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O principal objetivo na base do Projeto 
G-Guidance, ou seja, a sua missão, é me-
lhorar a orientação vocacional, tornando-a 
mais dinâmica, apelativa e ajustada aos jo-
vens da atualidade. Para alcançar o nosso 
objetivo, imaginamos um método de orien-
tação vocacional que pudesse combinar 
práticas de orientação vocacional estabe-
lecidas, baseadas em perspetivas teóricas 
e metodológicas conhecidas e validadas 
cientificamente, com um uso inovador de 
tecnologia e ferramentas digitais

Desde o início, nossa perspetiva sobre 
orientação vocacional implicava que esta 
se tornasse o mais próxima possível dos 
interesses, necessidades, características 
e formas favoritas de comunicação e de 
aprendizagem dos jovens, para poder tor-
nar a orientação vocacional o mais confor-
tável, motivadora e familiar possível. Ou, 
por outras palavras, aproximar a orien-
tação vocacional à realidade dos jovens e 
torna-la mais significativa. 

A partir da discussão de ideias sobre a 
orientação vocacional com psicólogos es-
colares que trabalham diariamente com 
alunos em contexto educacional, e com os 
próprios alunos, bem como o que pudemos 
encontrar ao fazer uma extensa revisão de 
literatura sobre o assunto, notamos que 
muitos jovens muitas vezes consideram a 
orientação vocacional um processo chato 
e desatualizado, do qual não pensam não 
ganhar nenhuma vantagem significativa. 
Seja porque acham os materiais desinte-
ressantes e desatualizados, porque não 
abordam questões pessoais/individuais 
que possam influenciar as suas decisões 
de carreira, ou porque terminam a orien-
tação vocacional sem saber o que querem 
e/ou como planear uma carreira. Assim 
sendo, existem várias razões pelas quais os 
alunos não se envolverem no processo de 
orientação vocacional.

Partindo destas perceções, desenvolve-

mos a ideia de integrar a orientação vo-
cacional com elementos significativos da 
vida dos jovens, aos quais dedicam muito 
tempo e que utilizam diariamente, por uma 
multiplicidade de razões e finalidades, que 
são as tecnologias (nomeadamente sob a 
forma de computadores e smartphones), 
internet (nomeadamente ao nível de web-
sites e redes sociais) e jogos. Estes três 
elementos são uma parte importante do 
dia-a-dia de cada jovem, uma vez que estes 
os utilizam para estudar, socializar, diver-
tirem-se, gerir emoções e stress, comuni-
car, resolver problemas, obter informação, 
entre outros motivos. Ao ter a orientação 
vocacional suportada por estes elementos 
significativos, acreditamos que a tornará 
mais interessante e apelativa para eles e, 
assim, melhorar a sua motivação e envolvi-
mento neste processo. Deste modo, se os 
alunos estiverem motivados e envolvidos 
nas atividades de orientação vocacional, 
participarão mais e com maior qualidade, 
o que significa que investirão mais esfor-
ços e tempo para cumprir os objetivos da 
orientação vocacional.

Outro objetivo do nosso projeto foi forne-
cer aos psicólogos escolares ferramentas 
que fossem atualizadas e úteis, para reali-
zarem a orientação vocacional com os alu-
nos da atualidade. Com estas ferramentas, 
pretendíamos que os psicólogos escolares 
pudessem ser mais criativos, pudessem ter 
a liberdade de desenvolver novos materiais 
conforme as necessidades identificadas, e 
recolher, armazenar e sistematizar infor-
mações relevantes sobre seus alunos. As-
sim, sem descurar grande parte das boas 
práticas atuais, propusemo-nos a poten-
ciar a prática do psicólogo escolar com no-
vas ferramentas metodológicas.

A plataforma digital foi então construída 
para atender às necessidades emergen-
tes do processo de orientação vocacional. 
Esta plataforma permite fazer uma expan-
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são das informações relevantes associadas 
a este processo, o que significa que, para 
além da informação vocacional que será in-
cluída na versão inicial da plataforma digi-
tal, os psicólogos escolares e os alunos po-
dem, ao longo do processo de orientação 
vocacional, acrescentar informações rele-
vantes (vocacionais) e novos jogos (ex. con-
teúdo). No fundo, a plataforma G-Guidance 
permitirá que psicólogos escolares editem, 
atualizem e aumentem continuamente as 
informações vocacionais, mantendo-as re-
levantes para orientação vocacional e, cla-
ramente, para os alunos.

Este manual contém o quadro teórico e 
metodológico criado para apoiar a inte-
gração da tecnologia na orientação voca-
cional de forma consistente e útil. Este en-
quadramento representa uma tentativa de 
melhorar as boas práticas de orientação 
vocacional dos psicólogos escolares, e não 
substituir essas boas práticas por tecnolo-
gias, pois é sabido que o uso indiscriminado 
e desordenado da tecnologia em contexto 
educativo tende a não render resultados 
significativos. Assim, os psicólogos esco-
lares podem esperar encontrar uma varie-
dade de técnicas de orientação vocacional 
que lhes são familiares, mas com um toque 
tecnológico. Embora este manual explique 
detalhadamente a base teórica e metodo-
lógica da nossa orientação vocacional, é 
importante notar que, para futura imple-
mentação e/ou capacitação profissional, é 
também necessária a leitura do “Manual de 
Formação e do Utilizador” do G-Guidance. 
Este segundo manual explora e detalha to-
das as atividades, ferramentas e conteú-
dos apenas mencionados no Manual Teó-
rico. Os dois manuais complementam-se 
e ambos devem ser usados para preparar 
futuras implementações da nossa meto-
dologia. Da mesma forma que o presente 
manual aborda o porquê de fazermos a 
orientação vocacional desta forma, o “Ma-

nual de Formação e do Utilizador” foca-se 
na forma de o fazer no terreno. Todas as 
atividades que estão enquadradas na es-
trutura das sessões de orientação voca-
cional neste manual, estão detalhadas no 
“Manual de Formação e do Utilizador”, in-
cluindo instruções detalhadas sobre como 
utilizar a plataforma digital G-Guidance, e 
como integrar recursos de redes sociais 
para promover envolvimento dos pais na 
orientação vocacional, entre outras ques-
tões técnicas.

Relativamente à estrutura do presente 
manual, este começa por apresentar os 
modelos teóricos básicos da metodologia 
G-Guidance, que enquadram todo o pla-
neamento, organização, módulos e ativida-
des de orientação vocacional, bem como o 
uso da plataforma G-Guidance. O modelo 
ecológico de Bronfenbrenner fornece ao 
profissional uma perspetiva ampla para 
que compreenda plenamente a multiplici-
dade de variáveis, da dimensão micro à ma-
cro, da dimensão individual à contextual, 
envolvidas no desenvolvimento vocacional, 
na construção de carreira e na tomada 
de decisão. Ter uma perspetiva ecológi-
ca permite que os psicólogos tenham um 
alcance mais amplo em termos de análise 
de caminhos e decisões vocacionais, bem 
como opções para explorar e desenvolver 
as habilidades que os alunos precisam para 
atingir seus objetivos vocacionais. A nossa 
plataforma foi projetada para facilitar essa 
perspetiva mais ampla, como por exemplo, 
permitindo que professores e pais contri-
buam com informações sobre o conjunto 
de competências, interesses e qualidades 
dos seus alunos e crianças. Além disso, 
acreditamos que a perspetiva ecológica 
fornece uma excelente correspondência 
e base para o modelo de orientação voca-
cionais do Projeto de Vida (Life Design) de 
Savickas e da Teoria da Escolha Vocacional 
(Theory of Vocational Choice) de Holland, 



4

que são dois modelos específicos de orien-
tação vocacional usados na nossa metodo-
logia. O modelo construtivista de Savickas 
é, na nossa opinião, a abordagem mais ade-
quada à orientação vocacional, pois consi-
dera a natureza caótica e de constante mu-
dança das carreiras, mercado de trabalho 
e da sociedade que temos hoje, focando-se 
na adaptabilidade e na preparação dos jo-
vens para lidar com ela, mais do que atri-
buí-los a um plano vocacional específico e 
definido. O modelo de Savickas também é 
um bom complemento para a perspetiva 
mais clássica de Holland, que se concen-
tra mais em combinar a personalidade e o 
perfil vocacional de cada indivíduo com o 
contexto vocacional ideal, pois fornece aos 
alunos as ferramentas necessárias para 
construírem as suas carreiras, a partir da 
base fornecida pelo perfil vocacional-con-
texto vocacional proporcionado pela abor-
dagem de Holland.

Após a introdução do referencial teórico, o 
manual propõe uma estrutura de orienta-
ção vocacional composta por cinco dimen-
sões principais (Autoconsciência, Perfil 
Vocacional, Exploração de Carreira, Cons-
trução de Projetos e Tomada de Decisão, 
Maturidade de Carreira e Adaptabilidade), 
que representam o caminho que o aluno 
experiencia enquanto participa no proces-
so de orientação vocacional. Estas cinco 
dimensões são, na verdade, um percurso 
de autoconhecimento, consciencialização, 
desenvolvimento e construção, realizado 
pelos alunos, apoiados pelo psicólogo, pa-
res, professores e familiares, com o objeti-
vo de construir um percurso vocacional. A 
plataforma G-Guidance fornece o roteiro 
desta jornada, definindo as atividades e ta-
refas, e disponibiliza também os recursos 
necessários, pelos quais os alunos podem 
adquirir os conhecimentos e as competên-
cias para atingir o objetivo final. Este per-
curso é composto por doze sessões, cada 

uma com um conjunto de atividades e su-
gestões de orientação vocacional, que o 
psicólogo escolar pode utilizar para apoiar 
e orientar os alunos para o seu objetivo. 
Cada sessão é apresentada de forma gené-
rica neste manual e é também apresentada 
em conexão com a estrutura metodológi-
ca de orientação vocacional proposta pelo 
G-Guidance.

Este manual faz ainda referência às me-
didas de avaliação psicológica recomen-
dadas, que foram escolhidas e construí-
das especificamente para auxiliar a nossa 
abordagem de orientação vocacional. Es-
tas medidas permitem a recolha de infor-
mações importantes que irão orientar os 
psicólogos no seu trabalho, auxiliar os alu-
nos na sua conscientização e autoconheci-
mento nesta jornada, e avaliar a eficácia da 
orientação vocacional em termos de adap-
tabilidade vocacional do aluno, habilida-
des de tomada de decisão e habilidades de 
construção de carreira. Além de descrever 
detalhadamente as diferentes medidas a 
serem utilizadas, também as enquadramos 
em termos de sua relevância e utilidade 
para o processo de orientação vocacional. 
As medidas selecionadas estão disponíveis 
na plataforma G-Guidance para serem uti-
lizadas (os alunos podem responder a algu-
mas delas diretamente na plataforma) em 
diferentes fases do processo, para apoiar 
a construção do percurso vocaional do alu-
no e para fornecer informações relevantes 
aos psicólogos escolares sobre os seus alu-
nos.

 

 Agora, vamos promover futuros!



1. Principais conceitos e objetivos
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Para melhor introduzir a nossa perspeti-
va sobre a orientação vocacional, consi-
deramos importante apresentar ao leitor 
alguns dos principais conceitos que cons-
tituem aspetos chave da metodologia que 
propomos neste manual. Estes conceitos 
derivam dos principais modelos teóricos 
que sustentam a nossa metodologia e, de 
certa forma, sintetizam o que acredita-
mos serem os pontos mais importantes de 
cada um, para a forma como vislumbramos 
a orientação vocacional para o futuro.

O principal objetivo do nosso método de 
orientação vocacional é abordar as difi-
culdades e necessidades dos psicólogos 
escolares, principalmente, mas também 
dos alunos, no que diz respeito à forma 
como a orientação vocacional é conduzida 
nas escolas, tornando-a mais eficiente, di-
nâmica, divertida, significativa, útil e atua-
lizada, utilizando recursos digitais conhe-
cidos. Isto fez com que fosse necessário 
combinar modelos validados e boas prá-
ticas, num método integrador de orien-
tação vocacional, pensado para facilitar o 
processo e resolver questões específicas, 
como a necessidade de incluir agentes 
educacionais com peso factual na cons-
trução de carreira dos alunos, como pais 
e professores. Os conceitos que apresen-
tamos e discutimos nesta seção do nosso 
manual são úteis para que os leitores en-
tendam a conexão entre os modelos teó-
ricos e a intenção por trás deles ou, por 
outras palavras, porque fazemos assim. 
Acreditamos que apresentar primeiro es-
tes conceitos, tornará mais fácil e claro 
para os leitores entenderem por que es-
colhemos determinadas perspetivas, mé-
todos e atividades e com que finalidade. A 
compreensão da base teórica ajudará os 
profissionais a utilizar, ampliar e adequar 
o seu trabalho de orientação vocacional, 
para melhor se adequar às necessidades 
dos seus contextos educacionais e da sua 
população.

Depois de apresentar os principais con-
ceitos que consideramos importantes 
para que os leitores compreendam a lógi-
ca subjacente ao nosso método de orien-
tação vocacional, centramo-nos na apre-
sentação dos modelos teóricos que a 
fundamentam.

MENTALIDADE ECOLÓGICO-
SISTÉMICA
Segundo a Teoria Ecológico-Sistémica de 
Bronfenbrenner (1977), o desenvolvimen-
to humano é impactado pelos contextos 
dos indivíduos ou pelas interações que es-
tes desenvolvem entre si. No mesmo sen-
tido, vários modelos conhecidos de orien-
tação vocacional, bem como as recentes 
investigações, têm sublinhado a importân-
cia dos agentes educativos, como pais e 
professores, para o desenvolvimento vo-
cacional e construção de carreira dos alu-
nos (Schulenberg, Vondracek, & Crouter, 
1984; Paa & McWhirter, 2000; Whiston & 
Keller, 2004). Quando traduzimos para a 
prática, considerando a influência que as 
figuras significativas podem ter sobre o 
desenvolvimento vocacional e a constru-
ção de carreira dos alunos, para que um 
processo de orientação vocacional seja 
eficaz, é essencial planear e implemen-
tar estratégias que ajudem a incluir estes 
elementos tanto quanto possível. Desta 
forma, o psicólogo escolar não entende 
apenas o quanto as preferências dos alu-
nos são influenciadas pelos seus pais, mas 
também pode usar o valor motivacional do 
envolvimento dos pais nas atividades de 
orientação vocacional no próprio envol-
vimento e motivação de seus filhos para 
participar, o que, consequentemente, tem 
um impacto positivo no sucesso e eficá-
cia de todo o processo. A mesma lógica se 
aplica ao envolvimento dos professores 
nas atividades de orientação vocacional, 
pois sabemos que a qualidade da relação 
diádica entre professor e aluno está as-
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sociada ao aumento do desenvolvimento 
global dos alunos, e ao desenvolvimento 
vocacional especificamente.

