectivamente. Tal, indica que os estudantes possuem uma perspectiva de alguma mudança 

gradual em termos de carreira ao longo dos anos. Contudo, se considerarmos que numa grelha 

15x16, com uma escala de 7 pontos, o valor de distância varia entre 0 e 2,35, podemos 
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considerar que em qualquer das medidas, os estudantes da amostra registam valores baixos de 

distância. Este aspecto, sugere congruência/continuidade na construção do self de carreira dos 

estudantes ao longo do tempo. 

De realçar ainda, que apesar das diferenças de médias das distâncias, entre os dois 

momentos, não serem estatisticamente significativas, verifica-se uma tendência para a redução 

de todas as médias no segundo momento de avaliação do estudo. Tal pode sugerir, que no final 

da licenciatura, os estudantes tendem a percepcionam-se mais semelhantes do ponto de vista 

da carreira, em relação ao que eram antes de entrar na Universidade, bem como, tendem a 

percepcionar menos mudanças ao longo do tempo em termos do seu self de carreira, o que 

poderá indicar que nesta fase, eles se encontram mais comprometidos do ponto de vista da 

identidade vocacional, e menos disponíveis para mudar. 

O quadro 4.39. apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre elementos temporais do Self das estudantes mulheres, nos dois 

momentos de avaliação do estudo. 

 
Quadro 4.39. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 
entre elementos temporais do self das estudantes mulheres nos dois momentos de avaliação 

(n=49) 
 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=49)  Momento 2 (n=49)        
     ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu.Eu antes de entrar na UM 0,22  0,152  0,20  0,189  0,50 0,620  
Eu.Eu em 6 meses   0,12  0,150  0,10  0,136  0,72 0,472 
Eu. Eu em 5 anos   0,16  0,148  0,11  0,132  1,44 0,155 
Eu.Eu em 10 anos   0,19  0,135  0,16  0,147  1,12 0,266 
*p<0,05  **p<0,01  
  

Pela leitura do quadro 4.39, podemos constatar que as estudantes mulheres registam um 

padrão de distâncias consistente com o descrito na amostra total, nos dois momentos de 

avaliação do estudo.  

O quadro 4.40., apresenta os resultados do T-teste para amostras emparelhadas, para as 

medidas de distância entre elementos temporais do Self dos estudantes homens, nos dois 

momentos de avaliação do estudo. 
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Quadro 4.40. – T-teste para amostras emparelhadas para comparação de medidas de distância 

entre elementos temporais do self dos estudantes homens nos dois momentos de avaliação 
(n=31) 

 

      Momento de Avaliação 
     _________________________________ 
     Momento 1 (n=31)  Momento 2 (n=31)        
     ______________  ______________ 
     M  DP  M  DP  t p(sig) 

Eu.Eu antes de entrar na UM 0,30  0,266  0,26  0,251  1,07 0,294  
Eu.Eu em 6 meses   0,11  0,162  0,07  0,078  1,09 0,286 
Eu. Eu em 5 anos   0,13  0,150  0,09  0,087  1,02 0,314 
Eu.Eu em 10 anos   0,17  0,159  0,13  0,115  1,16 0,254 
*p<0,05  **p<0,01   

 

Pela leitura do quadro 4.40, podemos constatar que os estudantes homens também 

registam um padrão de distâncias semelhante ao descrito na amostra total nos dois momentos 

de avaliação do estudo. De registar ainda, que os homens, parecem registar médias de distância 

em relação ao self antes de entrar na Universidade mais elevadas do que as mulheres, o que 

indica que estes estudantes percepcionam que durante os anos de frequência do Ensino 

Superior mudaram algumas dimensões do seu Eu se carreira. Contudo, os homens também 

tendem a apresentar, em média, distâncias menores do que as mulheres em termos do Eu 

actual e Eu no futuro, tanto a curto, como a médio e a longo prazo. 

 

4.3. Síntese 

 

Neste capítulo apresentou-se os resultados do estudo empírico. Estes resultados 

permitiram avaliar os estudantes, mulheres e homens, quanto ao valor relativo atribuído aos 

diferentes papéis de vida e a perspectiva temporal de futuro no que diz respeito á participação 

nesses papéis de vida, ao conteúdo dos objectivos de vida dos estudantes em diferentes 

domínios da sua existência, às facetas do Eu Vocacional e, às facetas do Eu de Carreira dos 

estudantes.  

No que diz respeito aos primeiros resultados, de uma forma geral, regista-se que os 

estudantes, mulheres e homens, atribuem maior importância ao papel familiar e profissional e 

pretendem a médio e a longo prazo, conjugar esta importância atribuída com o tempo e esforço 

que dedicam a cada papel de vida. O papel doméstico parece ser um papel cuja percepção de 
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dedicação é diferente nos dois momentos de avaliação do estudo, sendo que no final da 

licenciatura os estudantes consideram dedicar mais tempo a este papel de vida. 

Em relação ao conteúdo dos objectivos dos estudantes nos diferentes domínios da sua 

existência, regista-se um conjunto diversificado de informações cujos aspectos mais salientes 

passaremos a sintetizar. No domínio académico, realça-se o constrangimento dos objectivos dos 

estudantes da visão ideal para a visão realista, especialmente nas mulheres. A comparação 

entre os dois momentos, de uma forma geral, registou uma diminuição da percentagem de 

estudantes que desejam ou pretendem prosseguir objectivos de continuação de estudos.  

No domínio profissional, por sua vez, os objectivos dos estudantes caracterizam-se, na 

generalidade e nos dois momentos de avaliação do estudo, por ter uma profissão muito 

relacionada com o domínio de estudos, ter um trabalho a tempo inteiro e ter um só emprego. A 

comparação entre os dois momentos de avaliação do estudo revela que no final da licenciatura 

um número significativo de estudantes mudou de opinião quanto ao número de empregos que 

gostaria de ter em termos ideais, revelando indecisão em relação a essa questão. As mulheres 

registam ainda, entre os dois momentos de avaliação do estudo, uma redução significativa do 

número de mulheres que aspira ter um emprego a tempo inteiro e um aumento de mulheres 

indecisas a este respeito. Com efeito, as mulheres parecem alterar mais a opinião em relação 

aos objectivos profissionais no final da licenciatura, do que os homens, em que não registam 

diferenças estatisticamente significativas para nenhum objectivo profissional. Ainda neste 

domínio de vida, é de notar a dificuldade dos estudantes em indicar actividades profissionais 

concretas, bem como, em indicar empregos específicos, como objectivos ideais ou realistas. Os 

resultados a este respeito, revelam que os estudantes tem uma ideia vaga do que desejam em 

termos profissionais e tanto no inicio do ano lectivo, como no final da licenciatura, ainda não 

formularam um projecto de emprego concreto, parecendo estar muito comprometidos com a 

área profissional ou profissão que pretendem exercer. 

No domínio familiar, de uma forma geral, a maioria dos estudantes finalistas da 

Universidade do Minho que compõe esta amostra, parece desejar e considerar que vai ser 

casada, viver com o/a companheiro/a e ter filhos. As mulheres contudo, parecem indicar um 

nível de indecisão relativamente superior à dos homens quando tem que se posicionar face a 

estas dimensões. Neste domínio, as discrepâncias entre o que os estudantes idealizam e o que 

acham que irá acontecer revelam-se baixas. No final da licenciatura, são as mulheres que mais 

alteram os seus objectivos familiares, comparativamente aos que tinham no início do ano lectivo, 
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especialmente, no que diz respeito à visão realista deste domínio de vida. Especificamente, 

aumentam o número de mulheres que considera que vai ser solteira, que vai viver com amigos 

ou com a família de origem, bem como, o número de mulheres que considera que não vai ter 

filhos, fugindo portanto, dos padrões tradicionais atribuídos pela sociedade às mulheres. Nos 

homens estas alterações ou não se verificam, ou quando se verificam são menos salientes. 

Por ultimo, no que diz respeito ao conteúdo dos objectivos dos estudantes, resta-nos o 

domínio de Lazer e Cidadania. Nestes domínios, realça-se o facto de que mulheres e homens, no 

final da licenciatura, tenderem a reduzir ou estar mais indecisos em relação às actividades de 

lazer/cidadania que gostariam/consideram ser capazes de realizar. 

Em relação às dimensões de identidade vocacional, os resultados apontam para 

diferenças estatisticamente significativas nas dimensões de identidade dos estudantes nos dois 

momentos de avaliação do estudo. Com efeito, no momento 1, regista-se valores mais elevados, 

nos estudantes na Identidade em Moratória seguida da dimensão de Realização de Identidade e 

no momento 2, a Realização de Identidade é superior à Identidade em Moratória. Este aspecto 

pode indicar que no final da licenciatura os estudantes, mulheres e homens, estavam mais 

comprometidos com o seu projecto vocacional.  

No que concerne às facetas do Eu de carreira obteve-se que de uma forma geral os 

estudantes, em termos das medidas de estrutura cognitiva, caracterizam-se por um sistema de 

construção de significados em torno da carreira moderadamente indiferenciado e relacionadado, 

revelando alguma unidimencionalidade na construção. A comparação dos dois momentos revela 

que no final da licenciatura os estudantes tendem a demonstrar menor flexibilidade e maior 

indefinição na forma como se construíam a si e aos outros com base em dimensões de carreira. 

A este respeito ainda, apesar de no primeiro momento de avaliação uma percentagem 

considerável de estudantes apresentar um perfil saudável de elevada complexidade cognitiva, no 

segundo momento de avaliação do estudo, esta percentagem decresce e verifica-se um aumento 

do número de estudantes com menor complexidade e flexibilidade. Isto sugere, que no final da 

licenciatura, os estudantes, mulheres e homens, enfrentam mais dificuldade na construção de 

significados em termos da carreira do que no inicio da licenciatura.  

 No que diz respeito às medidas de conteúdo dos estudantes, salienta-se o perfil de 

positividade que parece caracterizar a construção do self da maioria dos estudantes. De realçar 

ainda, a identificação de três novos perfis de construção do self, nestes estudantes, em especial 

o de Aproximação Social, que é o segundo mais verificado na amostra de estudantes. No final da 
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licenciatura, o número de mulheres neste perfil duplica, indicando que as mulheres parecem 

sentir-se mais próximas dos outros do ponto de vista da carreira nesta fase das suas vidas, 

expressando isto numa construção conflituosa das dimensões do self. Nos homens, em 

contrapartida, este perfil de Aproximação Social diminui no momento 2, aumentando perfis 

como o de Negatividade, Isolamento e Aspiração de Diferenciação. Estes aspectos de 

aproximação/distância aos outros significativos, nos dois momentos de estudo pode ainda ser 

observado nos resultados relativos às distâncias entre o self dos estudantes e outras pessoas 

significativas. De referir, ainda em relação às distâncias entre os elementos do Self em diferentes 

momentos no tempo, os estudantes parecem caracterizar-se por uma perspectiva de 

continuidade e mudança gradual ao longo do tempo. 

No capítulo seguinte iremos discutir os resultados apresentados à luz da teoria referida 

nos primeiros capítulos da tese, bem como sugerir pistas de e investigação futuras com base 

nos resultados apontados.  
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5.1. Introdução 

 

Neste capítulo pretende-se discutir os resultados obtidos no estudo da construção de 

carreira no ensino superior apresentados no capítulo anterior, à luz da teoria e estudos empíricos 

no âmbito da psicologia da carreira, bem como, à luz dos objectivos e questões que guiaram 

este trabalho de doutoramento. 

Com efeito, os resultados obtidos reforçam a ideia de que o contexto do Ensino Superior 

tem-se assumido como um contexto privilegiado para o estudo, não só dos processos de 

adaptação, aprendizagem, e desenvolvimento humanos, mas também, para o estudo da forma 

como a transição para a vida adulta se realiza. Tentaremos ao longo desta discussão demonstrar 

como, ao avaliarmos como mulheres e homens constroem a carreira ao longo do Ensino 

Superior, em particular em momentos que marcam a transição do mundo educacional para o 

mercado de trabalho, podemos contribuir para compreender como a transição para a vida adulta 

se realiza nestes estudantes. Neste processo prestaremos especial enfoque às especificidades 

verificadas na forma como mulheres e homens efectuam esta transição. Para tal, organizou-se a 

discussão nos mesmos pontos da apresentação dos resultados: Papéis e Objectivos de vida, 

Identidade Vocacional e Eu de Carreira. 

 

5.2. Papéis e Objectivos de Vida 

 

Os dados obtidos com o Questionário de Identificação e Projecção de Carreira (Silva & 

Taveira, 2005), vieram contribuir para caracterizar a população de estudantes do Ensino 

Superior, em especial, no que concerne: (i) à importância relativa que atribuem a cada papel de 

vida; (ii) à participação, expressa pela dedicação e esforço que empregam em cada papel de 

vida e que pensam empregar ao longo dos anos; e, (iii) aos objectivos que desejam ou 

consideram atingir em cada domínio de vida. 

Neste contexto, e no que se refere aos papéis de vida, verifica-se que os estudantes, 

mulheres e homens, atribuem importância ao papel familiar e profissional e pretendem a médio 

e a longo prazo, conjugar esta importância com o tempo e esforço dedicados a cada papel de 

vida. Estes resultados ganham significado se considerarmos a ideia de Freud (cit. por Seligman, 

1994), segundo a qual a maturidade psicológica que caracterizaria a vida adulta, se traduziria 

como lieben und arbeiten (capacidade de amar e trabalhar). Além disso, se considerarmos os 
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factores de maturidade indicados por Hoffman, Paris e Hall (1994)1, os estudantes parecem 

corresponder, em termos de organização dos papéis de vida, às exigências necessárias para 

alcançar esses papéis, salientando o papel profissional, o familiar e o social.  

Em termos de Perspectiva Temporal de Futuro, os estudantes perspectivam mudanças 

positivas no seu futuro que lhes permitirão ir ajustando a sua participação num papel à 

importância que lhe atribuem. Salienta-se aqui que os homens, prevêem estas mudanças mais 

cedo, num futuro a cinco anos, quando comparados com as mulheres. Estas, em maioria, só 

antecipam estas mudanças num futuro a dez anos. Contudo, no final da licenciatura, num prazo 

de cinco anos, mais mulheres que homens, perspectivam dedicar mais tempo ao papel familiar. 