Neste sentido, é fácil entender como a efi-
cácia da orientação vocacional pode ser 
aumentada com a inclusão de pais e pro-
fessores no processo, embora com papéis 
diferentes nas atividades propostas. Ten-
do isso em mente, o Projeto G-Guidance 
planeou diferentes formas pelas quais es-
tas participações podem ser promovidas, 
sempre levando em consideração o fee-
dback dos profissionais sobre a dificulda-
de de envolver os pais nas atividades es-
colares (nos diferentes países europeus), 
bem como envolver os professores (so-
brecarregados e sobrecarregadas) a tra-
balhar em atividades fora de seu horário 
de trabalho. Assim, o G-Guidance combi-
nou a construção de uma plataforma di-
gital (G-Guidance) com o uso efetivo de 
aplicativos populares de redes socais (e.g. 
Facebook e Instagram) para atingir o ob-
jetivo de envolver professores e pais na 
participação ativa no processo de orienta-
ção vocacional dos seus alunos/filhos.

Através do uso inteligente de mecanismos 
digitais e redes sociais existentes, alunos, 
professores, psicólogos, pais e até mem-
bros do conselho escolar podem conec-
tar-se e trabalhar como um todo ou, por 
outras palavras, como um sistema eficaz, 
para enriquecer a orientação profissional 
dos alunos , tanto cognitivamente (infor-
mações, recursos e tomada de decisão) 
quanto emocionalmente (motivação, en-
gajamento, apoio, significado). Para isso, 
uma parte importante da primeira sessão 
do nosso processo de orientação profis-
sional é criar contas de mídia social pri-
vadas e fechadas para cada turma que 
participa da orientação profissional e 
compartilhá-las com seus pais, bem como 
com os professores. Desta forma, todo o 

trabalho realizado pelos alunos na orien-
tação profissional, pode ser postado sele-
tivamente nas redes sociais pela psicólo-
ga escolar, para pais e professores verem, 
interagirem (comentando e curtindo), 
contribuir (com informações vocacionais 
adicionais) e reforçar esforços dos alu-
nos. Por meio desse canal de comunicação 
fácil e familiar, as famílias poderão acom-
panhar o trabalho contínuo de orientação 
profissional de seus filhos.

Através do uso inteligente de mecanismos 
digitais e das redes sociais, alunos, pro-
fessores, psicólogos, pais e até membros 
do conselho escolar podem conectar-se 
e trabalhar como um todo ou, por outras 
palavras, como um sistema eficaz, para 
enriquecer a orientação vocacional dos 
alunos, tanto cognitivamente (informa-
ções, recursos e tomada de decisão) quan-
to emocionalmente (motivação, envolvi-
mento, apoio, significado). Para isso, uma 
parte importante da primeira sessão do 
nosso processo de orientação vocacional 
é criar contas nas redes sociais, privadas 
e fechadas, para cada turma que partici-
pa no processo de orientação vocacional 
e compartilhá-las com os pais dos alunos, 
bem como com os seus professores. Des-
ta forma, todo o trabalho realizado pelos 
alunos em orientação vocacional, pode ser 
postado seletivamente nas redes sociais 
pela psicóloga escolar, para pais e profes-
sores verem, interagirem (comentando e 
dando gosto), contribuirem (com informa-
ções vocacionais adicionais) e reforçarem 
positivamente os esforços dos alunos. Por 
meio destes canais de comunicação fácil e 
familiar, as famílias poderão acompanhar 
o trabalho contínuo de orientação voca-
cional dos seus filhos.

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
A orientação vocacional é um processo 
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comparável a uma jornada de vida, onde 
os indivíduos têm um papel ativo na cons-
trução da sua trajetória vocacional e são 
bem-sucedidos e sentem-se realizados 
com ela. Na adolescência, a orientação vo-
cacional foca-se na auto-exploração, na 
reflexão e na avaliação dos alunos, bem 
como na descoberta de novos conteú-
dos, informações e conhecimentos sobre 
diferentes profissões. Explorando tudo 
isso, os adolescentes poderão atingir seu 
potencial vocacional (Savickas & Porfeli, 
2012). Para promover o potencial voca-
cional dos alunos, o Projeto G-Guidance 
desenvolveu uma intervenção com 12 ses-
sões, que permitirá explorar as cinco prin-
cipais dimensões do processo de orienta-
ção vocacional: (1) autoconhecimento, (2) 
perfil vocacional, (3) exploração vocacio-
nal, (4) construção de projetos de vida e 
tomada de decisão e (5) maturidade voca-
cional e adaptabilidade (Savickas & Porfeli, 
2012). As sessões de orientação vocacio-
nal do G-Guidance foram concebidas para 
dar aos profissionais, nomeadamente aos 
psicólogos escolares, orientações práticas 
que podem seguir, de modo a abranger to-
dos os pontos importantes em cada uma 
das cinco dimensões principais ao longo 
do processo. É importante notar que em-
bora a estrutura de 12 sessões seja cla-
ramente apresentada, com atividades e 
instruções específicas, todo o design foi 
planeado, desde o início, para ser flexível o 
suficiente e permitir que os profissionais 
ajustem e adaptem a orientação vocacio-
nal aos seus alunos, recursos, contexto 
escolar, contexto social, entre outros fa-
tores contextuais. A consciencialização do 
G-Guidance para a grande e crescente di-
versidade de estudantes, agentes educati-
vos, famílias e comunidades envolventes e 
inseridas nos contextos educativos atuais 
em toda a Europa, exige um método atuali-
zado e flexível de condução de orientação 
vocacional, bem como profissionais bem 

preparados, que adotam uma mentalidade 
e uma capacidade de ajustar e adaptar a 
orientação vocacional conforme necessá-
rio, tendo em conta a referida diversida-
de, sem perder o foco e a eficácia.

Para atingir os objetivos propostos pela 
orientação vocacional do G-Guidance, 
tanto os alunos como os psicólogos es-
colares devem ter uma mentalidade e ati-
tude ativa durante todo o processo, para 
que as sessões e atividades de orientação 
vocacional cumpram o seu propósito. O 
mesmo deve acontecer sobre os impor-
tantes contributos que as famílias (no-
meadamente as figuras parentais) e os 
professores podem dar ao processo, am-
plamente apoiados pela investigação so-
bre a orientação vocacional, o que implica 
também um papel ativo, de acordo com os 
diferentes papéis que cada um desempe-
nha. Uma orientação vocacional proativa, 
envolvente, cooperativa e estendida (além 
da sala de aula) está muito mais próxima 
de causar um impacto realmente positivo 
na capacidade dos adolescentes de proje-
tar, construir e seguir uma escolha voca-
cional.

CONSTRUÇÃO DE CARREIRA 
(LIFE DESIGN) 
A Teoria da Construção de Carreira vê 
cada indivíduo como um ator, um agente e 
um autor sobre sua própria carreira (Savi-
ckas, 2013). Isto significa que, as pessoas 
não são unicamente competentes para 
exercer uma única e exclusiva profissão, 
mas desenvolvem seu Eu e adotam deter-
minados comportamentos para construir 
sua própria carreira profissional. Por sua 
vez, esta carreira deve ser ajustada às 
suas vidas, interesses e atividades e não 
o contrário (Savickas, 2013). Uma vez que 
o Projeto G-Guidance perceciona os seus 
alunos como aprendizes ativos e autores 
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das suas vidas, desenvolvemos várias ati-
vidades que permitirão aos mesmos serem 
participantes ativos na construção do seu 
Eu (profissional) e do seu perfil vocacional 
(por exemplo através da atividade “Perfil 
Vocacional - Video” ou da atividade “Quem 
sou eu?”). Dessa forma, os alunos usarão 
as suas características pessoais e inte-
resses vocacionais como alicerces para a 
construção das suas carreiras.

A nossa metodologia de orientação vo-
cacional é inspirada no princípio básico 
de que os alunos devem ser construtores 
ativos da sua trajetória vocacional, o que 
significa que tivemos o cuidado de utili-
zar as melhores ferramentas e conteúdos, 
considerando as suas necessidades e ca-
racterísticas, para motivá-los a participar 
ativamente do processo. Assim, os nossos 
esforços para a criação de ferramentas 
digitais, como a plataforma digital G-Gui-
dance, repleta de conteúdos multimédia e 
funcionalidades de jogos, bem como para 
integração das redes sociais (e.g. Face-
book e Instagram), afim de capitalizar o 
seu potencial motivacional tanto para es-
tudantes como para pais, tiveram como 
objetivo tornar o processo de orientação 
vocacional o mais ativo possível. Isto sig-
nifica que a maior parte do método, fer-
ramentas, atividades e conteúdos criados 
para a orientação vocacional pelo nosso 
projeto visaram consciencializar os alu-
nos de que a sua carreira é um projeto de 
construção contínuo, e motivá-los a dar 
os passos necessários, completar as tare-
fas necessárias e alcançar marcos impor-
tantes, para poderem concretizar os seus 
planos e aspirações de carreira.

Tendo consideração o que foi supramen-
cionado, importa também sublinhar que o 
papel que os psicólogos escolares desem-
penham neste processo é essencial para 
que seja eficaz e frutífero, pois as ferra-
mentas e os conteúdos, por si só, são de 

utilidade limitada. Isto implica que os psi-
cólogos escolares se vejam como co-cons-
trutores das carreiras dos seus alunos e 
se esforcem para usar as ferramentas e 
os conteúdos criados pelo nosso projeto 
para:

• comunicar mais e melhor com os alu-
nos;

• fornecer mais e melhor feedback aos 
alunos sobre suas atividades de orien-
tação vocacional;

• envolver e motivar os alunos, pais e 
professores para trabalharem de for-
ma colaborativa na orientação voca-
cional;

• usar os materiais fornecidos (assim 
como o material criado pelos alunos a 
partir de atividades de orientação vo-
cacional) para tornar a orientação vo-
cacional mais significativa e útil para 
os alunos, usando-o ativamente em 
sessões e atividades proposta.

EXPLORAÇÃO VOCACIONAL
A exploração vocacional pode ser definida 
teoricamente como um conjunto de cog-
nições e comportamentos intencionais 
adotados por um indivíduo com o objetivo 
de recolher informações sobre o mundo 
profissional, tais como informações so-
bre determinadas profissões, empregos 
e empresas (Stumpf, Colarelli & Hartman, 
1983). Além disso, este processo pode ser 
analisado considerando quatro aspetos: 
“(1) onde se explora, (2) como se explo-
ra, (3) o quanto se explora e (4) o que se 
explora” (Stumpf et al., 1983), pág. 192). 
O que significa que a exploração vocacio-
nal deve ser intencional, bem planeada e 
o mais ajustada possível às necessidades 
e perfil dos alunos, para lhes fornecer as 
informações mais relevantes e significati-
vas relacionadas às carreiras pertendidas. 
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Para isto, o nosso projeto criou o Guia das 
Profissões, com o objetivo de fornecer 
aos alunos informações realistas, úteis e 
relevantes sobre mais de 50 profissões, 
em formato multimídia, que combina in-
formações textuais com entrevistas em 
vídeo de profissionais selecionados e uma 
ampla variedade de sites relevantes para 
a carreira. Para que a exploração da car-
reira seja significativa e motivadora para 
os alunos atuais, ela deve ser ajustada 
aos seus meios de comunicação mais uti-
lizados, fontes de informação e formato, 
o que significa utilizar ferramentas que 
vão além da informação impressa em pa-
pel convencional. Então, torna-se essen-
cial incluir não só diferentes formatos de 
informação, como recursos multimédia, 
mas também os meios pelos quais essa 
informação é recolhida pelos alunos, pas-
sando de uma abordagem expositiva para 
uma abordagem baseada em projetos, ex-
periencial. Além disso, e para fins motiva-
cionais, a plataforma digital G-Guidance 
também permite que os alunos realizem a 
exploração vocacional através de ativida-
des gamificadas, com o objetivo de tornar 
essas atividades mais desafiadoras, mo-
tivadoras, divertidas e envolventes para 
eles. Para isso, a equipa do G-Guidance 
criou pelo menos uma atividade de explo-
ração vocacional para cada profissão des-
crita no Guia de Profissões.

O método de vocacional da G-Guidance 
valoriza muito as atividades de exploração 
vocacional, pois são essenciais para uma 
intervenção eficaz. A pesquisa mostra que 
os comportamentos de exploração voca-
cional são preditores de níveis mais bai-
xos de indecisão vocacional (Park, Woo, 
Park, Kyea & Yang, 2017), o que significa 
que quanto mais bem-sucedida a explora-
ção de carreira for, mais os alunos estarão 
preparados para construir as suas carrei-
ras e tomarem as melhores decisões rela-

cionadas com a mesma. Comportamentos 
de exploração vocacional são importan-
tes para a construção de carreira porque 
quanto mais informações (relevantes) os 
alunos reunirem, mais conscientes esta-
rão sobre todas as variáveis e dimensões 
que são relevantes e importantes para a 
tomada de decisão sobre escolhas de car-
reira, e mais capazes eles estarão para 
lidarem com eventos imprevisíveis. Por 
outras palavras, a exploração vocacional 
promove a adaptabilidade vocacional (Sa-
vickas, 2013).

Considerando a importância das ativida-
des de exploração vocacional, os psicó-
logos escolares devem dar o maior apoio 
possível e motivar os alunos a se envolve-
rem e a investir na realização das diferen-
tes atividades de exploração vocacional 
incluídas na plataforma e manual G-Gui-
dance. Concomitantemente, o psicólogo 
escolar também deve procurar aumentar 
e melhorar o conjunto básico de ativida-
des de exploração de carreira fornecidas 
pelo projeto G-Guidance, com mais ativi-
dades, idealmente ajustadas e adaptadas 
ao seu grupo específico de alunos, no seu 
contexto escolar específico e comunida-
de, pois diferentes escolas e alunos têm 
necessidades diferentes de informações 
relacionadas à carreira. Para permitir que 
os psicólogos escolares melhorem suas 
atividades de exploração vocacional, a 
plataforma G-Guidance oferece uma in-
terface simples que permite criar novos 
conteúdos, novas atividades, que estarão 
disponíveis para os alunos quando fizerem 
login na plataforma. Capacitar e aumen-
tar o alcance de psicólogos escolares e de 
orientação vocacional nas escolas sempre 
foi, desde o início, um objetivo principal do 
nosso projeto, razão pela qual as nossas 
ferramentas e conteúdos foram pensados 
para serem constantemente atualizados 
por profissionais e especialistas, permi-
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tindo uma constante exploração vocacio-
nal atualizada.