 Consideramos que estes aspectos assumem particular relevância no actual contexto do 

Ensino Superior, nomeadamente, devido às mudanças que se operaram com a implementação 

do sistema de Bolonha. Com efeito, os objectivos de Bolonha incidem num reforço do espaço 

Europeu de Ensino Superior e a sua competitividade, através do incremento da cooperação inter-

institucional, do aumento da mobilidade académica, da empregabilidade dos cidadãos e do 

aprofundamento da dimensão europeia nos conteúdos e nas práticas do Ensino Superior (cf. 

Correia, Amaral & Magalhães, 2002; Grilo, 2002; Santos, 2002; Costa, 2001). Comparando 

estes objectivos e exigências de mobilidade que são feitas aos estudantes e demais académicos, 

com o estilo de vida desejado pelos estudantes da amostra, privilegiando o desempenho de 

papéis familiares a médio prazo, questionamo-nos se as carreiras académicas permitirão às 

mulheres e homens que as seguem, alcançar os seus objectivos de forma harmoniosa. Note-se 

que a amostra estudada é constituída por mulheres e homens que no decorrer do seu percurso 

pelo Ensino Superior nunca repetiram de ano, pelo que, muitos deles, terão pretensões de 

continuar na carreira académica, como alías se comprova nas actividades e Empregos indicados 

noutro ponto do questionário. 

Outro aspecto relevante no que concerne aos papéis de vida, diz respeito à comparação 

da importância relativa que os estudantes atribuem a cada papel nos dois momentos de 

avaliação do estudo. Neste contexto, verificou-se que os estudantes mantém, nos dois momentos 

de avaliação, a importância que atribuem ao papel Familiar, Profissional, Social e Lazer e, 

alteram a importância relativa atribuída aos papéis Doméstico e de Cidadania. Mais 

                                                            
1 Capacidade para o estabelecimento de relações intimas, para dar e receber amor, para ser afectuoso(a) e sexualmente responsivo(a), para ser 
sociável, para ter amigos, para se dedicar aos outros e cuidar deles e, ainda, a consciência das suas capacidades, perseguir objectivos pessoais, 
desenvolver um trabalho produtivo e ter capacidade para o realizar. 
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concretamente, o teste de diferenças de médias indica um aumento estatisticamente significativo 

da importância atribuída, especialmente pelos homens, ao papel doméstico, e uma diminuição 

da importância atribuída, por mulheres e homens, ao papel de Cidadania. O papel doméstico é 

também o único cuja percepção de dedicação actual é diferente nos dois momentos de 

avaliação, sendo que, no final da licenciatura, os estudantes consideram dedicar mais tempo à 

casa do que no início do ano lectivo. Estes resultados, podem estar relacionados com o facto do 

estágio curricular e o final da licenciatura terem introduzido novas responsabilidades nos 

estudantes fazendo-os ver este papel de forma diferente ou, com o facto de nesta fase 

anteciparem maior disponibilidade para as tarefas domésticas. Estes resultados vão no mesmo 

sentido dos resultados obtidos por Barros (2007), em que os papéis face aos quais os 

estudantes revelam menor envolvimento afectivo são os Serviços à Comunidade e a Casa.  

De uma forma geral e à semelhança do que Arnett (1997,1998, 2004, 2006, 2007) 

obteve com os seus estudos, os resultados obtidos em relação aos papéis de vida indicam que 

os estudantes do Ensino Superior, em transição para a vida adulta, ao planearem a carreira 

parecem enfatizar aspectos como o individualismo e a independência. Talvez por isso planeiem 

dedicar-se primeiramente ao domínio profissional como meio de atingir essa independência. No 

entanto, essa independência parece ser mais uma tarefa a cumprir para conseguirem 

estabelecer e dedicar tempo à família. Neste ponto, os resultados obtidos nesta amostra de 

estudantes do Ensino Superior portugueses parece aproximar-se mais dos resultados obtidos por 

Manis (1979), na década de 70, que revelou que a maternidade/parentalidade e o ser capaz de 

se sustentar a si próprio eram os acontecimentos mais apontados como marcadores da 

transição para a vida adulta (cit. por Hoffman, Paris & Hall, 1994). De salientar ainda que os 

estudantes parecem ter uma visão positiva de futuro, fazendo-o ir de encontro aquilo que mais 

valorizam. Se considerarmos as ideias de Blustein (1994) e Niles (1998) acerca da influência 

dos factores pessoais e contextuais na gestão de papéis de vida, poderíamos afirmar, neste 

ponto, que os estudantes antecipam alguma influência desses factores a curto prazo mas que 

será resolvida ao longo do tempo, a cinco ou dez anos. 

 Um outro aspecto importante a considerar, que pode contribuir para perceber as barreiras 

que os estudantes antecipam em cada um destes papéis de vida, diz respeito, à comparação 

entre a visão realista e ideal, dos objectivos que os estudantes têm para cada domínio da vida. 

Assim, no domínio académico, destaca-se o constrangimento dos objectivos dos 

estudantes, da visão ideal para a visão realista, e isto especialmente nas mulheres. Este facto 
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remete-nos para o que Arnett (2004) sublinha, quando se refere à adultez emergente como uma 

fase de vida excitante e guiado por períodos de grandes expectativas e sonhos. Contudo, é 

também um período de ansiedade e incerteza, porque a vida dos jovens é tão incerta que muitos 

deles não imaginam para onde a sua exploração os conduz. Talvez por tal, ou pelas barreiras 

contextuais que antecipam, os estudantes considerem que muitos dos objectivos académicos 

que gostariam de prosseguir não serão alcançados. Sobressai aqui o facto de as mulheres 

parecerem antecipar mais barreiras que os homens, em termos da prossecução de objectivos 

mais ambiciosos no domínio académico. Este aspecto vai de encontro às ideias defendidas pelos 

autores e autoras que estudaram as barreiras ao desenvolvimento de carreira das mulheres 

(e.g., Falk & Cosby, 1978; Farmer, 1976, 1983; Fassinger, 2000; Matthews & Tiedeman, 1964; 

Nogueira, 1997; Saavedra, 2001). Além disso, estes resultados parecem ser condizentes com as 

estatísticas relativas à frequência de estudos de pós graduação em Portugal, especialmente ao 

nível do doutoramento e pós-doutoramento, onde os homens ainda estão em maioria (cf. 

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, 2004bd, 2006c), pelo que, parece que as 

mulheres da amostra irão contribuir para a manutenção desta realidade. Se considerarmos os 

resultados obtidos nos estudos de Meinster e Rose (2001), com estudantes de uma escola 

secundária feminina, em que as estudantes com aspirações educacionais elevadas expressavam 

mais investimento no trabalho e menos nos papéis familiares, enquanto que as estudantes com 

baixas aspirações educacionais expressaram igual investimento na família e no trabalho, 

poderemos considerar que possivelmente, as estudantes do Ensino Superior, ao terminar uma 

licenciatura, podem desejar dedicar-se mais à família, e percepcionam que, socialmente, tal será 

incompatível com elevadas aspirações educacionais.  

Nesta matéria, a comparação entre os dois momentos de avaliação do estudo, de uma 

forma geral, regista uma diminuição da percentagem de estudantes que desejam ou pretendem 

prosseguir objectivos de continuação de estudos, especialmente ao nível do objectivo ideal de 

seguir pós-doutoramento em que as diferenças são estatisticamente significativas, ou no caso 

das mulheres, a visão realista de prosseguir estudos de especialização. Com efeito, o terminar 

de uma licenciatura e, possivelmente, o contacto com o mercado de trabalho proporcionado pelo 

estágio curricular, parece afastar os estudantes das intenções da continuação de estudos. 

Consideramos que este aspecto assume particular relevância, para as instituições de Ensino 

Superior, em termos da intencionalização da experiência de estágio curricular e da transmissão 

da noção de importância da aprendizagem ao longo da vida. 
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No domínio profissional, por sua vez, os objectivos dos estudantes caracterizam-se na 

generalidade e nos dois momentos de avaliação do estudo, por desejarem uma profissão muito 

relacionada com o domínio de estudos, terem um trabalho a tempo inteiro e um só emprego. 

Estes resultados sugerem que os estudantes mantêm, em termos ideais, uma visão tradicional 

da carreira associada a valores de estabilidade e segurança. No que diz respeito à situação 

laboral, já se observa uma distribuição mais equitativa pelas diferentes situações. Contudo, 

verifica-se uma tendência para os estudantes se projectarem como trabalhadores por conta de 

outrem com vínculo à instituição, quer ao nível do que acham que gostariam que acontecesse, 

quer ao nível do que acham que irá suceder. Este aspecto, mais uma vez, revela opções por 

situações de menor risco, o que vai de encontro aos valores de carreira identificados no estudo 

de Barros (2007) em estudantes do ensino Superior. Ademais, neste contexto, se alguns jovens 

em termos da visão ideal assumem objectivos de algum risco, como o desejo de possuírem um 

trabalho por conta própria, em termos da visão realista, muitos estudantes mudam este objectivo 

para opções mais seguras, ou permanecem indecisos em relação aos objectivos, duvidando 

portanto, da capacidade para os atingir. Estes aspectos, podem estar relacionados com as 

condições sociais e oportunidades que são fornecidas aos jovens, que os levam a não arriscarem 

ou, com as percepções que os jovens têm dessas condições. Pode ainda revelar que as 

Instituições de Ensino Superior não estão a equipar os jovens com recursos de gestão e 

planeamento de carreira suficientes para que estes se sintam autónomos e capazes de enfrentar 

situações de maior risco, quando terminam uma licenciatura.  

De notar ainda, que as mulheres parecem optar mais por situações laborais de baixo risco 

e maior estabilidade (e.g., trabalhar por conta de outrem e com vinculo à instituição) quando 

comparadas com os homens, quer ao nível ideal, quer ao nível do que pensam que lhes irá 

acontecer, o que mais uma vez vai de encontro aos resultados obtidos em estudos que 

abordaram o género relativamente aos valores de carreira (e.g., Barros, 2007; Beutell & 

Brenner, 1986, Walker, Tausky & Oliver, 1982). Os estudos de Stickel e Bonett (1991; in Lois & 

Garcia, 1998, p. 79) relativamente à auto-eficácia profissional e ao modo como ela se relaciona 

com a vida familiar, também contribuem para explicar estes resultados, ao referir que as 

mulheres se vêem como mais eficazes do que os homens, para combinar as profissões 

tradicionais (para elas) com a vida familiar e, ao mesmo tempo, crêem ter mais dificuldades em 

profissões não tradicionais, porque duvidam da sua capacidade para essas profissões e pensam 
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nas muitas dificuldades que lhes adviriam para poderem combinar as exigências profissionais 

com as exigências familiares. 

Em relação ao número de estudantes indecisos relativamente às dimensões avaliadas, no 

que diz respeito ao domínio profissional, verifica-se que a situação laboral e o número de 

empregos, parecem ser aquelas que levantam mais dúvidas nos estudantes, em termos de 

definição de objectivos. A este respeito, uma percentagem superior de mulheres 

comparativamente à dos homens, revelou-se indecisa acerca do tipo de contrato de trabalho que 

gostaria de ter, enquanto uma percentagem superior de homens se encontra indeciso 

relativamente ao tipo e quantos empregos gostariam de ter. No entanto, se considerarmos o que 

os estudantes acham que lhes vai acontecer, verifica-se uma maior percentagem de mulheres 

indecisas comparativamente aos homens, quanto ao contrato de trabalho e ao tipo de emprego 

que acham que vão ter. Ademais, verifica-se que o número de mulheres indecisas quanto ao 

número de empregos que acham que vão ter, aumenta consideravelmente. Desta forma, a 

discrepância entre a visão ideal e realista, em termos indecisão, é maior nas mulheres do que 

nos homens, o que pode ser explicado pela influência social dos estereótipos de género e 

pressão social sobre as decisões de carreira das mulheres (e.g., Farmer et al , 1995).  

A comparação entre os dois momentos de avaliação do estudo, revela que no final da 

licenciatura um número significativo de estudantes mudou de opinião quanto ao número de 

empregos que gostaria de ter em termos ideais, revelando indecisão em relação a essa questão. 

Este aspecto pode ser explicado pelo facto de durante o período que mediou as duas avaliações, 

os estudantes terem vivenciado a experiência de estágio curricular que lhes proporcionou 

explorarem o meio e a si mesmos, nestas dimensões, podendo agora estar a considerar novas 

possibilidades até então não exploradas.  

As mulheres registam, ainda, entre os dois momentos de avaliação do estudo, uma 

redução significativa do desejo de ter um emprego a tempo inteiro, verificando-se um aumento 

de mulheres indecisas a este respeito. Este aspecto parece-nos importante, uma vez que o 

contacto com o mercado de trabalho parece ter actuado, nestas mulheres, de forma a que elas 

considerem dedicar menos tempo a este papel, possivelmente para o poderem conjugar com 

outros papéis que começam a ganhar mais relevância. Com efeito, as mulheres parecem alterar 

mais a opinião em relação aos objectivos profissionais no final da licenciatura, do que os 

homens, que não registam diferenças estatisticamente significativas em nenhum objectivo. De 

facto, o contacto com o mercado de trabalho, proporcionado com o estágio curricular, pode ter 
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revelado algumas barreiras de desenvolvimento de carreira às mulheres, que as levou a 

mudarem de objectivos no domínio profissional para se conseguirem ajustar à realidade. Este 

aspecto assume especial relevância para as instituições de Ensino Superior que devem prevenir 

e intervir a este respeito, proporcionando contextos de formação sensíveis às questões de género 

e promotores de igualdade social. 