ADAPTABILIDADE 
VOCACIONAL
Quando adotamos o conceito de adapta-
bilidade vocacional ao invés de maturida-
de vocacional, passamos a percecionar a 
orientação vocacional como um processo 
de vida. Este conceito foi proposto por 
Savickas (1997) e é definido como a capa-
cidade de um indivíduo em se adaptar ou 
mudar facilmente em resposta a situações 
imprevisíveis da sua carreira. Este con-
ceito também se refere à capacidade in-
dividual de realizar tarefas profissionais e 
participar ativamente no seu ambiente de 
trabalho. O método de orientação voca-
cional G-Guidance visa promover a adap-
tabilidade vocacional dos alunos, para que 
eles possam estar preparados para desa-
fios e barreiras, presentes e futuras, rela-
cionadas com a sua carreira. Num merca-
do de trabalho em rápida mudança, como 
o atual, é fundamental que os alunos se 
sintam preparados, competentes e con-
fiantes de que podem lidar com quaisquer 
desafios que possam enfrentar ao longo 
das suas carreiras. Essa confiança melho-
ra muito a sua capacidade de tomar boas 
decisões e lidar com o stress inevitável as-
sociado à mudança e ao desenvolvimento.

De acordo com Savickas (1997, p. 254), 
“a adaptabilidade, seja em adolescentes 
ou em adultos, envolve atitudes planea-
das, auto-exploração, exploração do am-
biente e tomada de decisão informada”. 
Assim, parece essencial promover o au-
toconhecimento dos alunos e suas atitu-
des em relação à exploração vocacional, 
a fim de ajudá-los a tomar decisões vo-
cacionais conscientes e prepará-los para 
as adversidades. Assim sendo, o Projeto 
G-Guidance desenhou atividades especí-

ficas que exigem que os alunos se proje-
tem na verdadeira realidade do mercado 
de trabalho, considerando os prós e os 
contras enquanto profissional numa de-
terminada carreira, considerando o cami-
nho que deve ser percorrido para chegar 
a isso. Atividades como “Detetive Voca-
cional”, que procura pedir aos alunos que 
planeiem uma possível carreira, conside-
rando diferentes percursos académicos, 
resultados académicos, facilitadores ou 
impedimentos e até os seus interesses 
pessoais e valores vocacionais, são um 
exemplo de como nos propomos a promo-
ver adaptabilidade vocacional dos nossos 
alunos.

Como anteriormente referido, os psicólo-
gos escolares têm um papel essencial ao 
desempenhar as suas funções neste sen-
tido, pois é decisiva a sua capacidade de 
motivar os alunos a investir, envolver e re-
conhecer a importância da realização des-
tas atividades. 

RECURSOS DIGITAIS E 
GAMIFICAÇÃO
Atualmente, temos visto um crescente 
interesse pela gamificação e pela forma 
como os recursos digitais podem ser uti-
lizados como métodos pedagógicos e pro-
motores de bem-estar. Por exemplo, no 
campo do bem-estar, Lahtinen e colegas 
(2021) exploraram como uma prática de 
mindfulness baseada em aplicações digi-
tais poderia impactar estudantes e fun-
cionários universitários. Os resultados su-
gerem que, quando estudantes do ensino 
superior praticam mindfulness por meio 
de uma aplicação digital, reduzem seus ní-
veis de stress e depressão.

Entender quais as vantagens que a ga-
mificação pode trazer para os contextos 
educacionais é importante para poder-
mos capitalizar esse potencial. Em pesqui-
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sas recentes, os resultados sugerem que 
a gamificação tem um efeito positivo sig-
nificativo no desempenho académico dos 
alunos por três motivos:

1. promove o estabelecimento de me-
tas e, consequentemente, a persistência 
dos alunos numa tarefa (Locke & Latham, 
2002, conforme citado em Bai, Hew & 
Huang, 2020);

2. leva ao reconhecimento quando os 
alunos concluem as suas tarefas, o que os 
estimula a continuar respondendo e parti-
cipando;

3. fornece feedback rápido, o que me-
lhora a sensação de satisfação de compe-
tência, prazer e desempenho dos alunos 
(Landers et al., 2015, conforme citado em 
Bai et al., 2020).

Considerando esta informação, o design 
da plataforma G-Guidance inclui mecanis-
mos de gamificação, nomeadamente ní-
veis hierárquicos, XP (pontuação dos alu-
nos) e tarefas cada vez mais complexas, 
entre outras funcionalidades. Além disso, 
por meio da nossa plataforma, professo-
res e psicólogos escolares podem aceder 
facilmente às respostas dos alunos (por 
exemplo, documentos escritos, colagens, 
vídeos) e fornecer feedback rápido e per-
sonalizado. Assim, acreditamos que a nos-
sa plataforma, pelo seu design e utilização 
de elementos de jogo, aumenta as intera-
ções entre psicólogos e alunos, bem como 
com outros agentes importantes, como 
professores e figuras parentais, e con-
sequentemente aumenta a motivação e 
curiosidade dos alunos para o processo de 
orientação vocacional.

Em relação às redes sociais, elas também 
podem ser um poderoso recurso digital. 
De acordo com Galvin e Greenhow (2020), 
alguns professores têm utilizado com su-
cesso as redes sociais para envolverem 

os seus alunos em atividades escritas. Os 
resultados mostram que o uso das redes 
sociais melhora a motivação dos alunos 
sobre a escrita e seu desempenho. Além 
disso, as redes sociais permitem que os 
alunos estabeleçam conexões com o mun-
do real. Com base em evidências recentes 
como esta, o G-Guidance sugere o uso de 
redes sociais para superar uma dificulda-
de tradicional nas comunidades escola-
res em todos os lugares, que é promover 
uma participação mais significativa, efe-
tiva e ativa de famílias e dos professores 
na orientação vocacional dos alunos. A su-
gestão de criar uma conta privada nas re-
des sociais (por exemplo, Instagram), para 
cada grupo de alunos (turma) visa envol-
ver as famílias dos alunos no processo de 
orientação vocacional dos seus educandos 
e usufruir deste recurso digital.

Os recursos digitais e as atividades gami-
ficadas são uma característica importante 
da nossa proposta de orientação vocacio-
nal, pois complementam e aumentam o al-
cance e a eficácia da atuação do psicólogo 
escolar neste processo. Mas é importante 
notar que, não substitui o papel funda-
mental que os profissionais desempenham 
para tornar estes recursos uma mais-va-
lia para todo o processo de orientação 
vocacional, pois eles precisam de ter um 
objetivo e utilidade claros, consideran-
do não apenas os objetivos de orientação 
vocacional, mas também o perfil e as ne-
cessidades dos alunos e das suas famílias, 
para efetivamente marcar a diferença no 
sucesso da intervenção. 

INTERVENÇÃO BASEADA EM 
EVIDÊNCIA
Cournoyer e Powers (2002) afirmam que 
as práticas baseadas em evidências têm 
dois princípios inerentes e fundamentais:

1. a prática dos profissionais deve ser 
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guiada por pesquisas anteriores, que 
comprovem que determinada prática 
terá impacto positivo e trará benefí-
cios para os seus clientes;

2. todos os clientes devem ser avaliados 
para compreendermos se a prática do 
profissional está a ter resultados pre-
visíveis.

Tendo estes princípios em mente, o design 
do projeto G-Guidance foi intencional-
mente baseado em referenciais teóricos 
que já demonstraram serem eficazes no 
desenvolvimento e no processo de orien-
tação vocacional, como a Teoria de Holland 
(Holland, 1996) e, mais importante, a Teo-
ria da Construção de Carreira de Savickas 
(Svickas et al., 2009).

Sobre este conceito, Kratochwill e Sher-
noff (2004) também sugeriram cinco es-
tratégias que os psicólogos escolares po-
dem seguir para implementar com sucesso 
intervenções baseadas em evidências (IBE) 
em contextos escolares/educacionais. A 
equipa do nosso projeto procurou orien-
tar o desenho do método de orientação 
vocacional G-Guidance, de acordo com o 
seguinte aspeto, numa tentativa de ga-
rantir a prática mais eficaz possível, com a 
maior possibilidade de impactar positiva-
mente alunos, professores e famílias:

• Primeira estratégia: “Desenvolver uma 
rede pesquisa-ação na psicologia esco-
lar” (p.37) - isto significa que é impor-
tante reunir um grupo de especialistas 
que pesquisam sobre as práticas que 
devem ser implementadas para atin-
gir determinado objetivo. Para levar a 
cabo esta estratégia, o Projeto G-Gui-
dance reuniu uma equipa com psicó-
logos escolares e investigadores, mas 
também com elementos importantes 
da escola, como membros da direção e 
professores.

• Segunda estratégia: “Promover a in-
vestigação sobre a eficácia e eficiência 
das IBEs” (p.37) - significa que é impor-
tante avaliar a eficácia ou eficiência de 
qualquer intervenção, para verificar 
se está a promover os efeitos para os 
quais foi criada. Com isto em mente, o 
nosso projeto de orientação vocacional 
inclui um conjunto de medidas, cuida-
dosamente escolhidas para avaliar os 
efeitos do processo na autoconsciência 
dos alunos, prontidão para se envolve-
rem em tarefas e atividades de cons-
trução vocacional e o conhecimento 
sobre informações relacionadas à car-
reira. Estas medidas estão disponíveis 
para os psicólogos escolares, através 
da plataforma G-Guidance, bem como 
neste manual, para utilização na sua 
intervenção de orientação vocacional. 
É importante notar que estas medidas 
foram escolhidas, entre muitos ins-
trumentos de orientação vocacional, 
por estarem validadas cientificamen-
te. Os instrumentos escolhidos para o 
G-Guidance foram escolhidos pela sua 
relevância e adequação às caracterís-
ticas da nossa metodologia, pela sua 
adequação ao público-alvo (alunos), 
pela força dos seus estudos de valida-
ção, por terem sido traduzidos, adap-
tados e validados em todos os idiomas 
do consórcio do projeto, e porque são 
fáceis de usar e conhecidos pelos psi-
cólogos escolares.

• Terceira estratégia: “Estabelecer di-
retrizes para implementação e avalia-
ção de IBEs pelos profissionais” (p.40) 
– o que significa que uma intervenção 
deve ser descrita cuidadosa e exten-
sivamente para que os profissionais 
possam aplicá-la. O nosso projeto criou 
o Manual de Formação e do Utilizador, 
onde tentamos seguir essa premissa e 
explicar todos os procedimentos que 
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devem ser seguidos para implemen-
tar nosso projeto com sucesso. O que 
significa que o método, os materiais e 
o conteúdo do G-Guidance podem ser 
facilmente utilizados por psicólogos 
escolares para implementar e replicar 
a intervenção, embora com os ajustes 
necessários à população-alvo e con-
textos.

• Quarta estratégia: “Criar oportunida-
des de desenvolvimento profissional” 
(p.43) - sugere que é essencial pro-
mover as competências, habilidades e 
conhecimentos dos profissionais, para 
que sejam capazes de implementar 
intervenções. Ao longo do desenvol-
vimento e implementação do Projeto 
G-Guidance, reconhecemos a impor-
tância desta vertente e criámos ca-
nais de comunicação próximos, para 
promover a proximidade e interação 
frequente entre os profissionais, no-
meadamente psicólogos escolares e 
professores, e investigadores respon-
sáveis pelo delineamento da interven-
ção. Desta forma, foi possível partilhar 
conhecimentos e experiências de to-
dos os agentes relevantes e desenhar 
uma estrutura de intervenção ecologi-
camente válida e com maior probabi-
lidade de sucesso. Além disso, o nosso 
método de orientação vocacional, por 
natureza, incentiva a melhoria contínua 
da plataforma G-Guidance com infor-
mação atualizada sobre as carreiras, 
o que irá promover o desenvolvimento 
profissional de todos os agentes envol-
vidos na intervenção.

• Quinta estratégia: “Colaborar com ou-
tros grupos profissionais” (p.45) - As 
IBEs solicitam um trabalho colaborati-
vo entre diferentes grupos profissio-
nais. O Projeto G-Guidance é, por na-
tureza, um grupo de profissionais de 

diferentes áreas, que trabalham em 
prol de uma forma mais eficiente para 
realizar a orientação vocacional. Acre-
ditamos, desde o início, que uma orien-
tação vocacional eficiente deve incluir 
diferentes profissionais, nomeada-
mente psicólogos escolares, profes-
sores e membros da direção da esco-
la, para além de todos os profissionais 
representados pelos pais dos alunos, 
que possam ter um papel importante 
no enriquecimento das atividades de 
orientação vocacional da escola. Todos 
os resultados do G-Guidance foram 
resultado do esforço de uma equipa 
constituída por psicólogos escolares, 
investigadores, professores, diretores 
de escola e técnicos informáticos de 
desenvolvimento de software. A nossa 
metodologia de orientação vocacional 
recomenda fortemente a inclusão, com 
papéis bem definidos e estratégicos, 
de profissionais de diferentes áreas, 
para melhorar a qualidade, diversida-
de, validade e interesse de todos os 
aspetos relacionados ao processo, dos 
materiais às atividades e oportunida-
des para explorar e expandir além do 
terreno da escola, para a comunidade.
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2. Revisão Teórica
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2.1. Teoria dos Sistemas 
Ecológicos de Bronfenbrenner

Por volta da década de 1970, Bron-
fenbrenner desenvolveu a Teoria dos Sis-
temas Ecológicos, com o objetivo de expli-
car o impacto que diferentes ambientes 
e a interação dinâmica entre eles podem 
ter no desenvolvimento das crianças. Se-
gundo o autor, existem cinco sistemas 
que podem impactar significativamente o 
desenvolvimento humano. Esses sistemas 
estão inter-relacionados – sistemas mais 
complexos incluem sistemas mais simples 
que estão mais próximos das crianças; e 
são organizados tendo em conta o grau 
de influência no processo de desenvolvi-
mento. Assim, o sistema mais próximo da 
criança é o microssistema, seguido do me-
sossistema, do exossistema, do macros-
sistema e, por fim, do cronossistema (cf. 
figura 1). 

Aprofundando sobre definição de cada um 
dos sistemas, o microssistema é conside-
rado o mais próximo da criança. Nele, as 
crianças estabelecem relações diretas e 
bidirecionais com os seus pais, irmãos, co-
legas, professores, médicos e/ou vizinhos. 
As relações bidirecionais pressupõem a 
existência de reciprocidade, o que signifi-
ca que as crianças têm um impacto sobre 
as pessoas com as quais entram em con-
tato e vice-versa (Bronfenbrenner, 1977). 
Neste sentido, a criança é vista como par-
ticipante ativa na construção dos seus 
ambientes/contextos (Christensen, 2016). 
Por ser o sistema mais próximo, é também 
aquele com maior capacidade de influen-
ciar o comportamento, as ações e os pen-
samentos da criança.

O microssistema também engloba um con-
junto de atividades, papéis e relações 
interpessoais que a criança vivencia no 

 Fig. 1. Roda da Teoria dos Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner’s 
(adaptado de Guy-Evans, 2020)
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contato face a face com uma pessoa com 
características diferentes das suas (por 
exemplo, crenças, personalidade e/ou per-
sonalidade) ou com um objeto com carac-
terísticas específicas. Os três elementos 
mencionados acima são essenciais para o 
desenvolvimento global de uma criança. 
Ela precisa de desenvolver atividades cada 
vez mais complexas, regularmente e pre-
ferencialmente com pessoas com as quais 
estabeleça uma ligação emocional forte e 
mútua (Bronfenbrenner, 2005).

Quanto às atividades, estas podem ser 
moleculares ou molares. As atividades 
moleculares são instantâneas e não en-
volvem intenção. Por outro lado, as ativi-
dades molares são contínuas no tempo e 
implicam intenção/motivação, que deve 
ser partilhada entre todos os participan-
tes de um determinado ambiente, onde a 
atividade ocorre (Bronfenbrenner, 1979).

Sobre os papéis, estes são definidos como 
o conjunto de atividades e relações que se 
espera que uma pessoa de uma determi-
nada posição social tenha. Por exemplo, se 
uma criança é considerada a melhor aluna 
da turma, espera-se que ela seja estudio-
sa, organizada e com comportamento as-
sertivo.

Por fim, em relação às relações interpes-
soais, Bronfenbrenner (1979) explica que 
a unidade básica das relações é a díade – 
relação estabelecida entre duas ou mais 
pessoas, como criança-mãe, criança-pro-
fessor ou criança-criança. As principais 
características de uma díade são a reci-
procidade, o equilíbrio de poder e a rela-
ção afetiva. Além disso, Bronfenbrenner 
(1979) menciona três tipos de díade: (1) 
díade de observação – quando uma pessoa 
presta atenção ao que a outra está a fazer 

e esta percebe e responde; (2) díade de 
atividade conjunta – todos os participan-
tes estão cientes de que desenvolvem uma 
atividade em conjunto; (3) díade primária 
– quando a relação entre os participan-
tes continua a existir mesmo na ausência 
de um deles, por meio de pensamentos e 
sentimentos que nutrem um pelo outro. A 
díade primária é considerada a mais com-
plexa, mas também a que mais impactará 
no desenvolvimento da criança.

O mesossistema é caracterizado como o 
sistema no qual ocorrem interações entre 
microssistemas. Por exemplo, o mesos-
sistema pode incluir microssistemas es-
cola-família, explicando como um evento 
na família impacta o desenvolvimento de 
uma criança na escola e vice-versa, como 
um evento na escola impacta o desenvolvi-
mento de uma criança em casa.

O exossistema contém estruturas sociais 
formais e informais, que não envolvem di-
retamente a criança, mas podem impactar 
pelo menos um de seus microssistemas. 
Exemplos de exossistemas são o trabalho 
dos pais, a vizinhança, os grupos de ami-
gos dos pais e até a comunicação social. 
Vamos imaginar que a mãe da criança e 
seu chefe discutem no local de trabalho. 
Este evento pode tornar a mãe não tão 
disponível para a criança, o que por sua 
vez afeta o desenvolvimento da criança.

O macrossistema refere-se a elemen-
tos culturais e valores sociais com que a 
criança contata. A cultura em estamos 
imersos pode influenciar os nossos pen-
samentos, comportamentos e ações. Além 
disso, o macrossistema também pode es-
tar relacionado ao nível socioeconômico 
da criança, região geográfica e etnia. Por 
exemplo, crianças de diferentes continen-
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tes do mundo têm estilos de vida comple-
tamente diferentes.

O cronossistema inclui todos os eventos 
da vida que podem impactar o desenvol-
vimento humano de alguma forma. Inclui 
transições normativas como entrada na 
escola, puberdade e casamento; mas tam-
bém transições não normativas, como o 
divórcio dos pais da criança, o apareci-
mento de uma doença grave ou a mudan-
ça para outra cidade/país. O cronossiste-
ma explica então os efeitos cumulativos 
que as transições têm no curso de vida da 
criança (Bronfenbrenner, 1986).

2.1.1. Teoria dos Sistemas Ecológicos e a 
Orientação Vocacional

Após uma breve descrição da Teoria dos 
Sistemas Ecológicos, é importante en-
tender como ela é aplicada no âmbito da 
orientação vocacional e a abordagem do 
Projeto G-GUIDANCE para a vocacional, 
especificamente. Em primeiro lugar, con-
siderando que os microssistemas são os 
que têm maior impacto no desenvolvimen-
to humano, o nosso projeto decidiu que a 
maior parte das suas intervenções ocor-
reria no microssistema escolar. Nesse sen-
tido, por meio da díade entre professor-
-aluno ou psicólogo-aluno, será possível 
promover processos de desenvolvimen-
to vocacional e de construção vocacional 
dos alunos. Além disso, algumas atividades 
envolvem o trabalho entre pares, o que 
significa que as díades aluno-aluno tam-
bém contribuirão positivamente para a 
orientação vocacional de cada aluno. No 
entanto, e entendendo que a família é o 
microssistema mais importante no desen-
volvimento da criança (Bronfenbrenner, 
1986), foi importante incluir atividades 
que promovam a díade aluno-pais/aluno-
-irmãos (ex. ajuda das famílias, como na 
atividade “Árvore Genealógica das Pro-

fissões”). Adicionalmente, com o objetivo 
de fortalecer as díades aluno-professor, 
ou díade aluno-psicólogo, desenvolve-
mos uma plataforma digital com diferen-
tes atividades, que promove e incentiva a 
interação e cooperação para a execução 
de atividades de exploração vocacional. 
Neste sentido, sempre foi nosso objetivo 
que as ferramentas e plataformas digi-
tais criadas e/ou utilizadas promovessem 
as relações interpessoais e não as sobre-
pujassem. Assim, o nosso projeto utiliza 
as ferramentas digitais não para substi-
tuir o papel e as funções de importantes 
díades, mas para estimulá-las e aumentar 
o número e a qualidade das experiências 
de interação entre alunos-professor e/ou 
alunos-psicólogo.

Em relação ao mesossistema e reconhe-
cendo que a forma como a família e a es-
cola se relacionam impacta no desenvolvi-
mento da criança em ambos os contextos, 
o Projeto G-Guidance propõe a criação 
de perfis de turmas nas redes sociais, 
para que ao longo da intervenção os alu-
nos, juntamente com professores e/ou os 
psicólogos, que acompanham o processo, 
possam partilhar os produtos das sessões 
(fechadas e seguras) nas redes sociais, 
onde podem ser vistos e discutidos por e 
com as famílias. Assim, espera-se promo-
ver uma relação de proximidade entre a 
família e a escola, utilizando os recursos 
digitais disponíveis, o que irá potenciar o 
desenvolvimento vocacional dos alunos e a 
construção vocacional.

Embora o Projeto G-Guidance não inter-
venha diretamente no exossistema, ainda 
é fundamental justificar sua importância 
no desenvolvimento vocacional dos alunos. 
Os pais, frequentemente, têm crenças, 
opiniões e preconceitos tendenciosos em 
relação a determinadas carreiras e profis-
sões, que são de se esperar, devido a valo-
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res e normas sociais e culturais. Uma delas, 
por exemplo, é privilegiar sempre o ensino 
superior acima de qualquer outra carreira 
alternativa. Estas opiniões, crenças, pre-
conceitos e estereótipos são, normalmen-
te, transmitidos e reforçados socialmente, 
nomeadamente no seio dos grupos sociais 
dos pais (e.g., amigos dos pais). Embora 
possa não ser aparente, essas opiniões po-
dem ser decisivas para influenciar os pais a 
bloquear determinados caminhos vocacio-
nais e decisões vocacionais dos seus filhos. 
Pensando nisso, o G-Guidance desenvolveu 
atividades como “Mitos & Verdades”, que 
visa desmistificar alguns desses estereó-
tipos e informações tendenciosas sobre 
profissões, não apenas com os alunos, mais 
diretamente, mas também com seus pais, 
indiretamente, conforme eles conferem o 
que seus filhos fizeram nesta tarefa nas 
redes sociais.

No que diz respeito ao macrossistema, o 
Projeto G-Guidance será implementado em 
cinco países (Portugal, Espanha, Bulgária, 
Grécia e Itália), pelo que se espera que cada 
contexto escolar e turma tenham perspe-
tivas, valores e interesses vocacionais di-
ferentes, dependendo do país e cultura 
em que se insere. De forma a respeitar os 
valores culturais e sociais de cada escola e 
turma, este projeto permite, e recomenda, 
a adaptação de algumas atividades da es-
trutura de orientação vocacional, para me-
lhor responder às necessidades e interes-
ses de cada grupo de alunos. Além disso, 
nosso projeto valoriza o impacto de todas 
as comunidades na construção vocacional 
dos alunos, pois os alunos terão que cons-
truir continuamente suas carreiras dentro 
de uma sociedade e comunidade que impli-
ca um conjunto de crenças e atitudes so-
ciais e culturais em relação às profissões, 
que eles terão que incluir em seu proces-

so de tomada de decisão. Qualquer outra 
abordagem de orientação vocacional, na 
nossa opinião, apenas tornaria as decisões 
relacionadas à carreira dos alunos menos 
realistas, eficazes e mais propensas a se-
rem inconsistentes e, eventualmente, le-
vando a carreiras menos bem-sucedidas. 
Com isso em mente, a equipa do G-Guidan-
ce projetou e desenvolveu uma platafor-
ma digital que ajuda a comunidade escolar 
(nomeadamente alunos, professores, psi-
cólogos e conselheiros) a interagir, parti-
lhar informações e trabalhar para integrar 
adequadamente questões sociais e cultu-
rais associadas às carreiras e profissões. 
Com o mesmo objetivo, o nosso método 
de orientação vocacional recomenda aos 
psicólogos a criação e utilização de contas 
privadas nas redes sociais, para envolver 
os pais e dar-lhes a oportunidade de con-
tribuir para a orientação vocacional dos 
seus filhos, ajudando a desconstruir mitos 
e estereótipos associados a determinadas 
profissões, dando uma relato mais realista 
dessas profissões. Ao mesmo tempo, essa 
dinâmica também ajudará os psicólogos 
escolares a intervir junto aos pais que po-
dem ter preconceitos sociais e culturais 
em relação a determinada profissão, o que 
pode ser uma barreira para a construção 
da carreira de seus filhos.

Por fim, sobre o cronossistema, o Projeto 
G-Guidance reconhece que os aconteci-
mentos de vida dos alunos podem impac-
tar seu desenvolvimento global, individual 
e vocacional, por isso sugere que a coor-
denação e gestão global da orientação 
vocacional seja sempre executada por um 
psicólogo certificado, para que possa res-
ponder a questões específicas que possam 
surgir.
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2.2. Teoria da Escolha Vocacional 
de Holland – Modelo RIASEC 

John Holland (1996) é responsável pelo 
desenvolvimento do Modelo RIASEC. De 
acordo com este modelo, existem seis ti-
pos de personalidade e ambientes de 
trabalho, que são: Realista, Investigador, 
Artístico, Social, Empreendedor e Conven-
cional (cf. figura 2). A premissa por trás 
deste modelo é que quanto maior a con-
gruência entre a personalidade de uma 
pessoa e seu tipo de ambiente de traba-
lho, maior a motivação e satisfação com 
o seu trabalho. Além disso, a pessoa será 
mais eficiente e bem-sucedida na sua car-
reira profissional.

Explorando cada tipo de personalidade, 
para Holland (1996) a personalidade de 
um indivíduo deve ser caracterizada le-
vando em consideração as suas atividades 
preferidas, os seus valores, a forma como 
se vê, a forma como os outros o veem e 
as atividades que evita. Neste sentido, 
uma pessoa com personalidade realista 
é alguém que gosta de manipular objetos, 
máquinas e/ou ferramentas. Ela também 
valoriza recompensas materiais devido a 
metas alcançadas e vê-se como alguém 
competente em atividades mecânicas e/
ou manuais, como prático, conservador e 
pode evitar atividades que envolvam in-
teração com os outros, o que reflete al-
gumas dificuldades em termos de compe-
tências sociais. 

 Fig. 2. Modelo RIASEC
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A população tende a considerar as pes-
soas realistas como francas.

Sobre a personalidade investigadora, es-
tas pessoas gostam de entender, explorar, 
controlar e prever fenômenos naturais e 
sociais. Por tanto, valorizam o desenvol-
vimento do conhecimento em áreas do 
seu interesse e percecionam-se como in-
teligentes, académicos e analíticos. Pelo 
contrário, não gostam de atividades que 
envolvam persuasão ou venda de algo e 
podem demonstrar dificuldade em termos 
de relacionamento interpessoal. Os outros 
vêem-los como menos sociais e mais inte-
lectuais.

As pessoas que amam atividades relacio-
nadas à arte, como literatura, música, tea-
tro e/ou pintura, são consideradas como 
tendo personalidade artística. Estas pes-
soas valorizam a sua capacidade de ex-
pressar o que sentem de forma criativa, 
vendo-se como inovadoras e abertas ao 
novo/desconhecido. Muitas vezes são vis-
tos pela comunidade como criativos, mas 
também alternativos, desobedientes ou 
conflituosos, pois não gostam de ativida-
des que envolvam rotinas ou regras muito 
rígidas.

Em relação à personalidade social, os in-
divíduos que se enquadram nesta perso-
nalidade gostam de se relacionar, ajudar 
e/ou ensinar. Por isso, valorizam o bem-
-estar social e usam as suas competên-
cias interpessoais, como a empatia, para 
alcançá-lo. Eles são vistos pelas pessoas 
como extrovertidos, agradáveis e dedica-
dos. Por norma, não gostam de atividades 
relacionadas a máquinas, o que pressupõe 
algumas dificuldades em termos de habili-
dades técnicas.

No que diz respeito às pessoas de perso-
nalidade empreendedora, são persuasi-
vas e valorizam o reconhecimento do es-
tatuto social que assumem, bem como a 

aquisição de bens materiais. Eles são fre-
quentemente associados a atividades que 
envolvem vendas e outros os veem como 
energéticos. Por outro lado, não gostam 
de atividades científicas.

Por fim, os indivíduos com personalidade 
convencional gostam de atividades roti-
neiras que lhes dão estabilidade material 
e financeira. Além disso, valorizam o fato 
de terem um papel nas áreas social, políti-
ca e empresarial. Apesar de terem muitas 
competências para negócios, eles não têm 
tantas habilidades artísticas e não gostam 
de tarefas não planeadas ou ambíguas. 
As pessoas percecionam estes indivíduos 
como cautelosos.