Ainda, no domínio profissional, é de notar a dificuldade dos estudantes em indicar 

actividades profissionais concretas, bem como, indicar empregos específicos como objectivos 

ideais ou realistas. Os resultados a este respeito, revelam que os estudantes têm uma ideia vaga 

do que desejam em termos profissionais e tanto no inicio do ano lectivo, como no final da 

licenciatura, ainda não formularam um projecto de emprego concreto, parecendo estar muito 

comprometidos com a área profissional ou profissão que pretendem exercer. Isto pode significar, 

que a entrada no mercado de trabalho, ou a forma como o estágio curricular decorre, não 

intencionaliza a aprendizagem ou exploração relativamente ao trabalho. No entanto, a obtenção 

de um grau académico em determinada área, parece comprometer os indivíduos com a 

identidade profissional associada a essa mesma área. Dados que aliás foram obtidos também no 

estudo de Caíres e Almeida (2001) em que verificaram que em 89% da sua amostra de 

estudantes finalistas, o questionamento vocacional decorrente da experiência de estágio serviu 

para confirmar a sua escolha profissional, afirmando a profissão escolhida como um importante 

meio de realização pessoal, profissional, social e económica. 

Ainda a respeito das actividades realça-se o facto do número de respostas indecisas 

parecer aumentar, da visão ideal para a realista. De uma forma geral, os estudantes referem-se 

em maior percentagem a actividades concretas, mas uma percentagem considerável de 

estudantes refere-se a outros aspectos, como a natureza das actividades, em especial as 

mulheres, ou o domínio, mais referido pelos homens. 

No que diz respeito ao domínio familiar, de uma forma geral, a maioria dos estudantes, 

parece desejar e considerar que vai ser casado, viver com o/a companheiro/a e ter filhos. 

Revelam assim, tanto as mulheres como os homens, uma visão tradicional de organização 

familiar. As mulheres, contudo, parecem indicar em maior número do que os homens, respostas 

de indecisão quando têm que se posicionar face a estas dimensões. Este aspecto pode ser 

explicado, pelo facto das mulheres anteciparem maior conflito entre os objectivos neste domínio 

de vida e objectivos em outros domínios de vida, como o Profissional. Neste domínio ainda, as 

discrepâncias entre o que os estudantes idealizam e o que acham que irá acontecer, revelam-se 
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baixas, o que parece indicar que os indivíduos percepcionam algum controle sobre estas 

dimensões de vida, o que não se verificava em termos dos objectivos do domínio académico e 

profissional.  

No final da licenciatura, são as mulheres que mais alteram os seus objectivos familiares 

comparativamente aos que tinham no início do ano lectivo, especialmente, no que diz respeito à 

visão realista deste domínio de vida. Especificamente, aumentam o número de mulheres que 

acha que irá ser solteira, que vai viver com amigos ou com a família de origem, bem como, o 

número de mulheres que considera que não vai ter filhos, fugindo portanto, dos padrões 

tradicionais atribuídos pela sociedade às mulheres. Nos homens, estas alterações ou não se 

verificam, ou quando se verificam são menos salientes. Estes resultados são particularmente 

relevantes porque indicam que a construção de carreira, especialmente no último ano de 

licenciatura, parece assumir especificidades entre mulheres e homens. Com efeito, e tal como a 

literatura que estudou o desenvolvimento de carreira das mulheres refere, a entrada no mercado 

de trabalho parece introduzir novas dimensões no desenvolvimento de carreira das mulheres. 

Faz sentido aqui recordar os estudos realizados na década de 80, e a título de exemplo, o 

trabalho de Houseknecht e Spanier (1980) que evidencia que mulheres com graduação no 

Ensino Superior tendiam não só a permanecer solteiras como obtinham taxas elevadas de 

separações amorosas (e.g. divórcio), e taxas mais baixas de fertilidade. Também Mason e Czajka 

(1976) encontram relações positivas entre as atitudes mais liberais relacionadas com os papéis 

sociais femininos e a obtenção de educação superior nas mulheres. De facto, os resultados 

obtidos pelas estudantes portugueses na amostra em estudo, demonstra que mais do que o 

percurso no Ensino Superior, é a antecipação da entrada no mercado de trabalho como 

licenciadas que parece baixar as expectativas ideais das estudantes de terem um modelo de 

organização familiar tradicional (casadas, vivendo com o conjugue e com filhos). Estes aspectos, 

ganham particular relevância em termos do desenvolvimento de carreira das mulheres, se 

considerarmos os estudos recentes de Devos, Diáz, Vieira e Dunn (2007) acerca dos auto-

conceitos explícitos e implícitos de mulheres estudantes do Ensino Superior em que as autoras 

concluíram que, explicitamente, as participantes do seu estudo identificaram-se mais com a 

educação superior do que com a maternidade. Contudo, implicitamente, as participantes 

identificavam-se mais com a maternidade do que com a educação superior. O estudo revela uma 

clara discrepância entre o auto-conhecimento explícito e implícito e que a maternidade joga um 

importante papel no auto-conceito das estudantes do Ensino Superior, mais do que os seus auto-
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relatos possam sugerir. Com base nisto, será que algumas estudantes, no final da licenciatura, 

estarão a abdicar de uma dimensão importante do seu self que pode ter consequências 

negativas em termos da construção das suas identidades? Até que ponto é que as instituições do 

Ensino Superior, ou o mercado de trabalho contribui para este aspecto? 

Este aspecto prende-se, também, com os resultados a respeito do número de filhos que os 

estudantes desejam e consideram que vão ter. Com efeito, os estudantes desejam e consideram 

que vão ter, no momento 1, nenhum ou três filhos próprios, sendo que uma percentagem maior 

de estudantes deseja e considera ter dois filhos. Nesta resposta, contudo, e ao contrário das 

outras dimensões do domínio familiar, obteve-se maiores percentagens de respostas indecisas 

nos homens do que nas mulheres, tanto na visão ideal como na realista. Este aspecto pode 

remeter para a importância que a maternidade assume para as mulheres e explicar, de certa 

forma, que para conseguir este objectivo, elas tenham que ceder objectivos em outros domínios 

de vida. Congruente com esta ideia, é o facto de, no momento 2, algumas mulheres referem que 

gostariam de ter quatro (2,0%) ou cinco filhos próprios (2,0%), o que não se verificou no 

momento 1. No mesmo sentido, uma mulher refere que acha que vai ter quatro filhos próprios. 

Em contrapartida, os homens mantém as intenções indicadas no momento 1 de terem entre 

zero e três filhos, sendo esta também a sua aspiração. Neste segundo momento, verifica-se 

ainda que, apesar de haver mulheres que aumentam a intenção quanto ao número de filhos, 

também aumenta a percentagem de mulheres indecisas em relação a esta dimensão, na visão 

realista. No final da licenciatura, se os homens ainda se questionam quanto ao desejo acerca de 

ter filhos, as mulheres já definiram esta situação, mas colocam mais dúvidas que os homens 

sobre se conseguirão alcançar este objectivo. 

Por último, no que diz respeito ao conteúdo dos objectivos dos estudantes, resta-nos o 

domínio de Lazer e Cidadania. No domínio do Lazer, as actividades mais referidas pelos 

estudantes ao nível ideal, no momento 1, são as de entretenimento, as viagens e o desporto. E, 

ao nível realista, o entretenimento e o desporto, deixando de se registar a ideia de realizarem 

viagens. As mulheres demonstram, em maior percentagem que os homens, ter como objectivo 

ideal o realizar viagens, e actividades de entretenimento ou cultura, enquanto os homens 

desejam, em maior percentagem que as mulheres, desporto/actividade física ou actividades de 

entretenimento. De realçar ainda que uma percentagem maior de mulheres que homens indica 

as actividades de convívio com outros significativos como actividades de lazer, nos dois 

momentos de estudo e nas duas visões da realidade, ideal e realista. Estes resultados denotam 
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uma certa estereotipização do conteúdo destas actividades de lazer congruentes com os estudos 

que se tem dedicado aos interesses vocacionais de mulheres e homens. Em termos da visão 

realista, um número significativo de mulheres desiste das viagens, como objectivo, mantendo-se, 

no geral, as percentagens elevadas de entretenimento e cultura, enquanto os homens mantêm 

as percentagens elevadas nas actividades desportivas ou de entretenimento. Tanto mulheres 

como homens, consideram em maior percentagem realizar todas as categorias de lazer na visão 

ideal, do que na visão realista. Além disso, no segundo momento de avaliação, apesar de se 

verificar um padrão de respostas semelhante ao descrito no momento 1, obtém-se, de uma 

forma geral, uma ligeira redução das percentagens de todas as categorias de resposta. No 

segundo momento, também, verifica-se uma diminuição acentuada do número de mulheres que 

deseja viajar e um aumento do número de homens que considera essa mesma categoria de 

resposta. Com efeito, o final da licenciatura parece limitar a percepção dos estudantes em 

relação ao tempo ou actividades de lazer de que poderão usufruir.  

 No que diz respeito à cidadania, metade da amostra dos estudantes refere as actividades 

de voluntariado. Todas as outras categorias de iniciativas de cidadania foram indicadas 

pontualmente por um ou outro estudante. De referir, também, que as mulheres demonstram, 

em maior percentagem que os homens, como objectivos ideais, organizar eventos sociais ou 

participar em campanhas, enquanto os homens desejam, em maior percentagem que as 

mulheres, envolver-se em Associações ou na Política. Estes resultados podem ser explicados à 

luz dos estudos acerca do auto-conceito de mulheres e homens como o de Cross e Madson 

(1997), que evidencia que o auto-conceito dos homens tem vindo a ser caracterizado como forte 

em iniciativa ou independência, enquanto que o das mulheres tem vindo a ser caracterizado 

como elevado em interdependência ou comunhão. Apesar de mulheres e homens referirem as 

actividades de voluntariado, as mulheres parecem mais comprometidas com a possibilidade de 

participar nestas actividades. De facto, na visão realista, as mulheres, aumentam a intenção de 

fazer voluntariado, enquanto os homens diminuem.  

O número de estudantes indecisos em relação às actividades de cidadania, à semelhança 

do Lazer, sendo já era elevado na visão ideal, aumenta na visão realista. Este aspecto pode 

prender-se com o facto dos estudantes privilegiarem as actividades dos restantes papéis de vida, 

não planeando intencionalmente as actividades de lazer e cidadania, tal como foram referindo na 

ordenação dos papéis de vida. Parece não haver um planeamento intencional destes domínios 
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de vida que são mais deixados ao acaso e em actividades de baixo custo e sem grandes 

exigências de programação, como as de entretenimento (e.g., televisão, internet, entre outras). 

No momento 2, verifica-se um padrão de respostas semelhante ao descrito no momento 

1. Verifica-se, contudo, de uma forma geral, uma ligeira redução das percentagens de 

estudantes que desejam e consideram que vão fazer voluntariado, em relação ao momento 1. 

Neste momento 2, também, verifica-se um aumento de estudantes, mulheres e homens, 

indecisos quanto aos objectivos de cidadania, quer na visão ideal, quer na realista. Com efeito, e 

à semelhança do que se verificou para o Lazer, no final da licenciatura e aproximação da entrada 

no mercado de trabalho, os estudantes reduzem a percepção de puderem participar em 

actividades de cidadania, provavelmente porque percepcionam a saliência que outros papéis de 

vida, como o de trabalho e familiar, passaram assumir, de forma a reduzir o tempo disponível 

para outro tipo de actividades que, não estejam directamente relacionadas com esses papéis.  

 

5.3. Identidade Vocacional 

 

A teoria e investigação relativas ao desenvolvimento da Identidade Vocacional durante os 

anos de frequência do Ensino Superior tem indicado que este período é, por excelência, um 

período que leva os jovens a explorarem de forma mais ampla e variada as questões associadas 

à construção e definição da sua identidade e a assumirem compromissos mais firmes e 

definitivos nas áreas vocacional, ideológica (religiosa e política) e interpessoal/sexual das suas 

vidas. Concretamente, a investigação realizada com base no modelo de Márcia (1964, 1966, 

1980) junto de estudantes universitários, apoia a assunção de que os estatutos de identidade 

mudam ao longo dos anos de frequência do Ensino Superior, no sentido de uma resolução mais 

positiva das questões de identidade (e.g., Adams & Fitch, 1982; Waterman & Waterman, 1976). 

Com efeito, os resultados obtidos na amostra de estudantes finalistas da Universidade do Minho, 

corroboram estes resultados. No momento 1, a dimensão de Identidade em Moratória, é a mais 

elevada nos estudantes, seguida da dimensão de Realização de Identidade. Contudo, no 

momento 2, verifica-se uma inversão de posições entre estas duas dimensões da identidade, 

sendo a média mais elevada na dimensão de Realização da Identidade, que se caracteriza por 

uma resolução positiva das dimensões de exploração e compromisso associadas à identidade 

vocacional. O teste de diferenças de médias entre os dois momentos de avaliação do estudo, 

revelou um aumento estatisticamente significativo da média dos estudantes nas dimensões de 
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Realização de Identidade e de Adopção de Identidade, isto é, da vertente do compromisso de 

carreira, com ou sem um processo mais profundo de exploração. No mesmo sentido, observa-

se, ainda, uma redução estatisticamente significativa da média dos estudantes na dimensão de 

Identidade em Moratória. Este aspecto pode indicar que no final da licenciatura os estudantes 

estão mais comprometidos com o seu percurso vocacional. Aliás, isto relaciona-se, como vimos 

no ponto anterior, com o facto de muitos dos estudantes inuiridos referirem profissões 

específicas quando se lhe solicitava empregos, mostrando uma grande identificação com a área 

de formação, bem como, alguma dificuldade em se descentrarem disso e imaginarem posições 

ou empregos concretos. De facto, estes resultados revelam que as dimensões de identidade 

atingidas por indivíduo não é um estado permanente mas, pelo contrário, pode sofrer alterações 

em função de mudanças psicológicas internas e/ou mudanças externas, como as decorrentes 

de terminar uma licenciatura. Neste sentido, a aproximação do final do curso pode, em si 

mesmo, despoletar um período de exploração nos diferentes domínios da identidade, 

promovendo o estabelecimento de compromissos mais firmes no domínio vocacional, ideológico 

ou ético. 