Tendo analisado os tipos de personalida-
de, torna-se necessário explorar um pou-
co mais os tipos de ambiente de trabalho. 
Segundo Holland (1996), os ambientes de 
trabalho podem ser identificados tendo 
em conta os requisitos que ele pede, as 
tarefas e recompensas que exige/ofere-
ce, os valores ou formas de interação pre-
sentes no local e as atividades que são re-
quisitadas. Portanto, ambientes realistas 
exigem que os seus trabalhadores tenham 
competências manuais/técnicas/mecâni-
cas e sejam práticos. Valorizam a produ-
tividade, pessoas que assumem riscos e 
são robustas, para trabalhar com ferra-
mentas, máquinas, entre outras atividades 
práticas.

Por sua vez, os ambientes de trabalho na 
área de investigação exigem competên-
cias analíticas e científicas, para que seja 
possível resolver problemas e redigir re-
latórios sobre novos conhecimentos ad-
quiridos. Neste sentido, estes ambientes 
valorizam profissionais que procuram 
aumentar os seus conhecimentos/com-
petências através de estudos e pesquisas 
académicas. As atividades são maiorita-
riamente de natureza intelectual e cientí-
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fica, colocando o conhecimento à disposi-
ção da prática.

Os ambientes de trabalho artístico exi-
gem e valorizam a criatividade, a capacida-
de de inovar e a capacidade de expressar 
sentimentos/ideias através de diferentes 
formas de arte, como música, pintura, es-
cultura, entre outras. A maioria das ativi-
dades desenvolvidas nestes ambientes são 
criativas e envolvem, por exemplo, escre-
ver livros, produzir músicas e realizar dan-
ças.

O ambiente social é o que parece exigir 
mais competências interpessoais, uma vez 
que valoriza a preocupação e a interação 
com os outros. Assim, as pessoas que tra-
balham nestes ambientes devem ser em-
páticas, sociáveis e amigáveis, para que 
possam ensinar, cuidar ou orientar outras 
pessoas, para que alcancem seu potencial.

Sobre os ambientes de trabalho em-
preendedores, estes implicam capacidade 
de persuasão, ambição para atingir ob-
jetivos e autoconfiança. Os profissionais 
destes ambientes devem ser responsáveis 
e comprometidos com os objetivos das 
empresas. Exemplos de atividades profis-
sionais nestes ambientes são a venda de 
um produto, a manipulação de outros para 
aderir a um serviço ou a persuasão para 
ganhar um caso.

Por último, mas não menos importante, o 
ambiente de trabalho convencional exi-
ge habilidades organizacionais, capacida-
de de seguir uma rotina e capacidade de 
agir de acordo com o que é exigido pela 
empresa. As atividades destes ambientes 
profissionais muitas vezes estão relacio-
nadas ao trabalho de organização de má-
quinas, números ou objetos.

2.2.1. Modelo RIASEC de Holland e 
a Orientação Vocacional 

Ao definir seis tipos de personalidade 
e seis tipos de ambientes de trabalho, 
Holland (1996) também introduz o con-
ceito de identidade vocacional. Segundo 
o autor, quando um indivíduo reconhece o 
que gosta de fazer, quais são os seus inte-
resses e os seus objetivos, fica mais pre-
disposto a procurar/aceitar empregos que 
satisfaçam as suas necessidades, reve-
lando uma elevada identidade vocacional. 
Mas quando é que a identidade vocacional 
pode ser explorada? Para Holland (1996) 
a exploração da identidade vocacional não 
deve corresponder apenas ao momento 
de transição do mundo académico para o 
mundo profissional. A identidade vocacio-
nal deve ser explorada ao longo do percur-
so escolar e até mesmo iniciada na infân-
cia. Além disso, essa exploração também 
deve ocorrer em momentos como mudan-
ça de emprego, demissão ou reforma.

Além disso, a Teoria de Holland pode ser 
resumida em quatro pressupostos:

• Primeiro: Holland acredita que as 
pessoas podem ser categorizadas de 
acordo com seis tipos de personali-
dade (Realista, Investigador, Artístico, 
Social, Empreendedor e Convencional, 
conhecido pela sigla RIASEC).

• Segundo: Cada tipo de personalidade 
tem um conjunto diferente de compe-
tências, interesses e traços de perso-
nalidade característicos. Este conjunto 
cria uma atmosfera e uma situação que 
correspondem a cada um dos tipos de 
personalidade, chamado de ambiente 
de trabalho. Um ambiente de trabalho 
apresenta problemas e oportunidades, 
normalmente dominado por um tipo 
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específico de personalidade.

• Terceiro: As pessoas tentarão encon-
trar ambientes de trabalho que lhes 
permitam usar as suas competências 
particulares, expressar as suas atitu-
des e sentir satisfação.

• Quarto: As pessoas vão comportar-se 
como resultado de uma interação en-
tre da sua personalidade e das carac-
terísticas do seu ambiente.

Partindo do modelo RIASEC e dos prin-
cipais conceitos propostos por Holland 
(1996), o projeto G-GUIDANCE desenvol-
veu o seu modelo de orientação vocacio-
nal focado na intervenção com adolescen-
tes dos 13 aos 17 anos, com o objetivo de 
promover a exploração e desenvolvimento 
da sua identidade vocacional. A orientação 
vocacional do G-Guidance parte de um 
perfil vocacional inicial, a partir do qual 
cada aluno começará a construir as suas 
trajetórias profissionais, realizando as ati-
vidades de exploração vocacional incluídas 
na estrutura de sessões do G-Guidance. 
Esse perfil vocacional inicial deve ser ba-
seado em elementos-chave das caracte-
rísticas mais importantes e relevantes do 
aluno, pois o perfil inicial será a base para 
o trabalho que os alunos farão ao longo do 
processo. Considerámos que o modelo de 
Holland nos daria um enquadramento ideal 
para basear o nosso processo de orienta-
ção vocacional, nomeadamente devido à 
estrutura amplamente validada e aceite de 
seis ambientes de trabalho (RIASEC). Com 
base nos seis tipos originais de ambientes 
de trabalho propostos inicialmente por 
Holland, criamos seis perfis vocacionais 
para o G-Guidance, que compõem o perfil 
vocacional inicial, que é o primeiro passo 
na orientação profissional do G-Guidance: 

CRIADOR, PESQUISADOR, CREATIVO, AL-
TRUÍSTA, LÍDER e ORGANIZADOR.

Para atingir o perfil vocacional inicial, os 
alunos devem responder ao QUESTIONÁ-
RIO G-GUIDANCE, que é um questionário 
de áreas vocacionais, baseado no questio-
nário RIASEC de Holland, que a equipa do 
projeto adaptou, atualizou e ampliou, para 
atender aos propósitos do nosso método 
de orientação vocacional. Os resultados 
da realização do questionário G-Guidance, 
que pode ser feito diretamente na plata-
forma G-Guidance pelos alunos, dá a cada 
aluno um perfil vocacional inicial, que é 
mostrado e explicado na plataforma digi-
tal G-Guidance, e ajuda a organizar as ati-
vidades de exploração vocacional que os 
alunos devem realizar, para construir gra-
dualmente suas carreiras. Mais do que de-
finir qual(is) área(s) o(a) aluno(a) deve(m) 
decidir seguir, o perfil vocacional obtido 
pelo questionário G-Guidance marca o iní-
cio da jornada de auto-exploração voca-
cional.

 As tabelas a seguir (ver tabelas 1 a 6) 
fornecem uma descrição detalhada dos 
seis perfis vocacionais do G-Guidance e 
sua conexão com a estrutura RIASEC de 
Holland (1996).



24

 Tabela 1. Perfil Vocacional - Criador

Criador
(relacionado com o “Realista”, R)  

Gosta de trabalhar com animais, ferramentas ou máquinas; geralmente evita atividades sociais, como ensinar, 
cuidar e informar outras pessoas; tem competências para trabalhar com ferramentas, desenhos mecânicos ou 
elétricos, máquinas ou plantas e animais; valoriza coisas práticas que podemos ver, tocar e utilizar, como plantas e 
animais, ferramentas, equipamentos ou máquinas; vê-se como uma pessoa prática e realista.  

Profissões 
associadas 

Traços de 
personalidade  

Competências Atividades/
interesses 

Locais de 
trabalho 

Valores 

Mecânico aero-
náutico; Mecâ-
nico automóvel; 
Carpinteiro;  
Camionista/
motorista de 
pesados;  
canalizador;  
Encarregado/
Técnico de 
obras; técnico 
de eletrónica; 
Reparador; Enge-
nheiro mecâni-
co; Agricultor; 
Eletricista; Piloto 
de helicópteros; 
Piloto; Condutor/
manobrador (por 
exemplo, com-
boio, empilhadora 
guindaste/grua); 
pedreiro; pintor 
(construção civil)  
  

Prático; direto/
franco; orientado 
para a mecânica; 
estável; concre-
to; reservado; 
autocontrolado; 
independen-
te; ambicioso; 
sistemático; 
realista; sensato; 
mecânico; tradi-
cional; com os 
pés assentes no 
chão.  

Trabalhar com 
ferramen-
tas; desenhos 
mecânicos ou de 
máquinas;  
atividades de 
trabalho que 
incluem prob-
lemas e soluções 
práticas. Lidar 
com plantas, an-
imais e materiais 
do mundo real  

Realizar ativi-
dades práticas 
que podemos ver, 
tocar e utilizar; 
realizar ativi-
dades nas quais 
pode construir 
ou melhorar algo; 
reparar máqui-
nas / veículos; 
ser fisicamente 
ativo; usar as 
mãos; construir 
coisas; cuidar/
treinar animais; 
trabalhar com 
eletrónica e/ou 
com equipamen-
tos, como madei-
ra, ferramentas 
e máquinas; rep-
arar/consertar 
objetos elétricos; 
resolver prob-
lemas elétricos; 
montar uma 
tenda; praticar 
um desporto; 
ler uma planta; 
jardinar; utilizar 
ferramentas e 
máquinas; Con-
struir; Reparar/
consertar; estar 
em ação/movi-
mento.

Locais de 
trabalho no 
exterior, e que 
não implicam 
muita burocracia 
ou trabalhar em 
espaços fechados 
com outras pes-
soas.

prático, mecâni-
co e realista; 
Produtividade; 
Estrutura; Inde-
pendência  



25

 Tabela 2. Perfil Vocacional - Investigador

Investigador 
(relacionado com o “Investigador”, I) 

Gosta de estudar e de resolver problemas matemáticos ou científicos; geralmente evita liderar, vender ou 
persuadir pessoas; tem competências na compreensão e resolução de problemas científicos e matemáticos; 
valoriza a ciência; e vê-se como uma pessoa precisa, científica e intelectual 

Profissões 
associadas 

Traços de 
personalidade  

Competências  Atividades/
interesses  

Locais de 
trabalho  

Valores

Programador 
(desenvolvimento 
de softwares); 
Biólogo; Astróno-
mo; Engenheiro 
civil; Antropó-
logo; Químico; 
Engenheiro; 
Investigador 
(ciência, tecnolo-
gia, engenharia, 
matemática); En-
genheiro Biomé-
dico; Veterinário; 
Médico (todas as 
especialidades); 
Arquiteto; Físico; 
Pesquisador 
(ciências sociais, 
educação, 
humanidades, 
economia);  
Engenheiro do 
ambiente  

Inquisitive; an-
alytical; scientif-
ic; observant/
precise; schol-
arly; cautious; 
intellectually; 
self-confident; 
Independent; 
logical;  complex; 
curious

Competências 
em termos da 
compreensão 
e resolução de 
problemas científ-
icos e matemáti-
cos; abstração; 
resolução de 
problemas 
matemáticos; 
compreensão das 
teorias científi-
cas; realização de 
cálculos com-
plexos; utilização 
de um mi-
croscópio ou de 
um computador; 
interpretação de 
fórmulas.  

involve working 
with ideas, and 
require an exten-
sive amount of 
thinking; search-
ing for facts 
and figuring out 
problems men-
tally; . explore a 
variety of ideas; 
work inde-
pendently; per-
form lab experi-
ments;  deal with 
abstractions;  
do research; 
be challenged; 
researching; 
Experimenting; 
Theorizing; An-
alyzing; Prob-
lem-Solving. 

scientific labo-
ratory; working 
alone; The pre-
ferred work

Valoriza a ciência, 
e vê-se como 
preciso, científi-
co e intelectual;  
Descoberta; 
Compreensão; 
Lógica; Inde-
pendência; 
Inteligência
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 Tabela 3. Perfil Vocacional - Criativo

Criativo 
(relacionado com o “Artístico”, A)

Gosta de realizar atividades criativas, como a arte, o teatro, o artesanato, a dança, a música ou a escrita criativa; 
evita atividades altamente ordenadas ou repetitivas; possui competências artísticas para a escrita criativa, o dra-
ma, o artesanato, a música ou a arte; valoriza as artes criativas e gosta de dramatização, música, arte ou obras de 
escritores criativos; vê-se como uma pessoa expressiva, original e independente.  

Profissões 
associadas 

Traços de 
personalidade  

Competências  Atividades/
interesses  

Locais de 
trabalho  

Valores

Poeta; Músi-
co (todos os 
tipos de música); 
Bailarino(a) 
(todos os tipos 
de dança); Ator/
Atriz; Escritor(a) 
(por exemplo, 
romances, ficção 
científica, terror, 
fantasia); Diretor 
cinematográfico; 
Jornalista; Artis-
ta; Cantor; Com-
positor; Curador 
de Museu/de 
Arte; Fotógra-
fo; Cartunista; 
Artista/Animador 
entertainer (por 
exemplo, comé-
dia, youtuber, 
rádio, Programas 
de TV)  

Expressivo, orig-
inal e indepen-
dente;  
criativo; imagi-
nativo; inovador; 
não convencional; 
emocional; intro-
spetivo; impul-
sivo; sensível; 
corajoso; com-
plexo; idealista; 
inconformista.  

Competências 
artísticas - na 
escrita criativa, 
na dramatização, 
no artesanato, na 
música;   
requerem auto-
expressão;  
fazer esboços, 
desenhar, pin-
tar; tocar um 
instrumento 
musical; escrever 
histórias, poesia,  
música; cantar, 
atuar/repre-
sentar, dançar; 
design de modas 
ou interiores  

Trabalhar com 
formas, projetos 
e padrões; as-
sistir a concer-
tos, teatro,  
exposições de 
arte; ler ficção, 
peças e poesia; 
trabalhar com 
artesanato; 
tirar fotografias; 
expressar-se 
criativamente; 
lidar com ideias 
ambíguas.   