O sexo de pertença dos alunos e o contexto social e cultural do curso que frequentam 

enquanto variáveis sociais de forte influência, podem representar um papel preponderante na 

forma como os indivíduos vivenciam esta fase de vida em termos identitários. Comoficou 

evidenciado na primeira parte deste trabalho, o desenvolvimento vocacional deve ser 

perspectivado no contexto mais global do desenvolvimento psicossocial. Neste sentido, os 

resultados relativos ao sexo de pertença dos estudantes, revelam que, apesar dos homens 

registarem um padrão de respostas semelhante ao das mulheres e da amostra total, com 

superioridade da dimensão de Identidade em Moratória no momento 1 e da dimensão de 

Realização da identidade no momento 2, só registam diferenças estatisticamente significativas 

no que diz respeito à redução da média da dimensão de Identidade em Moratória. Tal sugere 

que o terminar de uma licenciatura introduz mais mudanças em termos da identidade vocacional 

nas mulheres do que nos homens, essencialmente ao nível do compromisso.  

Os indivíduos que realizam compromissos são descritos pelos autores da identidade 

como pessoas que experienciam sentimentos de continuidade entre o passado, o presente e o 

futuro, bem como estados emocionais que reflectem confiança, estabilidade e optimismo face a 

esse mesmo futuro (Archer & Waterman, 1994, p.79 cit in Taveira, 1997, p.67). De facto, os 

resultados obtidos parecem apoiar, que os estudantes, na generalidade, no final da licenciatura, 
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estariam confiantes e optimistas face ao futuro. Ademais, o facto de os estudantes, entre os dois 

momentos de estudo, terem reduzido significativamente a média do estatuto de moratória, 

parece indicar que essa confiança e segurança em relação ao futuro, resultou de algum modo, 

da experienciação de um período de crise prévio, que é definido na literatura como promotor da 

diferenciação e da individualização da identidade, mas que pode, no entanto, conduzir ao 

compromisso promotor de estabilidade e de continuidade (Pascarella & Terenzini, 1991). 

Podemos então considerar que durante a frequência do último ano de licenciatura, com a 

passagem pela experiência de estágio curricular, os estudantes parecem ter vivido um período 

intenso de exploração e de um forte questionamento, orientado para a tomada de decisão nos 

domínios da escolha vocacional, das crenças religiosas ou das atitudes face ao papel sexual que 

os levaram no final a desenvolver uma identidade mais comprometida e dirigida para a 

implementação de decisões. De facto, e recordando Super (1963), nesta fase de transição do 

ensino superior para o mercado de trabalho, a tarefa de especificação de uma preferência ganha 

especial relevância. Com efeito, esta tarefa tem sido considerada como a característica do 

desenvolvimento vocacional dos estudantes universitários (Quesada & Pereira, 1991), uma vez 

ser esperado que estes jovens definam objectivos vocacionais mais concretos em função de um 

domínio profissional específico. É a partir da resolução bem sucedida desta tarefa que, segundo 

Super (1963), os jovens realizam a passagem do estádio de Moratorium institucionalizado por 

Erickson (1968) para a realização ou desempenho do papel profissional. A implementação de 

uma preferência específica, ou escolha, tarefa típica dos subestádios da Transição e do Ensaio 

pode caracterizar-se pela cristalização e especificação de objectivos vocacionais e pela análise 

dos meios para a sua implementação. Neste sentido, os resultados obtidos parecem, na 

generalidade, ser bons indicadores da forma como os estudantes, mulheres e homens, 

desenvolvem a identidade durante os anos de frequência do Ensino Superior. Este aspecto, 

reveste-se de especial importância se considerar-mos que um corpo crescente de investigações 

tem revelado que, embora a entrada na vida adulta seja caracterizada, na teoria de Erickson, 

pelo confronto com as questões da intimidade versus isolamento, as questões da identidade, 

mais do que as da intimidade, podem assumir maior relevância durante os anos de frequência 

universitária (Berzonsky & Kuk, 2000). Com efeito, o contexto do Ensino superior tem-se 

assumido como um contexto privilegiado para o estudo não só dos processos de adaptação, 

aprendizagem, e desenvolvimento humanos, mas também, para o estudo da forma como a 

transição para a vida adulta se realiza.  
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5.3. Eu de Carreira 

 

No que concerne às facetas do Eu de Carreira regista-se que, de uma forma geral, os 

estudantes, em termos das medidas de estrutura cognitiva, caracterizam-se por um sistema de 

construção de significados em torno da carreira moderadamente indiferenciado e polarizado. 

Demonstra, ainda, tal padrão de resultados, uma moderada capacidade para operar e relacionar 

as diferentes dimensões de significado em torno de carreira. A comparação dos dois momentos 

de avaliação do estudo, revela, contudo, que no final da licenciatura, os estudantes demonstram 

menor flexibilidade e maior indefinição na forma como se construíam a si mesmos e aos outros 

no âmbito da carreira. Isto sugere que, no final da licenciatura, os estudantes apresentam mais 

dificuldade em estabelecer uma estrutura hierárquica que discrimine e organize as diferentes 

dimensões da carreira de uma forma coerente.  

Estes resultados podem ser interpretados à luz do que autores do desenvolvimento 

cognitivo, como por exemplo, Demetriou (1990), Kallio (1995) ou Kohlberg (1990), acreditam 

ser o que caracteriza o pensamento adulto. Estes autores referem que este pensamento é 

caracterizado pela utilização mais flexível, abstracta e exaustiva das capacidades cognitivas 

desenvolvidas até à adolescência. A este respeito, Harter (1985, 1988a, 1988b, 1999, 2003) 

refere que a formação do self e da identidade resulta de um processo de desenvolvimento em 

que a linguagem que o sujeito utiliza para se auto-descrever evolui de atributos mais concretos e 

observáveis para generalizações de ordem superior, que ficariam mais próximas dos traços e 

que vão sendo, cada vez mais, integradas entre si. As capacidades cognitivas que vão emergindo 

permitem ao indivíduo diferenciar e integrar auto-conceitos específicos dos vários domínios da 

sua experiência e dos vários contextos com que se relaciona e, ainda, distinguir entre auto-

representações reais e ideais, presentes e futuras, com consequências ao nível da auto-estima. 

Também Sanford (1962), a respeito do desenvolvimento psicossocial do estudante do Ensino 

Superior, refere que à medida que os estudantes se desenvolvem durante os anos de frequência 

do Ensino Superior, a sua personalidade vai-se caracterizando por maior complexidade e 

integridade, e tendem a envolver uma vida pulsional mais rica e variada, pelo que os impulsos 

encontram modos de expressão mais aceitáveis e satisfatórios. Contudo, de facto, os resultados 

obtidos na amostra de estudantes finalistas da Universidade do Minho revela dificuldades na 

forma como estes estudantes constroem as dimensões de carreira e organizam o pensamento a 

este respeito. Isto pode revelar que esta fase da vida e do desenvolvimento em contexto 
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académico, pode implicar novos desafios e a consideração de novas dimensões de significado 

que o sujeito não é capaz de integrar no seu self. A este respeito, Sanford (1962) chama a 

atenção para o papel das instituições de Ensino Superior, uma vez que, no seu entender, a 

presença ou ausência de duas condições básicas, a de desafio e a de apoio, juntamente com as 

características da personalidade dos estudantes, determinam a capacidade de resposta do aluno 

perante situações novas.  

Perry (1970) alerta, ainda, que o desenvolvimento intelectual e moral, que pode ter por 

base a forma como os estudantes constroem o conhecimento, é um processo dinâmico e que 

não se conclui com a finalização de um curso de Ensino Superior. Aliás, a investigação em torno 

desta teoria tem demonstrado, globalmente, que apesar dos estudantes, à medida que vão 

avançando nos anos de frequência do Ensino Superior, evoluírem em termos das posições 

definidas por Perry (1970), esta evolução não é suficiente para que os estudantes finalistas 

atinjam as últimas posições, encontrando-se uma maioria esmagadora, nas posições 

intermédias do Relativismo e, por conseguinte, incapazes de atingir o Comprometimento no 

relativismo (cf. Bastos, 1998; Hofer & Pintrich, 1997; Hood & Ferreira, 1983). A este respeito, 

ainda, apesar de uma percentagem considerável de estudantes apresentar um perfil saudável de 

elevada complexidade cognitiva, no segundo momento de estudo, esta percentagem decresce e 

verifica-se uma redução da complexidade cognitiva e da flexibilidade ou capacidade 

discriminatória do sistema de construção. Isto sugere que, no final da licenciatura, os 

estudantes, mulheres e homens, enfrentam mais dificuldade na construção de significados em 

termos da carreira do que no inicio da licenciatura. Este aspecto reveste-se de especial 

importância porque nos permite compreender, por exemplo, possíveis dificuldades que os 

indivíduos, nesta fase, possam enfrentar no planeamento de carreira e consequente integração 

no mercado de trabalho. Ademais, se considerarmos os resultados obtidos na mesma amostra 

de estudantes, no que diz respeito aos seus objectivos profissionais realistas e ideais, em 

particular, a dificuldade que os mesmos estudantes demonstraram em indicar empregos ou 

actividades profissionais, revelam a indefinição e indiferenciação do sistema de construção de 

significados em torno da carreira destes estudantes. De facto, as respostas nos objectivos neste 

domínio espelham uma visão unidimensional da carreira, muito focada na profissão associada 

ao curso de formação, demonstrando dificuldade em definir objectivos de carreira concretos e 

específicos. Ao mesmo tempo, a construção polarizada ou pouco flexível pode levar os 

estudantes a alternarem indiscriminadamente entre os poucos pontos de vista em relação à 
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carreira que possuem, demonstrando incoerência ou indecisão nos objectivos que formulam, 

como se pode verificar nas respostas dos estudantes a este respeito. Neste contexto, trabalhar 

ao nível dos significados associados à carreira promovendo a integração dos mesmos, num 

processo intencional de promoção de auto-conhecimento, revela-se fundamental para que estes 

estudantes possam progredir para níveis de desenvolvimento de carreira mais avançados. A este 

respeito, King e Kitchener (1994) ao proporem, o modelo do julgamento reflexivo, que descreve 

a progressão desenvolvimental a partir da qual os indivíduos realizam e defendem assunções 

que lhes permitem compreender e aceitar a incerteza do real e do mundo do conhecimento, 

assumindo um determinado posicionamento, defendem que este desenvolvimento pode ser 

afectado de forma significativa pela qualidade do ambiente académico em que os estudantes 

estão inseridos. Neste sentido, aquelas autoras propõem medidas intencionais no contexto 

académico, envolvendo toda a comunidade, para promover o desenvolvimento deste 

pensamento reflexivo, que implica níveis de complexidade cognitiva diferenciados e integrados. 

As estudantes mulheres tendem, no final da licenciatura, a mostrar valores mais baixos de 

complexidade cognitiva, revelando-se menos diferenciadas. Em contrapartida, os homens 

revelam-se mais indefinidos na forma como se pontuam a si e aos outros relativamente à 

carreira, tendendo a aumentar a diferenciação. Estes resultados vão de encontro aos estudos de 

Nakash e Brody (2007) que revelam que as mulheres estruturam as memórias num estilo 

cognitivo mais integrado e os homens utilizando um estilo cognitivo mais diferenciado. 

Resultados semelhantes foram obtidos na construção da experiência vocacional, em que se 

verificou que as mulheres obtinham menores graus de diferenciação do que os homens, mas 

níveis mais elevados de integração (Bodden, 1970; Harren, Kass, Tinsley & Moreland, 1979; 

Neimeyer & Metzler, 1987). Os resultados destes últimos estudos são interpretados pelos 

autores (Bodden, 1970; Harren et al., 1979; Neimeyer & Metzler, 1987) como estando 

intimamente ligados ao processo de socialização das mulheres, que privilegia a afiliação e 

identificação com os papéis femininos, o que predispõe para uma elevada integração das suas 

construções em termos de carreira. 

Focando-nos agora nas medidas de conflito de construção dos estudantes, os resultados 

indicam que os estudantes, no final da licenciatura, apresentam menor inconsistência na 

construção de significado em termos de carreira, embora tenham maior dificuldade em se 

definirem do ponto de vista do ideal, relativamente às dimensões de carreira fornecidas. Com 

efeito, a estrutura de conflito parece ser substituída pela indefinição, que deixa em aberto a 
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possibilidade de cedência em relação a determinadas dimensões de significado que, no início do 

ano lectivo, eram muito importantes, embora promotoras de colisão com outras dimensões de 

significado em torno da carreira, em termos ideais, para os estudantes. O contacto com o 

mercado de trabalho proporcionado pelo estágio, e a interpretação que os estudantes fizeram 

dessa experiência, pode ter contribuído para aumentar esta indefinição/indecisão em relação às 

dimensões que os estudantes aspiram alcançar. Harter (1999, 2003) refere, a respeito dos 

conflitos, que há factores contextuais, e não só cognitivo-desenvolvimentistas, a influenciar a 

própria organização e estrutura dos atributos percebidos. Neste caso, então, o contacto com o 

contexto pode ter aumentado o realismo dos estudantes a respeito do mesmo, ajudando-o a 

resolver alguns dos conflitos no confronto com os mesmos, ainda que para tal o sujeito tenha 

que se manter num estado de indefinição. 

De realçar, ainda, a este respeito, que no final da licenciatura, as mulheres tendem a 

reduzir significativamente o número de conflitos, enquanto os homens reduzem o número de 

dilemas. Sendo os conflitos avaliado com base na compatibilidade das correlações entre os 

construtos, e os dilemas com base na relação entre o construtos congruentes e discrepantes que 

espelham a relação do self actual com o ideal, podemos supor que, nos homens, o finalizar de 

uma licenciatura implica mais mudanças na relação destas duas dimensões (Real e Ideal), do 

que nas mulheres. 