O trabalho pode 
ser realizado 
sem seguir um 
conjunto claro de 
regras;  
Gostam de tra-
balhar em lugares 
como ateliês, 
museus, auditóri-
os, estúdios de 
música.  

Valoriza as artes 
criativas; Origi-
nalidade; Criativ-
idade; Liberdade; 
Individualidade; 
Flexibilidade  
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 Tabela 4. Perfil Vocacional - Altruísta

    Altruísta
(relacionado com o “Social”, S)  

Gosta de fazer atividades que implicam ajudar o outro, como ensinar, cuidar, facultar os primeiros 
socorros ou fornecer informações; geralmente evita atividades com máquinas, ferramentas ou animais 
para alcançar um objetivo; tem competências para ensinar, aconselhar, cuidar ou dar informações; tem 
valores orientados para o outro e de ajuda na resolução de problemas sociais; vê-se como uma pessoa 
altruísta, amiga e de confiança. 

Profissões 
associadas  

Traços de 
personalidade  

Competências  Atividades/
interesses  

Locais de 
trabalho  

Valores  

Psicólogo 
Escolar; Soció-
logo; Professor; 
Psicólogo Clínico 
e da Saúde; 
Especialista em 
Delinquência 
Juvenil (Crimino-
logia); Terapeuta 
da Fala; Educador 
de Infância; Téc-
nico em Gestão 
de Recursos 
Humanos; Tera-
peuta Ocupacio-
nal; Assistente 
Social; Professor 
de Desporto e 
Educação Física; 
Marketing; Rela-
ções Públicas 

Altruísta, amiga e 
de confiança; aju-
dar e cuidar do 
outro; idealista; 
perspicaz; asser-
tivo; extroverti-
do; compreen-
siva; cooperativa; 
generosa; re-
sponsável; per-
dão; paciência; 
Compaixão; 
Generosidade  

Competências de 
ensino, acon-
selhamento, de 
cuidador ou de 
prestação de 
informações; en-
sinar os outros; 
expressar-se 
claramente; 
liderar uma dis-
cussão em grupo; 
mediar confli-
tos; planificar 
e supervisionar 
uma atividade; 
cooperar com os 
outros

Trabalhar em 
locais onde pode 
comunicar e en-
sinar as pessoas; 
ajudar ou prestar 
serviços aos 
outros; trabalhar 
em grupo; ajudar 
pessoas com 
problemas; fazer 
voluntariado; 
trabalhar com os 
jovens; acon-
selhar; auxiliar; 
cuidar.

Trabalhar em 
locais como 
hospitais, escolas 
ou serviços de 
aconselhamento; 
Tem preferência 
por ambientes 
de trabalho nos 
quais o trabalho 
de equipa é 
possível e que 
permitem uma 
interação signif-
icativa com os 
outros.  
 

Valoriza ajudar 
pessoas e re-
solver problemas 
sociais; Coop-
eração; Serviço; 
Altruísmo; Con-
exão; Empatia  
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 Tabela 5. Perfil Vocacional – Líder

Líder  
 (relacionado com o “Empreendedor, E)  

Gosta de liderar e persuadir as pessoas e vender coisas e ideias; é bom em liderar pessoas e vender 
coisas ou ideias; valoriza o sucesso na política, na liderança ou nos negócios; vê-se como energético, 
ambicioso e sociável.  

Profissões 
associadas  

Traços de 
personalidade  

Competências  Atividades/
interesses  

Locais de 
trabalho  

Valores  

Economista; 
Marketing e 
Publicidade; 
Gerente de Hotel; 
Analista finan-
ceiro, Finanças 
Gerais; Contabi-
lista; Gestor de 
empresas   

Extroversão, 
intuição, pens-
amento, análise; 
assumir o con-
trolo da vida com 
visão no futuro; 
energético, am-
bicioso e sociável;  
autoconfi-
ante; assertivo; 
persuasivo; 
aventureiro; 
popular; ambi-
cioso; agradável; 
comunicativo; 
extrovertido; 
espontâneo; 
otimista  

Competências 
de liderança 
e de venda; 
iniciar proje-
tos; convencer 
as pessoas a 
fazer as coisas 
como ele quer; 
vender coisas; 
dar palestras ou 
fazer discursos; 
organizar ativi-
dades; liderar um 
grupo; persuadir 
os outros  
  
 

Atividades que 
envolvem a 
realização de 
projetos; liderar 
pessoas e tomar 
muitas decisões. 
Às vezes, devem 
correr riscos 
e frequente-
mente lidar com 
negócios: tomar 
decisões; ser 
eleito para um 
cargo; começar/
ter o seu próprio 
negócio; cam-
panhas políticas; 
conhecer pessoas 
importantes; 
ter poder ou 
estatuto; Gerir; 
Estratégia; Vend-
er; Motivar. 

Trabalhar em 
locais empre-
sariais, legais ou 
escritórios; Tem 
preferências por 
locais de trabalho 
que o incentiva 
a envolver-se em 
atividades, como 
a liderança, a 
gestão e a venda.  

Valoriza o suces-
so na política, na 
liderança ou nos 
negócios; 
Influência; Lider-
ança; Tomada de 
risco;  Real-
ização; Iniciativa; 
dinheiro, poder e 
estatuto   
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 Tabela 6. Perfil Vocacional – Organizador

Organizador   
(relacionado com o “Convencional”, C): 

Gosta de trabalhar com números, registos ou linhas de montagem, ordenadamente alinhadas; evita 
atividades ambíguas e que não sejam estruturadas; tem competências nos trabalhos que implicam 
registos escritos e números de forma sistemática e ordenada; valoriza o sucesso nos negócios; e vê-se 
como uma pessoa organizada, ordenada e competente em seguir um plano definido  

Profissões 
associadas  

Traços de 
personalidade  

Competências  Atividades/
interesses  

Locais de 
trabalho  

Valores  

Contabilista; 
Administrativo; 
Assistente; Ges-
tor de orçamen-
tos; Gestor de 
empresas; Gestor 
de Crédito; 
Analista Finan-
ceiro; Agente de 
Seguros; Inspetor 
de segurança;  

Ser de confiança, 
responsável 
e cumprir 
obrigações; ser 
agradável com os 
outros, atitude 
cooperativa; 
Autocontrolo, 
controlar as 
emoções nega-
tivas e evitá-las; 
Vê-se como 
ordenado, orga-
nizado e gosta de 
seguir um plano 
definido; preciso; 
orientado para os 
números; metódi-
co; eficiente; 
conformista; 
prático; económi-
co; sistemático; 
estruturado; ed-
ucado; obediente; 
persistente.  

Atenção aos 
detalhes, ser 
cuidadoso nas 
tarefas de 
trabalho; Mon-
itorizar/Avaliar 
o seu próprio 
desempenho, o 
desempenho de 
outros indivíduos 
ou organizações 
para fazer 
melhorias ou 
corrigir;  
Competências 
em trabalhar com 
registos escritos 
e números, de 
forma sistemáti-
ca e ordenada; 
trabalha bem 
dentro de um 
Sistema/organi-
zação;  consegue 
realizar tarefas 
burocráticas num 
curto espaço de 
tempo; manter 
registos preci-
sos; utilizar um  
computador; é 
eficiente na elab-
oração de cartas 
comerciais/ad-
ministrativas.  

Atividades que 
implicam seguir 
procedimentos e 
rotinas definidas; 
inclui trabalhar 
mais com dados e 
detalhes do que 
com ideias; se-
guir procedimen-
tos definidos; 
utilizar equipa-
mentos de pro-
cessamento de 
dados; trabalhar 
com númer-
os; digitar; ser 
responsável por 
detalhes; organi-
zar documentos; 
arquivar; cálculo; 
processamento; 
sistematização; 
seguir procedi-
mentos.  
  

  Independência 
para trabalhar 
por conta própria 
e tomar decisões. 
Tem preferência 
para locais de 
trabalho que 
promovam com-
petências orga-
nizacionais, como 
a manutenção de 
registos e gestão 
de dados, e ativi-
dades estrutura-
das.  

Suporte/Apoio.  
Valores Morais e 
Serviço Social.  
Responsabilidade 
e Autonomia.  
Valoriza o suces-
so nos negócios; 
Estrutura; 
Ordem; Clare-
za; Precisão; 
Atenção aos 
Detalhes.  
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É importante notar que a utilização do 
questionário G-Guidance, na nossa pro-
posta de orientação vocacional, é diferen-
te da forma como a maioria dos profis-
sionais utiliza o questionário RIASEC. Ao 
contrário de muitas situações em que os 
profissionais utilizam o questionário RIA-
SEC para definir percursos de carreira, 
o questionário G-Guidance destina-se a 
ser utilizado como base de trabalho para 
iniciar o processo, logo no início da inter-
venção. Além disso, mais do que definir 
as preferências vocacionais dos alunos, o 
questionário G-Guidance orienta os seus 
esforços de exploração e fornece feedba-
ck por meio da sua plataforma, alterando/
desenvolvendo à medida que os alunos 
realizam atividades.

2.3. Teoria da Construção de Vida de 
Savickas 

O modelo de orientação vocacional da 
Teoria da Construção de Vida foi desen-
volvido por um conjunto de investigado-
res interessados em examinar a validade 
transnacional de modelos e técnicas, no-
meadamente no domínio da intervenção 
vocacional. A partir desta análise, tornou-
-se óbvio que os modelos do século 20 já 
não respondiam à necessidade de orien-
tação vocacional dos clientes do século 
21, especialmente porque estes clientes 
vivem em sociedades do conhecimento, 
substancialmente diferentes das socieda-
des para as quais os modelos clássicos fo-
ram projetados.

Isto levou à ideia de formular um modelo 
internacional de intervenção vocacional 
com a participação de investigadores e 
profissionais de diferentes países e socie-
dades para evitar dificuldades de adapta-
ção ao transportar o modelo de um país 
para outro.

As primeiras práticas de orientação voca-

cional no século XX promoveram a ideia de 
dependência hierárquica e relações está-
veis no mercado de trabalho. Isto signifi-
cava que estas práticas defendiam a no-
ção de que, se os trabalhadores fossem 
leais e dedicados, poderiam permanecer 
num emprego durante toda a vida e a en-
tidade empregadora responderia com es-
tabilidade e segurança no emprego (Savi-
ckas et al, 2009). Isto criou o conceito de 
carreiras lineares predeterminadas que 
as pessoas escolheriam e seguiriam ao 
longo do seu desenvolvimento vocacio-
nal.

A nova relação, ou contrato social, entre 
empregadores e empregados que foi in-
troduzida no século 21, muito influencia-
da pela globalização e pelas tecnologias 
da informação, ditou que as perspetivas 
ocupacionais são muito menos definíveis, 
previsíveis e lineares, com muitas transi-
ções de trabalho difíceis. Estas mudanças 
exigem que os trabalhadores mudem sua 
perspetiva e atitude sobre as suas carrei-
ras e desenvolvam habilidades e compe-
tências bastante diferentes das exigidas 
no século XX. Isto significa que os traba-
lhadores do século 21 devem ver-se como 
aprendizes ao longo da vida, que podem 
usar tecnologia cada vez mais sofisticada, 
abraçar a flexibilidade em vez da estabi-
lidade, trabalhar na sua empregabilidade 
e criar as suas próprias oportunidades 
no mercado de trabalho (Savickas et al, 
2009).

Este novo paradigma implica que a car-
reira pertence ao indivíduo e não à orga-
nização (Duarte, 2004). Neste contexto, 
existem várias razões pelas quais os ele-
mentos centrais dos modelos de orienta-
ção vocacional do século XX devem ser re-
vistos e reformulados para se adequarem 
à economia pós-moderna do século XXI 
(Savickas et al, 2009), nomeadamente:
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• Estão enraizados em pressupostos de 
estabilidade de características pes-
soais e empregos seguros em organi-
zações limitadas.

• Eles conceituam as carreiras como uma 
sequência fixa de etapas. Conceitos 
como identidade vocacional, planea-
mento de carreira, desenvolvimento 
de carreira e estágios de carreira são 
usados para prever o ajuste das pes-
soas aos ambientes de trabalho, assu-
mindo uma estabilidade relativamente 
alta dos ambientes e do comportamen-
to das pessoas.

• Os interesses vocacionais das pessoas 
parecem ser menos fixos do que se su-
põe em teorias de personalidades vo-
cacionais como a de Holland.

• A sua suposição fundamental de pre-
visibilidade baseada em estabilidade e 
estágios é discutível e, mais importan-
te, pode não ser mais funcional.

• O comportamento humano não é ape-
nas uma função da pessoa, mas tam-
bém do ambiente, portanto, por mais 
estáveis que sejam as características 
individuais, o ambiente está a mudar 
rapidamente, forçando as pessoas a se 
adaptarem e mudarem também.

Para responder às características, exigên-
cias e dinâmicas da economia e do merca-
do de trabalho do século XXI, são neces-
sários modelos teóricos que enfatizem a 
flexibilidade humana, a adaptabilidade e a 
aprendizagem ao longo da vida. Além dis-
so, os futuros métodos de aconselhamen-
to vocacional devem adotar uma aborda-
gem dinâmica que encoraje o pensamento 
imaginativo dos indivíduos e a exploração 
de si mesmos (Savickas et al., 2009).

Indivíduos modernos, independentemen-
te da sua idade, estágio de vida ou fase de 
desenvolvimento, estão mais conscientes 

de como as variáveis periféricas podem 
afetar as suas vidas e carreira. Isto signifi-
ca que eles têm diferentes preocupações 
associadas ao desenvolvimento vocacio-
nal e à construção de carreira. Questões 
como equilibrar as atividades e interações 
trabalho-família estão-se a tornar proe-
minentes nas reflexões das pessoas sobre 
as suas competências, aspirações e deci-
sões relacionadas à carreira. Gerir inte-
rações entre diferentes domínios da vida 
tornou-se uma preocupação primordial 
para muitas pessoas cujo emprego é con-
tingente, autônomo, temporário, externo, 
a tempo parcial e casual (Savickas et al., 
2009).

Uma das principais consequências da in-
terconexão entre os diferentes domínios 
da vida é que não podemos mais falar com 
confiança em “desenvolvimento vocacio-
nala” nem em “orientação vocacional”. Em 
vez disso, devemos imaginar “trajetórias 
de vida” nas quais os indivíduos progres-
sivamente projetam e constroem as suas 
próprias vidas, incluindo suas carreiras 
profissionais (Savickas et al, 2009). Quan-
do as pessoas planeiam as suas trajetó-
rias de vida, variáveis como ideais de au-
torrealização, justiça social, igualdade de 
respeito ou cuidado com os outros podem 
ser os ingredientes mais valorizados da 
narrativa. 

A Teoria da Construção de Vida de Savi-
ckas inverte a lógica tradicional de orien-
tação vocacional de uma perspetiva de 
mudar a vida de uma pessoa para se ade-
quar a uma carreira, para uma perspetiva 
de projetar uma carreira para se adequar 
à vida de alguém.

Embora saibamos que, no início do século 
passado, estas considerações muito pro-
vavelmente estavam presentes nas refle-
xões dos jovens, que refletiam sobre as 
suas escolhas profissionais e experiencia-
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vam processos de orientação vocacional, 
não eram vistas como os principais crité-
rios para a tomada de decisão vocacional. 
No entanto, na nossa sociedade atual, as 
considerações éticas são uma das maio-
res prioridades psicológicas. Em grande 
medida, porque a sociedade e a cultura de 
hoje incitam os indivíduos a refletir sobre 
o que mais lhes interessa (e os faz felizes) 
e a uma maior consciência dos novos ris-
cos associados ao nosso modo atual.

A nova relação entre o trabalhador e o 
mundo do trabalho cria a necessidade de 
desenvolver e aplicar novos sistemas de 
promoção pessoal. Especificamente, as in-
tervenções vocacionais devem ajudar os 
indivíduos a refletir sobre as suas princi-
pais características (pontos fortes voca-
cionais) como sendo relativas ao contexto 
em que vivem e não universais. O objetivo 
desta reflexão é resolver problemas, no-
meadamente de relevância e ajustamento, 
que possam surgir à medida que os indi-
víduos constroem as suas vidas, adequan-
do as suas necessidades às dos contextos, 
em particular do contexto das atividades 
laborais.

Em termos de orientação vocacional, de-
vemos agora ir além, com base nos concei-
tos de correspondência e desenvolvimen-
to (Guichard, 2005, as cited in Savickas et 
al. 2009). Isso significa basear a estrutura 
da orientação vocacional em torno de res-
ponder a perguntas-chave, como:

• Quais são os fatores e processos de 
autoconstrução de uma pessoa?

Embora continue a ser importante enten-
der como as pessoas escolhem as suas 
ocupações e como é que as suas carreiras 
se desenvolvem ao longo do tempo, deve-
mos formular uma melhor compreensão 
de como os indivíduos constroem as suas 
vidas através do seu ambiente de traba-
lho.

• Como é que os indivíduos podem pro-
jetar melhor as suas próprias vidas na 
sociedade humana em que vivem? 

Esta questão enfatiza a necessidade de 
desempenhar diferentes atividades em 
diferentes domínios da vida e não apenas 
as atividades do trabalho. Um indivíduo ao 
se envolver em atividades em que desem-
penha diversos papéis, identificam as ati-
vidades que ressoam com seu eu central. 
Assim, as pessoas constroem-se por meio 
da atividade, juntamente com o discurso 
verbal sobre essas experiências.

Isto significa que a forma mais eficiente de 
ajudar os alunos na construção das suas 
carreiras, da pré-escola à universidade 
e além, é promover a conscientização e o 
uso dos processos e das ferramentas que 
lhes permitam fazer escolhas, que expres-
sem os seus autoconceitos. Hábitos de 
reflexão sobre o self e o ambiente, a re-
cetividade ao feedback e a imaginação de 
selfs possíveis (Savickas et al, 2009), são 
excelentes exemplos de processos-chave 
que estão na base de escolhas vocacionais 
conscientes.

Assim, ter uma orientação vocacional ba-
seada no Modelo de Construção de Vida 
significa que os psicólogos devem estar 
cientes de que a identidade e o conheci-
mento (profissional) de um indivíduo são 
produto da interação social, a partir da 
qual o significado é co-construído por 
meio do discurso. E se este for o caso, os 
psicólogos devem observar que todas as 
experiências de interação social, no pas-
sado e no presente, de um aluno estão a 
contribuir para a sua ideia de “o que eles 
querem fazer quando crescerem”. E por 
interação social, queremos dizer profes-
sores, pais, colegas, irmãos, treinadores, 
entre outras figuras significativas. Devido 
à multiplicidade e complexidade de fato-
res que podem contribuir para a identida-
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de vocacional do aluno e as suas escolhas 
vocacionais, é mais eficiente para os psi-
cólogos ajudá-los a lidar com eles.

Assim, o novo paradigma de orientação 
deve equipar os alunos com conhecimen-
tos e competências específicas para ana-
lisar e lidar com contextos ecológicos 
(por exemplo, opiniões de outras pessoas 
importantes sobre a melhor profissão), 
dinâmicas complexas (por exemplo, mer-
cado de trabalho instável com profissões 
a desaparecer e novas a surgir a um rit-
mo acelerado), causalidades não lineares 
(o que significa que as nossas aptidões e 
interesses por uma determinada área pro-
fissional no presente podem não ser sufi-
cientes ou encaixar no futuro), múltiplas 
realidades subjetivas (hoje em dia, nem 
todos os alunos aspiram a um tipo de vida 
“tradicional” como estudar-trabalhar-fa-
mília) e modelagem dinâmica (a orienta-
ção vocacional eficiente deve ser adapta-
da individualmente e qualquer redução a 
um tratamento padronizado diminui sua 
essência) (Savickas et al, 2009) .

A equipa do projeto G-GUIDANCE teve 
como objetivo conceber um processo 
de orientação vocacional que integras-
se as principais características da teoria 
do Design de Vida, da forma mais sim-
ples, prática e acessível, tentando tradu-
zir dinâmicas complexas em atividades de 
orientação profissional significativas, que 
pudessem ser implementadas em contex-
to escolar. Isto significava criar materiais, 
ferramentas, conteúdo e atividades que:

• conectem os alunos a fontes de infor-
mação realistas, próximas da realidade 
dos profissionais e locais de trabalho;

• promovam a interação com agentes 
educacionais relevantes, que possam 
fornecer feedback sobre as questões e 
as informações relacionadas à carrei-
ra;

• ofereçam oportunidades de auto-ex-
ploração, bem como de projeção do 
seu eu vocacional nas carreiras.

Por exemplo, muitas atividades de explo-
ração vocacional propostas na platafor-
ma G-Guidance implicam que os alunos 
devam aventurar-se fora da escola e in-
teragir com pessoas da sua comunidade, 
para poderem concluir as suas tarefas 
com sucesso. Ao pedir-lhes, por exemplo, 
que entrevistem um profissional de uma 
determinada profissão que gostem (por 
exemplo, advogado), e façam um vídeo 
apresentando essa entrevista, promove-
rão o desenvolvimento de uma diversidade 
de competências além de todas as infor-
mações valiosas e realistas sobre a carrei-
ra, devido à interação com um advogado 
da vida real. Mesmo (ou talvez mais impor-
tante) as barreiras e dificuldades que eles 
encontrarão para realizar as suas tarefas 
fora da escola os motivarão a serem mais 
autónomos, a resolverem problemas, a en-
contrarem alternativas, a serem criativos, 
a fazerem networking, entre outras habi-
lidades que são uma grande parte do con-
ceito da adaptabilidade vocacional, que 
sabemos da pesquisa ser essencial para o 
sucesso vocacional na vida adulta.

Obviamente, é fundamental que, e tendo 
em conta um nível variável de imaturidade 
vocacional (e geral), os psicólogos esco-
lares sobretudo, mas também os profes-
sores e as figuras parentais, assumam os 
seus papéis de motivadores, facilitadores 
e facilitadores dos esforços de exploração 
da carreira dos alunos. O que significa que 
uma metodologia de orientação vocacio-
nal baseada na Construção de Vida depen-
de de todos, não apenas dos alunos, para 
agir, ser proativo e envolvido na orienta-
ção vocacional.
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2.3.1. Teoria da Construção de Vida e a 
Orientação Vocacional

• Considerando as raízes sociocognitivas 
da Teoria da Construção de Vida, 
qualquer processo de orientação 
vocacional deve considerar e respeitar 
dois aspetos essenciais:

• O conhecimento e a identidade de um 
indivíduo são o produto de processos 
sociais e cognitivos, que ocorrem no 
contexto das interações entre pessoas 
e grupos, bem como da negociação en-
tre eles (Gasper, 1999). O que significa 
que qualquer processo de orientação 
vocacional deve incluir, tanto quanto 
possível, uma descrição dos antece-
dentes do indivíduo, nomeadamente os 
antecedentes familiares, incluindo ou-
tras figuras significativas que possam 
ter influenciado o seu desenvolvimento 
vocacional. Isto inclui contextos como 
atividades extracurriculares das quais 
um aluno pode ter participado e as in-
terações sociais realizadas enquanto 
participava nestas atividades. Estas 
experiências e informações são valio-
sas para a construção vocacional. Nes-
te sentido, o Projeto G-Guidance su-
gere algumas atividades relacionadas 
à exploração da autoconsciência dos 
alunos. Por exemplo, a atividade “Quem 
sou eu?” visa promover a reflexão dos 
alunos sobre como é que eles se veem 
e como pensam que os outros os veem. 
Além disso, para que esta atividade 
seja completa, os alunos devem iden-
tificar as suas qualidades e coisas em 
que são bons, mas também áreas pes-
soais que precisam investir e melhorar.

• O significado que um indivíduo dá à 
realidade é co-construído num con-
texto social, histórico e cultural atra-
vés do discurso com o qual formamos 
as nossas relações (Young & Collin, 

2004). Isto significa que, ao fazer a 
orientação vocacional, devemos en-
quadrar as crenças, valores, decisões 
e perspetivas de qualquer aluno sobre 
a sua carreira dentro da sua realidade 
e ajustada às necessidades e deman-
das do seu tempo, evitando carreiras 
predeterminadas, estáticas e desa-
tualizadas, uma vez que isso pode fa-
cilmente frustrá-los daqui para frente. 
As carreiras devem ser planeadas de 
acordo com as necessidades, caracte-
rísticas e realidade social, económica e 
cultural de cada aluno. Considerando 
esta dimensão, o Projeto G-Guidance 
criou três atividades específicas que 
procuram aceder às expectativas dos 
alunos sobre a sua futura carreira, 
tais como a “Futuro Eu!”, sobre como 
eles imaginam as suas vidas no futuro. 
Também a atividade “Os meus valores 
profissionais” é referente ao que eles 
mais valorizam numa (futura) profis-
são. E, finalmente, “Os meus interesses 
pessoais” para conectar os seus inte-
resses pessoais, não necessariamente 
académicos, a uma carreira. Qualquer 
tipo de atividades, sejam as sugeridas 
pelo G-Guidance ou outras que os psi-
cólogos escolares possam agregar no 
futuro, para fins de expansão e ajus-
te, que permitam aos alunos explorar 
as suas identidades individuais, sociais 
e culturais, em relação à construção 
da sua carreira, são essenciais para 
apoiar decisões vocacionais consisten-
tes e eficazes.

Adicionalmente, e partindo da premissa 
de que a intervenção de orientação voca-
cional deve promover a reflexão dos alu-
nos sobre o seu possível futuro, o nosso 
projeto desenvolveu várias atividades, 
para mais de 50 profissões, para lhes per-
mitir explorar as suas opções de carreira. 
Além disso, e reconhecendo que a orienta-
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ção vocacional é impactada pelo feedback 
social, o G-Guidance criou uma atividade 
chamada “Entrevistadores por um dia”, 
onde os alunos podem entrar em contato 
com profissionais reais e fazerem as suas 
próprias perguntas e receber feedba-
ck diretamente destes, com informações 
em primeira mão e conhecimento sobre a 
realidade das suas profissões.

Ao adotar uma abordagem de Constru-
ção de Vida para orientação vocacional, os 
psicólogos devem ter em mente que esta 
perspetiva implica que a orientação voca-
cional seja estruturada para ser ao longo 
da vida, holística, contextual e preventi-
va. Isto significa que, apesar das técnicas 
e materiais que qualquer psicólogo pode 
optar por utilizar, o enquadramento da 
orientação vocacional deve respeitar es-
tes aspetos fundamentais, que ajudam a 
orientar a intervenção no sentido de pro-
mover a autossuficiência profissional nos 
alunos.
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3. Características Desenvolvimentais na Orientação 
Vocacional



Pesquisas sobre o desenvolvimento huma-
no indicam que as mudanças normativas 
significativas ocorrem durante o perío-
do da adolescência, dos 13 aos 17 anos. 
Este desenvolvimento tem um impacto 
central em múltiplos domínios individuais 
e sociais, que operam interactivamente 
para facilitar ou impedir o funcionamen-
to psicológico eficaz. Considerando que o 
Projeto G-Guidance é implementado com 
adolescentes de 13 aos 17 anos, é funda-
mental compreender como é que o desen-
volvimento vocacional pode ser impactado 
pelas mudanças desenvolvimentais.

Resumidamente, a adolescência é um mo-
mento em que os indivíduos passam por 
mudanças significativas e ocorre um au-
mento de stressores na escola e em casa. 
No entanto, o tempo e as transições va-
riam dentro e entre os indivíduos, e as 
mudanças nem sempre são lineares ou 
suaves. As mudanças que ocorrem na ado-
lescência incluem maturação física, ce-
rebral, progresso cognitivo e intelectual, 
desenvolvimento social, emocional e da 
personalidade (Lerner & Steinberg, 2009; 
Marshall & Neuman, 2011; Steinberg & 
Morris, 2001). Pensando nisso, a plata-
forma G-Guidance foi desenvolvida con-
siderando as competências cognitivas e 
intelectuais que devem surgir na adoles-
cência. Além disso, a nossa plataforma in-
clui funções que permitem que os alunos 
interajam entre si e atividades que visam 
promover o seu desenvolvimento socioe-
mocional e o seu conhecimento sobre si 
mesmos, além de todas as informações re-
lacionadas à carreira. Em síntese, foi feito 
um esforço para adequar as atividades de 
orientação vocacional, materiais, ferra-
mentas e conteúdos, aos atuais alunos de 
13 a 17 anos, não apenas em termos de 
desenvolvimento físico e psicológico, mas 
também em termos dos seus padrões e 

meios preferidos de comunicação, e mui-
to importante, as suas preferências. A se-
guir, apresentaremos algumas das dimen-
sões que foram consideradas importantes 
para atender ao projetar e planear a nossa 
intervenção de orientação vocacional.

3.1. Desenvolvimento físico

Durante este estágio de desenvolvimento 
ocorre uma importante maturação físi-
ca que foi agrupada na categoria geral de 
puberdade. A puberdade é uma transição 
biológica e social universal, complexa e 
profunda que surge durante a pré-ado-
lescência. Começa com algumas mudanças 
nos processos neuroendócrinos cerebrais, 
concentrações hormonais e característi-
cas morfológicas físicas e culmina na ma-
turidade reprodutiva e sexual. O momen-
to e o significado social dessas mudanças 
variam ao longo do tempo histórico e das 
culturas. A puberdade afeta os processos 
interativos dinâmicos, causando mudan-
ças no crescimento físico, desenvolvimen-
to emocional, possibilidade de compor-
tamento problemático, desenvolvimento 
cognitivo e início da atividade sexual.