No que diz respeito às medidas de conteúdo dos estudantes, salienta-se o perfil de 

positividade que parece caracterizar a construção do self da maioria dos estudantes. Este 

aspecto parece ir de encontro aos resultados obtidos nas dimensões de identidade vocacional, 

onde a Realização de Identidade se assume como uma das dimensões mais elevadas. Com 

efeito, apesar dos estudantes em termos de estrutura revelarem indiferenciação e indefinição na 

forma como constroem a carreira, este aspecto parece não afectar demasiadamente o conteúdo 

da construção, mantendo uma posição positiva em relação à forma como vêem o self, e o self 

em relação a outros significativos, neste domínio. Este aspecto pode revelar que a estrutura 

cognitiva dos estudantes pode estar a ser muito influenciada pela instabilidade e até indefinição 

do mercado de trabalho e das carreiras em si, na actualidade. Além disso, as novas exigências 

que se impõe aos jovens em termos académicos e profissionais, nomeadamente, as já referidas 

exigências decorrentes da implementação do sistema de Bolonha, podem implicar que os 

estudantes passem a considerar todo um conjunto de novas dimensões, inclusive de valores de 

carreira para os quais ainda não estão preparados. Desta forma, a estrutura cognitiva dos 
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sujeitos protege-se na rigidez (onde preservam as dimensões que são muito relevantes para 

eles), indefinição e indiferenciação. No entanto, o conteúdo da construção, na generalidade, não 

se revela tão conflituoso. Contudo, é ainda de realçar, a este respeito, a identificação, nestes 

estudantes, de três novos perfis de construção do self, que espelham então este conflito. 

Sobressai aqui, em especial, o perfil conflituoso de Aproximação Social, que chega mesmo a ser 

o segundo mais verificado na amostra de estudantes. Aliás, este conflito parece apoiar a tese 

acima exposta. Com efeito, os estudantes parecem ir buscar algum conforto na identificação 

com os outros que, possivelmente também enfrentam dificuldades semelhantes, embora isso 

implique uma perda de auto-estima.  

Nesta fase do desenvolvimento dos estudantes do Ensino Superior, a construção de si 

mesmos e dos outros em termos de carreira, assume particular relevância. Possuir um trabalho 

valorizado social e pessoalmente, ou a percepção dessa possibilidade, aumenta a auto-estima, 

ajudando ao desenvolvimento de um sentido de identidade seguro e estável, que se pode 

reflectir num perfil de positividade em termos de construção do self. No entanto, o trabalho ou o 

insucesso na obtenção de um emprego, pode também ser fonte de frustração e de stress, 

contribuindo negativamente para o auto-conceito e para a realização pessoal dos indivíduos, 

assim como, para a criação de stress adicional noutras áreas de vida (Kessler & McRae, 1982; 

Moos, 1986; cit. por Conger, 1991). O sentimento de que não se é necessário e de que, o que 

se quer não está disponível, promove a dúvida, ressentimentos e uma diminuição de auto-

estima, aumentando a probabilidade do desenvolvimento de uma identidade confusa ou até 

negativa (Conger, 1991). Esta identidade, em termos da construção do self pode-se reflectir em 

perfis de negatividade ou nos perfis de conflito identificados. De notar, ainda, a este respeito, 

que no final da licenciatura, o número de mulheres no perfil de Aproximação Social duplica, 

indicando que as mulheres parecem sentir-se mais próximas dos outros do ponto de vista da 

carreira nesta fase das suas vidas, expressando isto numa construção conflituosa das dimensões 

do self. Nos homens, em contrapartida, este perfil de Aproximação Social diminui no momento 

2, aumentando perfis como o de Negatividade, Isolamento e Aspiração de Diferenciação que, por 

sua vez, são perfis mais marcados pela independência em relação aos outros. Estes resultados 

corroboram os estudos que referem o auto-conceito dos homens como forte em iniciativa ou 

independência, e o das mulheres, mais saliente em interdependência ou comunhão (Cross & 

Madson, 1997), parecendo que isto se torna mais evidente após o contacto com o mercado de 

trabalho. Um último aspecto que se torna importante salientar em relação aos perfis de 
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construção de self, prende-se com o facto de, ao contrário do que se verificou no inicio do ano 

lectivo, no final da licenciatura, nenhum estudante pontuou no perfil de Superioridade. Com 

efeito, o contacto com o mercado de trabalho, parece ajustar a construção do self dos 

estudantes à forma como vêem os outros em termos de carreira. Isto pode indicar, também, que 

a passagem do papel de estudantes para trabalhadores, pode implicar a perda de algumas 

dimensões de carreira desejáveis, mas que a generalidade das outras pessoas também não 

possui. Por outras palavras, estes resultados parecem sugerir que, no final da licenciatura, as 

construções dos estudantes se revestem de maior realismo   

Estes aspectos de aproximação/distância aos outros significativos, nos dois momentos 

de estudo, pode ainda ser observado nos resultados relativos às distâncias entre o self dos 

estudantes e outras pessoas significativas, também contempladas neste estudo. Com efeito, 

comparando os dois momentos de avaliação do estudo, verifica-se que os estudantes, 

diminuíram as distâncias relativamente a todas as pessoas. A este respeito, Harter (1990, 

1993a, 1999a, 2003) refere o self como uma construção cognitiva e social, uma teoria que o 

indivíduo constrói sobre si próprio que se vai desenvolvendo ao longo do tempo, em função de 

evoluções cognitivas e de elementos sociais como os valores, a retroacção social e a fonte de 

comparação proporcionada pelos outros. Logo, compreender a forma como os estudantes se 

constroem em interacção com outros significativos reveste-se de especial importância. 

Neste contexto, sobressai o facto dos pais dos estudantes, especialmente as mães, 

serem uma das pessoas da grelha que apresentam maiores distâncias em relação à forma como 

os estudantes constroem o seu self, particularmente as mulheres. Estes dados, apesar dos 

estudos neste domínio indicarem que a carreira das mães é postulada como facilitadora da 

realização profissional das filhas, ao funcionarem como um modelo feminino de carreira para as 

suas filhas (e.g. Douvan, 1978; DiSabatino, 1976; Hoffman & Nye, 1974), podem ser explicados 

se levarmos em atenção os dados demográficos da amostra em estudo. Efectivamente, a 

maioria dos pais da amostra possuem níveis educacionais e estatutos profissionais baixos, o que 

pode explicar a distância em termos de construção do self de carreira por estes estudantes. 

Alias, esta é uma tendência demográfica em termos da população estudantil, essencialmente a 

partir da década de 60 até actualidade, em que verificamos que, embora entre as décadas de 

60 e 90, se tenha registado um aumento das taxas de escolarização da população portuguesa 

em geral, se registou também o alargamento da base social de recrutamento dos jovens do 

Ensino Superior, com uma incidência crescente das famílias com baixos níveis de capital sócio-
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cultural (cf. Balsa et al., 2001; Fernandes, 2001; Balsa, 1997; Braga da Cruz et al., 1995). 

Assim, ao contrário dos seus pais, os estudantes em estudo atingiram o ensino superior e 

aspiram estatutos profissionais mais elevados. Os estudos que levam em conta o nível 

educacional dos pais, têm demonstrado existir uma associação positiva entre níveis de educação 

superior e orientação das mulheres para a carreira (e.g., Almquist & Angrist, 1971; Del Vento 

Bielby, 1978; Patrick, 1973) ou para profissões não-tradicionais (e.g., Astin, 1969; Haber, 1980; 

Harmon, 1978; O’Donnell & Anderson, 1978; Hutchins, 1966; Russo & O’Connell, 1980; 

Wertheim et al, 1978). Contudo, no presente estudo, esta tendência parece não se verificar, e 

isto pode ter acontecido pois as estudantes utilizaram os pais como modelos negativos (ver 

Gibson, 2004), ou seja, o esforço e dificuldades que os pais enfrentam podem-nos ter levado a 

fazer outras opções e construírem o seu self de carreira de forma distinta. Apesar deste 

afastamento em termos de identificação, provavelmente, o suporte e encorajamento parental 

para o desenvolvimento de carreira dos filhos, neste caso, pode ter sido um factor moderador 

que explica o sucesso destes estudantes. 

De notar aqui também, que no segundo momento de avaliação do estudo, se obteve uma 

redução da distância estatisticamente significativa no caso da mãe, pai, pessoa significativa, 

professor/a, mulher que desagrada e homem que desagrada. Este facto pode revelar que, com 

a entrada no mercado de trabalho aumenta a identificação dos estudantes com as figuras 

parentais. Além disso, ao aumento da proximidade à figura do Professor revela a importância 

destas figuras no desenvolvimento de carreira dos estudantes, para além da permanência nas 

instituições de ensino. De registar ainda, que os modelos mulheres parecem ser vistos, em 

termos positivos, como os mais próximos, ou então, quando em desagrado, os mais distantes do 

self dos estudantes. Este aspecto é curioso, uma vez que no processo de elicitação dos 

elementos da grelha, a mulher que agrada e a mulher que desagrada em termos de carreira, 

eram aqueles que os estudantes demonstravam mais dificuldade em indicar, contudo são 

também aqueles que os estudantes mais diferenciam em termos do que identificam ou não 

identificam nos seus selves. Desta forma, a falta de modelos femininos referida na literatura 

(McLure & Piel, 1978; O’Donnell & Anderson, 1978; O’Leary, 1974), pode por um lado limitar os 

processos de modelagem das mulheres em termos profissionais, e por outro, também, tornar 

mais salientes os poucos modelos que existem, favorecendo o processo de identificação, de 

mulheres e homens, com esses modelos. 



Discussão Geral 
Capítulo 5  

239 

 
 

Outro aspecto saliente neste conjunto de resultados sobre as distâncias, prendem-se com 

a proximidade com que os estudantes, especialmente os homens, se constroem em termos de 

carreira em relação aos/às Companheiros/as, justificando o impacto que estas relações intimas 

podem ter no desenvolvimento de carreira de mulheres e homens, bem como a importância das 

dimensão de intimidade e da conjugação da mesma em termos de carreira, no desenvolvimento 

do jovem adulto. Ademais, estes resultados mostram alguma ligação com os estudos de 

Eisenhart e Holland (1992) e Gustafson, Stattin, e Magnusson (1992), que demonstraram o 

impacto que as relações amorosas podem ter no desenvolvimento de carreira dos jovens. O 

facto dos homens se construírem mais próximos em termos de carreira das companheiras, do 

que as mulheres em relação aos companheiros, pode sugerir um aspecto que de certo modo 

contraria a literatura do género, podendo indicar uma viragem geracional na forma como 

homens e mulheres gerem as suas relações amorosas e a carreira. Com efeito, a literatura do 

género tem apontado que os padrões de carreira das mulheres, sobretudo em posições de 

chefia, se caracterizavam por casamentos tardios e por um número reduzido de filhos (White & 

Cooper, 1994) e que, em contrapartida, para os homens, o casamento e a vida familiar facilitam 

o sucesso profissional, proporcionando um grau de estabilidade nas suas vidas que lhes 

possibilita a dedicação à carreira e serve de indicador de responsabilidade e de estabilidade para 

os empregadores. Os próprios homens sentirão que a vida familiar, lhes proporciona o suporte 

moral e emocional necessário para lidar com a tensão e o stress provocados pelos exigentes 

ritmos de trabalho da vida actual, ainda que para isso as suas esposas sacrifiquem as suas 

carreiras profissionais (Gattiker & Larwood, 1990; in Melamed, 1995, p.40). Contudo, os 

estudantes homens da amostra parecem sentir-se próximos das companheiras, o que sugere 

que procuram parceiras com características de carreira semelhantes às suas, e que por 

conseguinte, fogem ao padrão tradicional da dona-de-casa. 

Em relação à forma como mulheres e homens constroem o seu self relativamente a outras 

pessoas significativas ao longo do último ano da licenciatura, sobressai o facto das mulheres 

alterarem a percepção de distância em relação a quase todos os modelos de carreira, 

construindo-se significativamente mais próximas dos homens e das mulheres modelos positivos 

de carreira, enquanto os homens parecem não mudar tanto a sua construção de distância às 

outras pessoas, com excepção aos homens e mulheres modelos negativos de carreira. Com 

efeito, enquanto as mulheres, no final da licenciatura, parecem ver o seu self como mais 

semelhante daquilo que valorizam em termos de carreira num homem e numa mulher, os 



240 Discussão Geral 
Capítulo 5 
 
 
homens, parecem, no final da licenciatura, alterar a sua percepção dos modelos negativos 

reconhecendo no seu self algumas características de carreira semelhantes às destes modelos, e 

que antes não eram tão salientes, ou então, desenvolveram uma visão mais flexível acerca dos 

mesmos. A este respeito, ainda, e considerando os modelos positivos, é interessante notar que 

os homens, tendem a ver-se como mais próximos de outros homens do que das mulheres, 

enquanto as mulheres se vêem mais próximas da mulher que lhes agrada do que do homem 

que lhes agrada, embora se vejam mais próximas do pai do que da mãe. Estas ideias vão 

parcialmente de encontro à literatura que defende que os homens normalmente indicam outros 

homens (e.g., pais, professores) como modelos de influência significativos (e.g., Brown, Aldrich 

& Hall, 1978; Weishaar, Green & Craighead, 1981), enquanto as mulheres, indicam tantos 

modelos de carreira femininos como masculinos (e.g., Andberg, Follett & Hendel, 1979; Basow 

& Howe, 1978; Brown et al., 1978; Kutner & Brogan, 1980; Weishaar et al., 1981).  

Se considerarmos a noção recente de modelo social, como construções cognitivas activas 

desenvolvidas pelos indivíduos para construir os seus selves ideais ou possíveis baseados nas 

suas necessidades e objectivos de desenvolvimento (Bucher & Stelling, 1977; Cross & Markus, 

1991; Ibarra, 1999; Markus & Nurius, 1986), podemos afirmar que os resultados das distâncias 

obtidos com a Grelha de Repertório de Carreira concorrem para a compreensão de como estes 

modelos vão actuando de forma diferencial à medida que os jovens estudantes do Ensino 

Superior vão progredindo em termos do seu desenvolvimento de carreira. 

Por último, no que diz respeito às facetas do Eu de carreira, resta-nos analisar as 

distâncias que os estudantes percepcionam em relação aos seus selves, em diferentes 

momentos no tempo. Os resultados obtidos a este respeito indicam que, para os dois momentos 

de avaliação do estudo, os estudantes constroem-se, em termos de perspectiva temporal, como 

mais distantes daquilo que foram no passado (antes da entrada na universidade), e mais 

próximos daquilo que serão no futuro, a curto prazo, médio prazo e longo prazo, 

respectivamente. Tal indica que os estudantes possuem uma perspectiva de alguma mudança 

gradual em termos de carreira ao longo dos anos. Estes resultados são congruentes com os 

obtidos, neste estudo, em termos de perspectiva temporal de futuro, dos papéis de vida. 

Segundo Harter (1999, 2003), o jovem preocupa-se com os selves futuros, exprimindo nas suas 

escolhas – de carreira, por exemplo – valores e crenças próprios, sugerindo-se aqui um 

paralelismo com o que Markus & Nurius (1986, p. 954) designaram selves possíveis, enquanto 

derivados das representações do indivíduo no passado mas incluindo representações de si no 
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futuro. Com efeito, os jovens da amostra parecem incluir esta perspectiva temporal na forma 

como constroem o seu self, revelando uma tendência, entre os dois momentos de avaliação do 

estudo, para a redução de todas as médias de distância entre os elementos do self em 

diferentes momentos no tempo. Tal sugere que, no final da licenciatura, os estudantes 

percepcionam-se mais semelhantes do ponto de vista da carreira, em relação ao que eram antes 

de entrar na Universidade, bem como, percepcionam menos mudanças ao longo do tempo em 

termos do seu self de carreira, o que poderá indicar que nesta fase eles se encontram mais 

comprometidos do ponto de vista da identidade vocacional, e menos disponíveis para mudar. 

Este aspecto, aliás, é congruente com os resultados obtidos em relação às dimensões de 

identidade vocacional, em que se verificou um aumento do compromisso, traduzido no aumento 

da dimensão de realização da identidade. 

Em relação à forma particular como mulheres e homens constroem estes elementos 

temporais, podemos constatar que os homens tendem a registar médias de distância em relação 

ao self antes de entrar na Universidade mais elevadas do que as mulheres, o que indica que 

estes estudantes percepcionam que durante os anos de frequência do Ensino Superior mudaram 

algumas dimensões do seu Eu de Carreira. Contudo, os homens também tendem a apresentar 

média distâncias menores do que as mulheres em termos do Eu actual e Eu no futuro, tanto a 

curto, como a médio e a longo prazo, parecendo antecipar menos mudanças do que as 

mulheres. Este aspecto parece-nos importante pois poderá contribuir para compreender algumas 

das dificuldades e conflitos que as mulheres enfrentam na transição para o mercado de 

trabalho, levando-as, por vezes, a baixar as suas aspirações académicas ou profissionais. 
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A dissertação apresentada procurou aprofundar teórica e empiricamente a construção 

de carreira no Ensino Superior, contribuindo, para a caracterização desta população e para a 

compreensão dos aspectos através dos quais os estudantes, mulheres e homens, constroem a 

sua carreira ao longo da sua passagem pelo Ensino Superior. Neste último ponto da tese, cabe-

nos rematar apontando cinco aspectos que remetem para as principais conclusões decorrentes 

do trabalho efectuado neste âmbito. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de realçar o contributo que esta dissertação poderá 

prestar para a caracterização, em termos das dimensões de carreira da população dos 

estudantes, mulheres e homens, finalistas do Ensino Superior português e, mais 

especificamente da Universidade do Minho. Com efeito, o presente estudo permite-nos 

caracterizar os estudantes em termos dos seus objectivos de carreira e organização de papéis de 

vida e a forma como isto se manifesta nas dimensões de identidade vocacional, bem como as 

dimensões do Eu de Carreira que contribuem, ainda que implicitamente, para o modo como os 

estudantes vão gerindo os primeiros aspectos. Os resultados obtidos permitem-nos, então, 

caracterizar esta população em diferentes níveis de análise, permitindo uma visão interactiva de 

várias dimensões relacionadas com a forma como as pessoas vão construindo as suas carreiras. 

De uma forma geral, parece-nos relevante salientar o enfoque que os estudantes atribuem aos 

papéis Familiar e Profissional, em detrimento dos restantes (Social, Lazer, Doméstico e 

Cidadania). Do mesmo modo, é de ressaltar a tendência dos estudantes para indicarem 

objectivos familiares que remetem para uma organização tradicional desse papel ou, a tendência 

para optar por alternativas profissionais mais tradicionais e com menor risco associado. 

Paralelamente, verifica-se uma resolução positiva da identidade vocacional que, no entanto, não 

é, necessariamente, acompanhada de complexidade cognitiva na construção de significados em 

torno da carreira, ou de uma melhor resolução das dimensões de construção do self.  

Embora o presente estudo, se tenha focado mais na avaliação da construção de carreira 

de mulheres e homens como um processo eminentemente pessoal, consideramos que este 

processo tem vindo a tornar-se, cada vez mais, um problema social e institucional com particular 

relevância. Neste sentido, os resultados acima mencionados revelam-se úteis para que as 

instituições educativas possam concorrer para a promoção do desenvolvimento pessoal e 

profissional dos seus estudantes. Para além dos valores humanistas, são atribuídos à educação 

e formação e, por conseguinte, às Universidades, objectivos gerais da Educação, tais como o 

desenvolvimento do indivíduo para que possa realizar todas as suas potencialidades e ter uma 
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vida feliz (Comissão Europeia, 2001a; Pacheco, 2003). Logo, para ir de encontro às 

necessidades dos estudantes, a Universidade deve, primeiro, percebê-las, para que ambos, 

Instituições e estudantes, se possam adaptar e moldar às necessidades e objectivos mútuos. 

Em segundo lugar, gostaríamos de enfatizar o contributo do presente estudo para 

compreender as principais mudanças de construção de carreira ao longo do último ano de 

graduação no Ensino Superior. Com efeito, os resultados desta investigação revelam que, do 

início para o final do ano lectivo, os estudantes registam mudanças na construção de carreira 

num conjunto considerável de dimensões. Salientam-se, por exemplo, as mudanças verificadas 

em termos da organização de papéis de vida, em particular, o relevo dado no segundo momento 

de avaliação, ao papel doméstico, bem como, em termos do conteúdo dos objectivos em cada 

papel de vida, a diminuição de estudantes que desejam ou pretendem continuar estudos após a 

licenciatura, ou o aumento da indecisão relativa ao número de empregos que desejam vir a ter. 

A este respeito, ainda, apesar dos resultados nas dimensões de identidade vocacional indicarem, 

como seria teoricamente de esperar, uma resolução mais positiva da identidade no final da 

licenciatura, verifica-se também, em relação às dimensões do Eu de Carreira, alguns indicadores 

que sugerem que, nessa mesma fase os estudantes enfrentam mais dificuldade em construir 

significados em torno da carreira. Considerando que entre o tempo que mediou estas duas 

avaliações, os estudantes vivenciaram uma experiência de estágio, num contexto de trabalho, 

podemos depreender que esta experiência pode ter um impacto decisivo nas dimensões que 

contribuem para a forma como os estudantes constroem as suas carreiras, à saída do Ensino 

Superior. Parece-nos pertinente, salientar a relevância do papel das instituições educativas em 

geral, na forma como desenham os planos curriculares da variada oferta educativa que dispõem, 

e dos docentes em particular, no papel que desempenham, por exemplo, enquanto supervisores 

de estágio. É fundamental que a formação, para além da dimensão académica e técnica, 

proporcione aos alunos momentos de reflexão e de integração das novas experiências de uma 

forma protegida, que lhes permita caminhar para situações de maior autonomia. Consideramos 

que os resultados obtidos neste trabalho, permitem identificar algumas dimensões que seria 

importante trabalhar com os estudantes, ao longo da frequência do Ensino Superior e, em 

particular, no último ano da licenciatura, no sentido de os munir de recursos necessários para 

enfrentarem a transição do Ensino Superior para o mercado de trabalho. Em particular, salienta-

se a dificuldade dos estudantes, mesmo depois de viverem uma experiência de trabalho 

proporcionada pelo estágio, em nomear empregos específicos. Parece-nos. que esta falta de 
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auto-conhecimento acerca de si mesmos e das oportunidades e de competências de 

planeamento, somada à competitividade, imprevisibilidade e instabilidade que caracteriza, 

actualmente o mercado de trabalho, pode resultar, se nada for feito entretanto, em sérias 

dificuldades na integração sócio-profissional destes jovens. Neste contexto, parece-nos também 

relevante, o esforço que os estudantes parecem fazer para se adaptarem às novas exigências 

desta fase de transição, que se podem verificar, tanto no conteúdo dos objectivos, como nos 

resultados dos índices de conteúdo do Eu de carreira. Concretamente, no final da licenciatura, 

os estudantes parecem resolver alguns dos seus dilemas e conflitos de carreira, mantendo-se 

constudo mais indecisos quanto às suas aspirações. Paralelamente, apesar de diminuírem a 

congruência entre o que são e o que gostariam de ser em termos de carreira, ou mesmo, entre 

os objectivos que desejam e os que consideram alcançar, aproximam a forma como se vêem em 

termos de carreira da forma como vêem os outros, o que pode constituir uma estratégia de 

coping, ou de protecção de identidade, para lidar com esta redução da auto estima. Esta 

estratégia, pode explicar em certa medida, os resultados obtidos nas dimensões de Identidade 

Vocacional. Convém salientar também, que com o finalizar da licenciatura, os estudantes podem 

revelar-se mais comprometidos com um percurso vocacional, mas podem também, não reunir 

condições quer pessoais, quer relacionadas com o contexto, para cumprir esse percurso. Para 

além da avaliação da identidade vocacional, avaliando os objectivos e as dimensões mais 

profundas da organização cognitiva das pessoas, poderemos compreender de forma mais 

completa as potencialidades das pessoas em termos de construção de carreira. 

Em terceiro lugar, gostaríamos de realçar o contributo do presente estudo para 

identificar algumas especificidades e/ou comunalidades na forma como mulheres e homens 

estudantes do Ensino Superior, constroem as suas carreiras. Concretamente, este estudo 

permitiu verificar algumas comunalidades em relação à forma como mulheres e homens 

constroem a carreira no último ano de licenciatura, como por exemplo, no que diz respeito à 

importância relativa que atribuem aos diferentes papéis de vida ou às dimensões de identidade 

vocacional. Verifica-se, no entanto, e para a generalidade das dimensões, especificidades que 

revelam a forma diferencial como o género actua no desenvolvimento de carreira das mulheres e 

dos homens estudantes do Ensino Superior. A este respeito, salienta-se o facto de as mulheres 

registarem mais diferenças estatisticamente significativas entre os dois momentos de estudo em 

relação aos objectivos académicos, profissionais e familiares que consideram ou desejam atingir. 

Com efeito, o contacto com o mercado de trabalho proporcionado pelo estágio parece ter mais 
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influência na forma como as mulheres se projectam em termos futuros do que nos homens, em 

desfavor das mesmas. Em termos da construção da carreira, torna-se relevante apontar, ainda, 

que as mulheres parecem, no final da licenciatura, construir o self como mais distante do que 

idealizam para elas mesmas e como mais próximo das outras pessoas do ponto de vista da 

carreira, do que os homens. Estes resultados assumem particular relevância se considerarmos o 

estudo longitudinal de Salmeda-Aro e Nurmi (2007), que conclui que a auto-estima elevada 

avaliada durante os anos de frequência do Ensino Super é preditora de um emprego estável, 

salários elevados, satisfação no emprego e reduzidos níveis de burnout. Por outro lado, a auto-

estima baixa durante aos anos de frequência do Ensino superior, revelou-se preditora de 

desemprego, sentimentos de cansaço, pouco compromisso e satisfação com o trabalho. Desta 

forma, os resultados empíricos apresentados nesta tese, podem contribuir para explicar algumas 

das disparidades de género verificadas em termos, por exemplo, das estatísticas de género 

relativas à frequência de estudos de pós-graduação, ou, das estatísticas de género relacionadas 

com a ocupação de cargos de chefias nas Instituições de Ensino superior, que de uma forma 

geral, registam frequências em desfavor das mulheres. Adicionalmente, este trabalho permitiu, 

ainda, analisar diferentes modelos sociais e a sua proximidade em termos de carreira nas 

mulheres e nos homens, revelando que a percepção destes ao longo do último ano da 

licenciatura, parece alterar mais nas mulheres do que nos homens. Esta compreensão da 

influencia diferencial do género na construção de carreira de mulheres e homens ao longo do 

ciclo de vida, parece-nos fundamental para, por um lado, atender e perceber as disparidades de 

género identificadas ao nível do Ensino Superior, e por outro, promover contextos educativos e 

experienciais de transição para o mercado de trabalho que garantam igualdade de condições 

para os dois sexos. Neste contexto, as especificidades de carreira em mulheres 

comparativamente aos homens estudantes do ensino superior verificadas neste trabalho, 

sugerem também, tal como Taveira e Nogueira (2004) indicam, a necessidade de se incorporar 

melhor e de modo mais explícito, os contributos dos estudos de género nas intervenções de 

carreira. 

Em quarto lugar, torna-se pertinente referir a importância que o conhecimento descrito 

nos pontos anteriores assume para o planeamento da intervenção no âmbito da psicologia 

vocacional com estes estudantes. Sendo o ambiente académico um contexto tão multivariado na 

quantidade e tipo de vivências que proporciona aos jovens, constitui-se um contexto privilegiado 

para delinear intervenções de carreira que permitam aos estudantes explorar-se em diferentes 
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papéis e, consequentemente, facilitar a sua adaptação às diferentes transições que caracterizam 

a fase de vida que atravessam. 

O conhecimento retirado com a caracterização desta população de estudantes da 

Universidade do Minho, atendendo a especificidades de grupos específicos, como o das 

mulheres e homens, permite-nos desenhar intervenções mais ajustadas às necessidades 

vocacionais específicas dos diferentes estudantes. Por exemplo, a informação obtida com este 

trabalho será útil no desenvolvimento de intervenções como o Seminário de Gestão Pessoal de 

Carreira, da autoria e responsabilidade de académicos da equipa de Psicologia Vocacional da 

Universidade do Minho (Taveira et al., 2006). Este Seminário visa ajudar finalistas das 

licenciaturas da Universidade do Minho a desenvolver uma visão positiva sobre a sua carreira, a 

determinar objectivos futuros para a sua vida académica e profissional e a ensaiar, de modo 

protegido, a execução de tais objectivos, a partir de um plano integrado e reflectido de acção. 

Com efeito, estes objectivos e outros relacionados, por exemplo, com a gestão de papéis de vida, 

com os estereótipos de género, ou com a promoção de competências de exploração pessoal e 

profissional, são iniciativas que urge implementar e desenvolver nas instituições, como a 

Universidade do Minho, de forma a apoiar os estudantes, mulheres e homens, na transição para 

o mercado de trabalho e na forma como constroem as suas carreiras. As iniciativas de 

mentorado ou de tutoria também podem ser importantes neste contexto, especialmente para as 

mulheres, em que os modelos sociais parecem ser muito importantes.  

Por último, gostaríamos de rematar sugerindo algumas linhas de investigação que 

favoreçam a continuação de estudos neste âmbito e permitam avançar o conhecimento neste 

domínio. Consideramos que o trabalho apresentado constitui um passo importante na 

investigação do desenvolvimento pessoal e profissional no Ensino Superior, que contribuiu para 

desenvolver metodologias de avaliação, das dimensões de carreira, inovadoras, bem como, para 

através delas, aceder a um conhecimento pertinente para a ciência psicológica e para a 

sociedade, acerca desta população. No entanto, chegado a este estado de conhecimento acerca 

dos processos de construção de carreira dos estudantes do Ensino Superior, novas questões de 

investigação se levantam.  

Neste contexto, consideramos que seria interessante tentar reunir as dimensões de 

carreira aqui exploradas, aspectos motivacionais, facetas do Eu Vocacional e facetas do Eu de 

Carreira, num modelo multidimensional que permitisse explorar relações causais entre as várias 

dimensões, ou que permitisse desenhar, com base nestas dimensões, perfis de desenvolvimento 
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para grupos específicos, como por exemplo, para mulheres e homens, ou para estudantes 

pertencentes a diferentes grupos etários, culturas, entre outros. Além disso, seria relevante 

ampliar o estudo realizado para outros contextos académicos bem como, a diferentes fases de 

desenvolvimento humano. 

Paralelamente ao este estudo aprofundado desta população, torna-se relevante ir 

desenvolvendo e avaliando intervenções psicológicas e educativas que vão de encontro às 

variadas necessidades de carreira da heterogeneidade que, actualmente, caracterizam a 

população do Ensino Superior. A investigação em torno destas intervenções e das mais diversas 

estratégias por elas utilizadas, reveste-se de especial importância, de forma a garantir a sua 

eficácia. 

Outra linha de investigação que consideramos importante neste âmbito refere-se à 

exploração acerca do conteúdo das construções de carreira, em mulheres e homens, estudantes 

do Ensino Superior, ou de mulheres e homens que já se encontrem inseridos no mercado de 

trabalho. Neste âmbito, por exemplo, a análise de conteúdo dos dilemas e conflitos cognitivos 

dos estudantes poderia contribuir para compreender melhor as dimensões que contribuem para 

o impasse e bloqueiam os estudantes em termos da construção da carreira.  

 Por fim, em termos metodológicos, consideramos relevante o estudo mais aprofundado 

da Grelha de Repertório da Carreira, permitindo ultrapassar algumas limitações com que nos 

deparamos na interpretação e utilização das suas medidas. Acreditamos que esta metodologia é 

útil, quer a nível da continuação desta linha de investigação, quer ao nível da intervenção, como 

ferramenta de avaliação e promoção de auto-conhecimento.     
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 



 
 

Cara/o Aluna/o 
 
 

Solicito a sua colaboração voluntária num estudo que está a decorrer na 

Universidade do Minho, no âmbito de uma tese de Doutoramento em Psicologia 

Vocacional, dedicada à investigação sobre a Construção da Carreira no Ensino 

Superior. 

 A sua colaboração neste estudo contribuirá para um aprofundamento do 

conhecimento acerca de como mulheres e homens constroem os seus percursos de 

carreira e desta forma ajudar a definir as condições e critérios necessários para 

assegurar a participação equivalente de pessoas de diferentes sexos no ensino 

superior promovendo a criação de ambientes de ensino superior, como a nossa 

Universidade, mais sensíveis às questões de género. 

 

A investigação em curso envolve a participação de alunos de todas as 

licenciaturas da Universidade do Minho que estejam a frequentar o último ano da sua 

licenciatura sem nunca terem repetido um ano no decorrer da mesma. Desta 

população restrita de alunos, apenas poderemos ter acesso aqueles que permitiram 

aceder à sua morada ou contacto electrónico. Deste universo ainda mais restrito de 

alunos, foi retirada aleatoriamente uma amostra, da qual faz parte o seu caso. A sua 

participação, como poderá concluir, torna-se fundamental para a realização da 

presente investigação. Agradecemos desde já toda a disponibilidade que possa vir a 

ter para colaborar connosco. 

 

O envolvimento nesta actividade ocupar-lhe-á aproximadamente uma hora do 

seu tempo livre e envolve o preenchimento de um questionário e uma breve 

entrevista, em dois momentos de avaliação, o primeiro a decorrer agora, entre 

Novembro de 2005 e Março de 2006 e, o segundo, mais tarde, a decorrer entre 

Julho e Novembro de 2006. O desenvolvimento do estudo será realizado por uma 

especialista em Psicologia. Os dados fornecidos serão confidenciais e sempre tratados 

anonimamente, por especialistas de Psicologia.  

No final receberá um certificado de colaboração na investigação. 

 

Para o efeito, solicitávamos que nos fornecesse o seu número de telefone fixo 

ou móvel, de forma a pudermos contactá-lo/a, explicar – lhe um pouco melhor em 

que consiste este estudo e, caso concorde, marcar o dia/hora e local da sua 



entrevista. Informamos desde já que esta será realizada no campus Gualtar ou no 

campus Azurém, em sala conforme a sua disponibilidade e facilidade de acesso. 

 

Grata pela atenção, 

 

Braga, 18 de Outubro de 2005 

 

 

Ana Daniela Silva 

Doutoranda em Psicologia Vocacional 

Departamento de Psicologia, Universidade do Minho 

 

 

 

Contactos: Ana Daniela Silva  

 + 351 962687569          

 anadan@portugalmail.pt 



Projecto “A Construção de Carreira no Ensino Superior” 
  

CCoonnttrraattoo  ddee  PPaarrttiicciippaaççããoo  
Ana Daniela Silva & Maria do Céu Taveira 

Departamento de Psicologia, Universidade do Minho 
 
 
 

No âmbito de uma tese de Doutoramento em Psicologia Vocacional a decorrer no Departamento de Psicologia da 
Universidade do Minho sob a orientação da Doutora Maria do Céu Taveira, estamos a realizar uma investigação 
dedicada ao estudo da construção de Carreira no Ensino Superior. 

 A sua colaboração neste estudo contribuirá para um aprofundamento do conhecimento acerca de como 
mulheres e homens constroem os seus percursos de carreira e, desta forma, ajudar a definir as condições e critérios 
necessários para assegurar a participação equivalente de pessoas de diferentes sexos no ensino superior, promovendo 
a criação de ambientes de ensino superior mais sensíveis às questões de género. 

 
A sua participação consistirá no preenchimento de um Questionário de Identificação Pessoal e Projecção na 

Carreira e de um Inventário de Identidade Profissional que permitirá caracterizar aspectos relacionados com a sua 
carreira escolar e profissional e a forma como está a construir a sua identidade nesse domínio e, ainda, a colaboração, 
no preenchimento de uma grelha de repertório no domínio da carreira, destinada a analisar modos particulares de 
pensar e sentir acerca das questões de género neste âmbito. Estes instrumentos serão preenchidos em dois momentos 
de avaliação. 

 
Da nossa parte comprometemo-nos com o seguinte: 
 As informações que nos comunicar serão confidenciais 
 Todas as informações serão codificadas e tratadas por especialistas e nunca serão apresentados sob formato 

individual  
 Em qualquer momento poderá ter acesso ao material que lhe diga respeito 

Caso estes requisitos de participação na investigação não sejam satisfeitos, ou caso seja sua vontade, poderá 
anular a sua colaboração. 
 

Tomei conhecimento das condições e aceito colaborar como participante nesta investigação. 
 
 

Braga, ___ de _______________ de 2005 

 
     O/A participante __________________________ 
 

A investigadora __________________________ 
 



 



Projecto “A Construção de Carreira no Ensino Superior” 
 

QQuueessttiioonnáárriioo  ddee  IIddeennttiiffiiccaaççããoo  PPeessssooaall  ee  PPrroojjeeccççããoo  nnaa  CCaarrrreeiirraa  
©Ana Daniela Silva & Maria do Céu Taveira (Versão para Investigação) 

Departamento de Psicologia, Universidade do Minho 
Braga, Novembro de 2005  

  
  

A preencher pela Investigadora                                                                      Código: ________________ Data: ___ /___ /_______ 
 
 
1. Identificação Pessoal 

 
Idade (em anos) _____        Data de nascimento: _____/_____/_______    Sexo: M  F     Nacionalidade: ______________________________ 

Residência Actual (Morada completa) ______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Residência durante o período de estudo (Morada completa) _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone_____________________  Telemóvel_____________________  E-mail: __________________________________________ 

Ano de licenciatura: ______  Curso: ____________________________________   Média dos resultados académicos até ao momento: ______ 
 
Por favor, assinale o seu estado civil actual, sombreando o círculo 
correspondente: 
 

Solteiro(a)  
Casado(a)  
União de facto  
Divorciado(a)  
Viúvo(a)  

Por favor, assinale ainda a sua situação relacional actual, 
sombreando o círculo correspondente: 
 

Numa relação estável  
Numa relação instável  
Sozinho(a) e insatisfeito(a) com este facto  
Sozinho(a), mas bem com este facto  

Na tabela que se segue, por favor, escreva as habilitações e profissão/ocupação dos seus pais. No caso de estes estarem reformados ou terem 
falecido, deve indicar a sua profissão/ocupação antes da reforma ou falecimento.   
 

 Habilitações Literárias Profissão/ocupação actual 
Pai   
Mãe   

 

2. Projecção na Carreira 
 
2.1. Nesta questão, pretendemos que assinale quais são os seus objectivos e aspirações, em domínios principais da vida/carreira. Assim, para 
cada um dos diferentes domínios indicados, assinale, por favor, sombreando o círculo correspondente, todos os objectivos que gostaria de atingir 
ou realizar, a curto ou médio prazo, na sua vida.  
 

DOMÍNIOS DE VIDA 
Académico Profissional Familiar/Conjugal Lazer/Cidadania 

Licenciatura 
 
Curso de 
Especialização 
 
Mestrado 
Doutoramento 
MBA (Masters in 
Business and 
Administration) 
 
Curso de 
estudos 
avançados de 
Pós- 
Doutoramento 
 
Outro 
_____________
_____________
_____________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ter uma profissão muito relacionada com o domínio dos seus estudos 
Ter uma profissão pouco relacionada com o domínio dos seus estudos 
Ter uma profissão nada relacionada com o domínio dos seus estudos 
 
No âmbito do meu trabalho profissional gostaria, se pudesse, de 
realizar actividades como por exemplo: __________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Ter um emprego a Tempo inteiro 
Ter um emprego a Tempo Parcial (Part-time) 
 
Ter um emprego por conta própria 
Ter um emprego por conta de outrem 

Com vinculo à instituição (ex. contrato de trabalho a termo certo) 
Sem vinculo à instituição (ex. contrato de trabalho temporário)  

 
Ter um emprego Por exemplo (Qual?) _______________ 
Ter mais que um emprego     Por exemplo (Quais?) _______________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ser Solteiro (a)  
Ser Casado(a)/Viver 

em União de facto 
 
Viver sozinho 
Viver com a família 

de origem (pais 
e/ou irmãos) 

Viver com Cônjuge/ 
Companheiro(a) 

Viver com amigos 
 
Não ter filhos   
Ter Filhos 
Nº de Filhos: 

Próprios:  ____ 
Adoptados: ____ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ocupar os meus 
momentos de lazer, do 
seguinte modo ou 
modos principais: 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
 
Envolver-me nas 
seguintes actividades 
de cidadania: 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 



 
2.2. Na tabela que se segue, por favor, assinale agora os objectivos que acredita vai realmente realizar, em cada um dos diferentes domínios de 
vida indicados.  
 

DOMÍNIOS DE VIDA 
Académico Profissional Familiar/Conjugal Lazer/Cidadania 

Licenciatura 
 
Curso de 
Especialização 
 
Mestrado 
Doutoramento 
MBA (Masters in 
Business and 
Administration) 
 
Curso de 
estudos 
avançados de 
Pós- 
Doutoramento 
 
Outro 
_____________
_____________
_____________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ter uma profissão muito relacionada com o domínio dos seus estudos 
Ter uma profissão pouco relacionada com o domínio dos seus estudos 
Ter uma profissão nada relacionada com o domínio dos seus estudos 
 
No âmbito do meu trabalho profissional acredito que irei realizar 
actividades como por exemplo: ________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
Ter um emprego a Tempo inteiro 
Ter um emprego a Tempo Parcial (Part-time) 
 
Ter um emprego por conta própria 
Ter um emprego por conta de outrem 

Com vinculo à instituição (ex. contrato de trabalho a termo certo) 
Sem vinculo à instituição (ex. contrato de trabalho temporário)  

 
Ter um emprego Por exemplo (Qual?) _______________ 
Ter mais que um emprego     Por exemplo (Quais?) _______________ 
_________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Ser Solteiro (a)  
Ser Casado(a)/Viver 

em União de facto 
 
Viver sozinho 
Viver com a família 

de origem (pais 
e/ou irmãos) 

Viver com Cônjuge/ 
Companheiro(a) 

Viver com amigos 
 
Não ter filhos   
Ter Filhos 
Nº de Filhos: 

Próprios:  ____ 
Adoptados: ____ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ocupar os meus 
momentos de lazer, do 
seguinte modo ou 
modos principais: 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 
 
Envolver-me nas 
seguintes actividades 
de cidadania: 
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________ 

 
 
2.3. Nesta questão, pretendemos saber que importância atribui, neste momento, a diferentes papéis de vida. Para isso, em seguida, listam-se seis 
papéis de vida principais, face aos quais gostaríamos que se posicionasse, de acordo com a importância relativa atribuída a cada um deles, 
ordenando-os numa escala de 1 a 6 (em que 1= mais importante e 6= menos importante). Registe o número que corresponde à sua resposta no 
quadrado à frente de cada papel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Considerando os mesmos papéis de vida, pense agora na sua dedicação a cada um deles (tempo e esforço dedicado a actividades típicas de 
cada papel). Ordene-os, novamente, numa escala de 1 a 6 (em que 1= maior dedicação e 6= menor dedicação), primeiro, tendo em conta a sua 
situação actual e, depois, de acordo com a dedicação que pensa ter que destinar a cada papel de vida, num futuro muito próximo e, dentro de 5 e 
10 anos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profissional  

Familiar  

Social/amigos  

Doméstico  

Lazer  

Cidadania  

Actualmente Daqui a 6 meses Daqui a 5 anos Daqui a 10 anos 
Profissional  

Familiar  
Social/Amigos  

Doméstico  
Lazer  

Cidadania  

Profissional  
Familiar  

Social/Amigos  
Doméstico  

Lazer  
Cidadania  

Profissional  
Familiar  

Social/Amigos  
Doméstico  

Lazer  
Cidadania  

Profissional  
Familiar  

Social/Amigos  
Doméstico  

Lazer  
Cidadania  



 
Dellas Identity Status Inventory Occupation: DISI – O 

 
© Maria Céu Taveira, 1993 

Departamento de Psicologia, Instituto de Educação e Psicologia, Universidade do Minho 
 

 
 
 
 
 
Nas páginas seguintes encontram-se afirmações sobre atitudes e percepções acerca da carreira. Para cada 
afirmação, deve escolher a hipótese que melhor corresponde à sua maneira de sentir e pensar, de acordo 
com a seguinte grelha: 

 
A- Totalmente de acordo comigo 
B- De acordo comigo 
C- Nem de acordo nem em desacordo comigo 
D- Em desacordo comigo 
E- Totalmente em desacordo comigo 

 
Para tal, na folha de respostas, faça um círculo à volta da letra A, B, C, D ou E, conforme o grau de 
correspondência com a sua forma de pensar relativamente à afirmação. 
Não existem respostas correctas, somente respostas que estão mais de acordo consigo. Ao marcar a sua 
resposta na folha de respostas assegure-se de que o número da afirmação corresponde de facto àquele a 
que está a responder. 
Por favor, não escreva nada neste caderno e assegure-se que deu respostas relativamente a todas as 
afirmações na folha de respostas. 
Não há tempo limite mas responda tão rapidamente quanto possível. 

 
 
Muito obrigado pela colaboração! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



1. Estou actualmente a informar-me muito 
cuidadosamente sobre várias vias de estudos e 
profissões, de tal maneira que tenho a certeza de que 
ficarei satisfeito(a) com o que escolherei. 

2. Já me informei sobre as várias vias de estudos e 
profissões; fiz a minha escolha de carreira e estou 
satisfeito(a) com ela. 

3. Mantenho-me em suspenso quanto à escolha de 
prosseguimento de estudos e/ou da 
profissão/emprego porque penso que ainda é muito 
cedo para tomar uma decisão. 

4. Desde há muito que sei como será a minha 
carreira, por isso não tem sido necessário perder 
tempo com esse problema. 

5. Estou à espera do que poderá aparecer, porque 
ainda não sei bem que escolha ao nível do 
prosseguimento de estudos e/ou de 
profissão/emprego gostaria de fazer. 

6. Ainda não escolhi a minha via de prosseguimento 
de estudos e/ou profissão/emprego porque não quero 
tomar uma decisão enquanto as coisas não estiverem 
claras.    

7. As coisas acabarão por se resolver, porque é 
muito difícil ter em conta todos os aspectos que é 
importante considerar para fazer uma escolha em 
termos de prosseguimento de estudos e/ou de 
profissão/emprego. 

8. Tentar ajustar tudo nunca foi um dos meus 
problemas. Vou fazer exactamente aquilo que decidi 
vir a fazer quando era criança. 

9. Estou presentemente a informar-me sobre os 
vários percursos vocacionais, para escolher os 
estudos e a profissão/emprego que pretendo seguir. 

10. Já me informei sobre as várias vias de 
prosseguimento de estudos e profissões/empregos e 
agora sei o que vou fazer a seguir. 

11. Dizem que a escola muda as nossas ideias 
acerca dos estudos e da profissão que queremos 
seguir mas isso não aconteceu comigo. Continuo a 
estar interessado(a) naquilo que escolhi quando era 
criança. 

12. A nossa vida escolar e profissional tende a 
resolver-se e por isso não vale a pena preocupar-me 
com a escolha dos estudos e da profissão/emprego. 

13. Aquilo que aprendi na Universidade ajudou-me a 
analisar alguns aspectos ligados à escolha dos 
estudos e da profissão/emprego, mas estou a 
considerar outros antes de tomar uma decisão. 

14. Neste momento, mantenho-me em suspenso 
quanto à escolha ao nível do prosseguimento de 
estudos e/ou da profissão/emprego porque não quero 
comprometer-me e perder alguma oportunidade que 
entretanto possa surgir. 

15. Ponderei muito acerca da escolha, ao nível do 
meu prosseguimento de estudos e/ou da minha 
profissão/emprego, e agora já fiz a minha escolha 
definitiva. 

16. Interroguei-me sobre a adequação de várias vias 
de prosseguimento de estudos e profissões/empregos 
mas já resolvi as minhas dúvidas e agora sei qual é o 
meu objectivo vocacional. 

17. Sei que existem várias vias de prosseguimento de 
estudos e profissões/empregos que vão de encontro 
às minhas capacidades. Presentemente estou a 
analisá-las para ver qual delas me entusiasma mais. 

18. Ainda não pensei em escolher uma via de 
prosseguimento de estudos nem uma 
profissão/emprego porque há muita coisa por aí e 
quero evitar tomar uma decisão demasiado cedo. 

19. As coisas provavelmente arranjar-se-ão de um 
modo ou de outro, independentemente de eu me 
debruçar sobre diferentes vias de prosseguimento de 
estudos ou profissões/empregos.    

20. Nunca tive dúvidas acerca dos estudos e da 
profissão/emprego a seguir e tenho dirigido todos os 
meus esforços nesse sentido. 

21. Neste momento não me estou a ver em nenhuma 
profissão/emprego mas penso que as coisas se 
resolverão por si. 

22. Sempre quis seguir determinada profissão e 
nunca pensei noutra. 



23. Informei-me sobre as diferentes vias de 
prosseguimento de estudos e/ou profissões/empregos 
e agora já me consigo ver naquilo que eu escolhi. 

24. Estou perto de fazer a minha escolha de 
prosseguimento de estudos e/ou da 
profissão/emprego, apesar de algumas vezes pensar 
que deveria fazer uma coisa em que sou bom (boa) e 
outras vezes pensar que deveria esforçar-me mais 
para utilizar outras capacidades. 

25. Tenho algumas ideias vagas sobre a escolha de 
uma via de prosseguimento de estudos e/ou de uma 
profissão/emprego mas por enquanto deixo a minha 
decisão em aberto. 

26. Não vale a pena informar-me sobre várias vias de 
prosseguimento de estudos e/ou profissões porque 
desde criança que sei qual será a minha profissão. 

27. Estou aberto(a) quanto ao meu prosseguimento 
de estudos e/ou quanto à minha profissão/emprego 
porque quero poder adaptar-me a todas as 
possibilidades que possam surgir. Provavelmente 
começarei a decidir-me em breve. 

28. Estou à espera de ver o que acontece porque na 
vida escolar e profissional a sorte conta muito. 

29. Após ter-me informado sobre diferentes vias de 
prosseguimento de estudos e/ou profissões/empregos 
sei exactamente qual é o meu objectivo vocacional. 

30. Reduzi o meu leque de escolha mas ainda estou 
a investigar algumas vias de prosseguimento de 
estudos e/ou profissões/empregos para ter a certeza 
que escolherei aquela que é mais adequada. 

31. Neste momento só me preocupo com os estudos 
porque a minha vida profissional vai depender muito 
das minhas amizades e conhecimentos. 

32. A escola influenciou-me na decisão da minha 
futura profissão/emprego e agora sei aquilo que irei 
fazer. 

33. A escola ajudou-me a identificar as minhas 
capacidades mas agora estou a analisar várias vias de 
prosseguimento de estudos e/ou profissões/empregos 
para decidir em qual delas poderei realizar-me. 

34. Mantenho-me em aberto relativamente à escolha 
ao nível do prosseguimento de estudos e da 
profissão/emprego enquanto estou na Universidade 
porque não me quero comprometer antes de saber o 
que vou seguir. 

35. A minha experiência académica acabou por 
confirmar a escolha profissional que fiz quando era 
criança. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dellas Identity Status Inventory Occupation: DISI – O 
Folha de Respostas 

 
 
 
Código: __________         Data: ___/___/______ 
 
 
 

Responda às afirmações de acordo com a seguinte escala: 
 
A – Totalmente de acordo comigo 
B – De acordo comigo 
C – Nem de acordo nem em desacordo comigo 
D – Em desacordo comigo 
E – Totalmente em desacordo comigo 

 
1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
6 A B C D E 
7 A B C D E 
8 A B C D E 
9 A B C D E 
10 A B C D E 
11 A B C D E 
12 A B C D E 
13 A B C D E 
14 A B C D E 
15 A B C D E 
16 A B C D E 
17 A B C D E 
18 A B C D E 
19 A B C D E 
20 A B C D E 
21 A B C D E 
22 A B C D E 
23 A B C D E 
24 A B C D E 
25 A B C D E 
26 A B C D E 
27 A B C D E 
28 A B C D E 
29 A B C D E 
30 A B C D E 
31 A B C D E 
32 A B C D E 
33 A B C D E 
34 A B C D E 
35 A B C D E 

 
 
 
 
 



 



Grelha de Repertório da Carreira 
© Ana Daniela Silva & Maria do Céu Taveira 

Departamento de Psicologia – Universidade do Minho 
 

Versão para Investigação 
Braga, Novembro de 2005 

 
 
No exercício que se segue pretende-se que pense sobre algumas pessoas que podem ter sido e/ou são importantes 
para a sua vida e carreira, para depois as poder classificar de acordo com um conjunto de características relevantes 
para a questão em estudo. 
 
Pedíamos-lhe que ao longo de todo o exercício considere o seguinte conceito de carreira sempre que ele é referido: 
 
“Sequência evolutiva de experiências de trabalho de uma pessoa ao longo do tempo” (Arthur, Hall & Lawrence, 1989). 
  
Indique nomes de pessoas que podem preencher as seguintes categorias na sua vida. Se estiver indeciso(a) na pessoa 
a escolher, opte pela que conhece melhor ou que é/foi mais marcante para si e para a sua vida. No caso de sentir 
dificuldade em encontrar pessoas que preencham as categorias indicadas, pense em pessoas, que possam ocupar 
esse papel ou em figuras conhecidas ou históricas. 
 

Categoria Nome 
1.  Mãe  
2.  Pai  
3.  Irmão/Irmã  
4.  Conjugue/namorado(a)/companheiro(a) (Comp.)  
5.  Mulher que admira em termos de carreira (M☺)  
6.  Homem que admira em termos de carreira (H☺)  
7.  Mulher que lhe desagrada em termos de carreira (M )  
8.  Homem que lhe desagrade em termos de carreira (H )  
9.  Professor(a)/Mentor(a)/Supervisor(a) (Prof.)  
10.  Pessoa Significativa (Pessoa Sig.)  

 
Na grelha que se segue coloque os nomes das pessoas escolhidas nos locais correspondentes. Pontue cada uma das 
pessoas indicadas na grelha de acordo com as características dicotómicas indicadas nas duas primeiras colunas. Para 
o efeito, considere o grau de correspondência (muito/pouco numa escala de 1 a 7) entre as características descritas e 
as pessoas em questão.  
Para preencher a grelha considere o que sabe e pensa de si actualmente, bem como o que sabe e pensa das 
diferentes pessoas indicadas na grelha, o que projecta que lhe vai acontecer no futuro e o que gostaria idealmente de 
ser.  
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1. Carreira como objectivo prioritário de vida   1. Família/Amigos como objectivo prioritário de vida                 
2. Determinado(a) a despender tempo e energia 
com a carreira 

2. Não determinado(a) a despender tempo e energia 
com a carreira 

                
3. Maior inclinação para relações intimas/próximas  3. Menor inclinação para relações intimas/próximas                 
4. Dependente dos outros 4. Autónomo(a)                 
5. Maior tendência para influenciar os outros 5. Menor tendência para influenciar os outros                 
6. Profissão/ocupação tipicamente feminina 6. Profissão/ocupação tipicamente masculina                 
7. Comportamento profissional congruente com o 
sexo  

7. Comportamento profissional incongruente com o 
sexo 

                
8. Muito envolvido(a) em actividades de procura e 
análise de informação relacionada com as 
profissões/oportunidades de carreira  

8. Pouco envolvido(a) em actividades de procura e 
análise de informação relacionada com as 
profissões/oportunidades de carreira 

                

9. Muito competente 9. Pouco competente                 
10. Bem sucedido(a) profissionalmente  10. Mal sucedido(a) profissionalmente                 
11. Resultados de carreira determinados por 
factores pessoais 

11. Resultados de carreira determinados por 
factores externos 

                
12. Maior tendência para alcançar objectivos 12. Menor tendência para alcançar objectivos                 
13. Desejo de progresso na carreira 13. Baixo desejo de progresso na carreira                 
14. Carreira como fonte de prazer/bem-estar 14. Carreira como fonte de mal-

estar/neutra/subsistência 
                

15. Decisões de carreira muito influenciadas pelos 
outros 

15. Decisões de carreira pouco influenciadas pelos 
outros 

                

1 Muito 
2 Bastante 
3 Pouco 

 
4 Ponto médio 

 

5 Pouco 
6 Bastante 
7 Muito 

Data: ____/____/______ 
 
Código: ____________ 

© Ana Daniela Silva & Maria do Céu Taveira; 
 Departamento de Psicologia – Universidade do Minho, Braga, 2005 
Versão para Investigação 
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