Em relação ao desenvolvimento físico, 
neste período, ocorrem mudanças rápidas 
que às vezes não são reconhecidas pelos 
adolescentes. No entanto, é fundamental 
que os jovens percebam as suas trans-
formações físicas. Características físi-
cas como habilidades motoras e/ou força 
muscular podem ser essenciais para algu-
mas profissões, como no caso de atletas 
profissionais. Neste sentido, é importan-
te que os adolescentes desenvolvam a sua 
consciência sobre o seu próprio corpo e 
as suas características físicas. Para pro-
mover isso, o G-Guidance segue a aborda-
gem de Savickas e desenvolveu atividades 
com o objetivo de promover a autoexplo-
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ração e o autoconhecimento dos alunos 
(Savickas & Porfeli, 2012). Estar ciente 
dos limites da nossa fisicalidade, em ter-
mos de força, coordenação, resistência, 
entre outros é essencial para uma toma-
da de decisão consistente e realista, re-
lativamente aos percursos profissionais. 
Alguns percursos profissionais são muito 
exigentes a este respeito, tendo em conta 
a natureza da profissão, como bombeiro, 
militar ou desportista profissional.

3.2. Mudanças cerebrais, 
cognitivas e intelectuais

Um grande desenvolvimento cerebral no 
córtex pré-frontal e na interconectivida-
de córtico-cortical também surge duran-
te a adolescência, refletindo um aumento 
do volume neocortical, a girificação do 
córtex pré-frontal e da substância branca 
cerebral. Todos estes desenvolvimentos 
físicos a nível cerebral (ou seja, sistemas 
neurais e neuroendócrino-endócrinos) 
são suscetíveis a mudanças que surgem 
das interações com o meio ambiente. Pa-
rece estar na base do desenvolvimento 
cognitivo do adolescente e das suas fun-
ções integradoras.

Em termos do desenvolvimento cogniti-
vo de Inhelder e Piaget, na adolescência, 
a transição chave é das operações con-
cretas para as formais. Especificamente, 
a mudança de um sistema lógico baseado 
em classes para um sistema lógico pro-
posicional formal, passando do raciocínio 
indutivo – trabalhando com observações 
específicas para uma hipótese, para o ra-
ciocínio dedutivo – trabalhando a partir 
de uma hipótese para gerar inferências 
lógicas e testáveis. De acordo com os mo-
delos neopiagetianos (ver Pascual-Leone), 
ocorrem duas melhorias importantes na 

capacidade de desenvolvimento cognitivo 
dos adolescentes:

1. a expansão da memória de trabalho 
disponível e a capacidade de manipu-
lar um número crescente de dimensões 
dentro da memória de trabalho. Estas 
transformações significativas nas ha-
bilidades de raciocínio das crianças 
fornecem a capacidade de raciocínio 
ou pensamento abstrato, formal, au-
torreflexivo e recursivo.

2. os jovens começam a pensar nos outros 
em termos das suas características e 
traços de personalidade, bem como 
comportamentos concretos, e cada vez 
mais se avaliam em comparação com 
seus pares e não em comparação com 
padrões absolutos. Os adolescentes fi-
cam mais à vontade com a diversidade 
e a relatividade social e podem ir além 
das expectativas mais rígidas baseadas 
em regras convencionais, consideran-
do padrões sociais que podem variar 
dependendo das circunstâncias e dos 
indivíduos.

Em suma, durante a adolescência ocorre 
um significativo desenvolvimento do cór-
tex pré-frontal, que é responsável pelo 
aprimoramento das capacidades de pla-
neamento, estabelecimento de objetivos, 
autorregulação, memória, atenção e ou-
tras funções da metacognição. Neste sen-
tido, para processo de orientação voca-
cional, os adolescentes estarão mais aptos 
para fazerem análises hipotéticas sobre 
as suas opções de carreira. Além disso, à 
medida que sua memória e atenção são 
aprimoradas, eles podem compreender 
e reter mais informações, o que é impor-
tante para um processo que envolve tanta 
exploração para compreender o seu perfil 
vocacional.
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No entanto, o processo de orientação vo-
cacional é muito mais do que uma simples 
exploração das características das profis-
sões. Durante o seu percurso académico, 
os alunos serão confrontados com várias 
escolhas, por exemplo sobre o curso que 
devem seguir ou as disciplinas que têm de 
escolher. Para que façam essa escolha de 
forma informada e consciente, o proje-
to G-Guidance propõe explorar o Guia de 
Profissões, que inclui várias informações 
sobre várias profissões (e.g., possíveis 
percursos académicos, principais ativi-
dades, carga horária, média salarial, etc.). 
Além disso, o nosso projeto também pro-
põe a realização de atividades de explora-
ção vocacional, como a atividade “Detetive 
Vocacional”.

3.3. Mudanças sociais

À medida que as crianças entram na ado-
lescência, as relações com os pares tor-
nam-se mais multifacetadas e complexas. 
Eles formam amizades íntimas para evitar 
a rejeição, bem como para manter a acei-
tação do grupo e fornecer companheiris-
mo e apoio emocional. Na adolescência, o 
contexto dos pares torna-se mais com-
plicado. Relacionamentos com parceiros 
românticos tornam-se cada vez mais im-
portantes. Além disso, as interações ocor-
rem em grupos mistos e o grupo de pares 
torna-se um componente-chave das redes 
sociais de muitos adolescentes. Adicio-
nalmente, as atividades da adolescência 
tornam-se bastante diversificadas e or-
ganizadas, incluindo clubes de interesse e 
hobbies ou grupos musicais, entre outros. 
Os adolescentes tendem a afastar-se dos 
seus pais, em direção ao funcionamen-
to autónomo como adultos. O contexto 
de pares torna-se muito importante e o 

acompanhamento de adultos é reduzido.

Assim, no processo de orientação voca-
cional, os pares desempenham um pa-
pel fundamental nos adolescentes, uma 
vez que estes tendem a valorizar mais a 
opinião dos pares e a comportar-se de 
acordo com o que pensam ser socialmen-
te aceite. Muitas vezes observamos inte-
resses e escolhas semelhantes dentro do 
mesmo grupo de amigos. Considerando a 
importância dos pares nesta fase de de-
senvolvimento, o projeto G-Guidance será 
desenvolvido no contexto de sala de aula, 
para que os alunos possam ajudar-se mu-
tuamente no processo de orientação vo-
cacional.

Além disso, os adolescentes enfrentam 
um grande desafio durante a transição da 
infância para a vida adulta: a entrada no 
campo de produção da cultura e da socie-
dade. Surgem novos papéis e responsabi-
lidades. Seguindo as expectativas sociais, 
dos pais, professores e pares, o adoles-
cente deve ser capaz de ganhar a vida na 
sociedade e no sistema económico. Para 
isto, este precisa de se tornar numa pes-
soa economicamente independente, deve 
deixar de ser membro do agregado fa-
miliar dos pais e deve ser membro pleno 
da sociedade. Este desafio de desenvolvi-
mento consiste tipicamente num conjunto 
complexo de decisões relativas à escolari-
dade, educação e carreira que são defini-
das por: (a) expectativas familiares e so-
ciais; (b) fontes sociais e institucionais (ou 
seja, currículos escolares, treinadores e 
colegas); (c) e uma variedade de oportuni-
dades criadas pelos sistemas educacionais 
e pela economia. Todos estes tipos de am-
bientes diferem em muitos fatores, como 
gênero, estatuto social, origem étnica e 
características familiares. As experiências 
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da infância e as características biológicas 
são transformadas em interesses, compe-
tências e autoconfianças e passam a de-
sempenhar um papel cada vez mais impor-
tante à medida que o adolescente começa 
a trilhar o seu caminho para a sua profis-
são futura e a vida adulta.

Em relação às expectativas, o processo de 
orientação vocacional envolve a capaci-
dade de gerir as expectativas (de si e dos 
outros). Assim, este processo é impacta-
do não apenas pelas expectativas que os 
adolescentes têm sobre o mundo profis-
sional, mas também pelas expectativas 
que as pessoas ao seu redor têm deles. 
Por exemplo, alguém cuja família tem um 
grande número de médicos, pode sentir a 
pressão da expectativa de se tornar médi-
co também, o que pode não ser a expec-
tativa do adolescente. Assim, é importante 
ajudar o adolescente a gerir as expecta-
tivas familiares sobre sua trajetória pro-
fissional, principalmente quando não con-
vergem com a sua. Para envolver a família 
no processo de orientação vocacional, o 
projeto G-Guidance propõe a criação de 
canais de comunicação entre as escolas e 
as famílias, como, por exemplo, um perfil 
privado do projeto nas redes sociais, no 
qual as atividades desenvolvidas pelos alu-
nos podem ser partilhadas e seguidas pela 
família. Isso proporcionará um feedback 
bom e direto entre alunos e famílias so-
bre o desenvolvimento da orientação vo-
cacional, permitindo que todos os envolvi-
dos, incluindo o psicólogo escolar, opinem 
e discutam possibilidades de carreira e, 
eventualmente, negociem expectativas.

3.4. Mudanças emocionais

Durante a adolescência, os indivíduos me-
lhoram a sua capacidade de distinguir 
entre respostas emocionais subjetivas e 
situações objetivas. Eles também podem 
distinguir as próprias emoções das dos 
outros, compreender que essas emoções 
conflituosas podem ocorrer simultanea-
mente e discriminar entre emoções com-
plexas. Eles têm uma melhor capacidade 
de reconhecer e entender os próprios 
sentimentos, bem como os sentimentos 
dos outros.

As novas mudanças cognitivas e fisioló-
gicas podem ser, pelo menos em parte, 
responsáveis por essas mudanças na ex-
periência emocional dos adolescentes. A 
adolescência é um período de rápidas flu-
tuações de humor, com reatividade emo-
cional cada vez mais frequente e mais 
intensa. Os adolescentes também desen-
volvem novas competências para regular e 
modular emoções intensas de forma mais 
eficaz e flexível. Algumas estratégias que 
eles usam são, por exemplo:

• reavaliação cognitiva e envolvimento 
ativo;

• aprender a acalmar-se e a atender às 
suas emoções;

• compreender a expressão emocional, 
separar experiências emocionais mo-
mentâneas e distinguir sentimentos de 
fatos;

• manutenção de relacionamentos inter-
pessoais.

Os adolescentes estão mais preparados 
para expressar e comunicar emoções com 
sucesso. Eles tendem a ter a consciência 
social e a autoconsciência para saberem 
quando aplicar cada estratégia de regula-
ção emocional. Em suma, os adolescentes 
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geralmente aumentam a sua sofisticação 
e a frequência de uso de estratégias de 
regulação emocional positiva ao longo da 
adolescência. Tendo em conta as diferen-
ças de género, as mulheres em geral ex-
pressam as suas emoções de forma mais 
aberta, independentemente do tipo de 
emoção (positiva ou negativa) e tendem a 
expressar mais sintomas internos (como 
por exemplo, tristeza, ansiedade, simpa-
tia) que os homens. No entanto, há uma 
variação substancial entre os indivíduos 
na experiência emocional que reflete as 
diferenças individuais no desenvolvimento 
de capacidades para reconhecer e regular 
emoções (Coe-Odess, Narr e Allen, 2019).

Aplicando o desenvolvimento emocional 
que ocorre na adolescência no proces-
so de orientação vocacional, a melhoria 
da capacidade de gestão das emoções é 
essencial em momentos cruciais, como 
transições, momentos de mudança e mo-
mentos em que os planos vocacionais são 
postos à prova, como por exemplo quan-
do não conseguem obter a nota mínima de 
entrada em um curso.

3.5. Desenvolvimento da 
personalidade e da moralidade

Os adolescentes fazem mudanças impor-
tantes em direção a uma personalidade 
semelhante à de um adulto. A adolescên-
cia é uma época em que o sistema de si é 
redefinido e marca a emergência gradual 
de outra camada da identidade de si. Eles 
começam a procurar a continuidade do 
eu que dá sentido à vida. De acordo com 
Erikson (1950), a formação da identidade 
é considerada a principal tarefa de desen-
volvimento da adolescência. Erikson des-
creveu a formação da identidade como 
um processo no qual os adolescentes se 

movem entre um senso de identidade (ou 
seja, compromisso) e confusão de papéis 
(ou seja, reconsideração). Especialmente, 
a adolescência é vista como um tempo de 
auto-exploração.

Os adolescentes começam a desenvolver 
caracterizações mais abstratas de si mes-
mos e os autoconceitos tornam-se mais 
diferenciados e melhor organizados. Eles 
avaliam-se globalmente e em várias di-
mensões distintas (por exemplo, académi-
cos, conduta moral, aparência e relações 
sociais). Em geral, a autoestima global é 
estável durante a adolescência e aumenta 
ligeiramente ao longo do período. No en-
tanto, os níveis de autoestima estão re-
lacionados a diferentes variáveis, como 
por exemplo o apoio dos pais, a relações 
com os pares, o ajustamento psicológi-
co... Nesta fase, é possível ver um aumento 
da identificação com os papéis sociais do 
adulto e o investimento social. Os jovens 
constroem conceptualizações sobre si 
mesmos e contam histórias aos seus pais 
e colegas que levem à construção de uma 
identidade pessoal coerente.

Aplicando estes fatos ao processo de 
orientação vocacional, na adolescência os 
indivíduos são mais capazes de identificar 
as suas qualidades, pontos fortes, com-
petências, fraquezas, dificuldades, inte-
resses e atividades que gostam ou não de 
fazer/praticar. Todas estas informações 
podem ser utilizadas neste processo, pois 
é fundamental para mapear o perfil vo-
cacional dos alunos. Para isto, este pro-
jeto criou e implementou o Questionário 
G-Guidance.

Continuando a explorar a adolescência, 
esta fase é também um período de cresci-
mento para disposições morais e pró-so-
ciais, cognições e comportamentos (Hart 
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& Carlo, 2005). O raciocínio moral (julga-
mento) continua a amadurecer durante 
a adolescência, refletindo avanços sobre 
dilemas morais hipotéticos ou da vida real 
e as suas subsequentes decisões morais. 
Os adolescentes apresentam melhorias na 
capacidade de inferir a perspetiva dos ou-
tros, compreensão de si mesmo e resolu-
ção de problemas sociais.

Nos termos de Piaget, os adolescentes 
passam do “estágio heterónomo” – ba-
seado em leis criadas e aplicadas pela 
autoridade, cuja fundamentação para a 
aceitação das regras está diretamente li-
gada à punição; para o “estágio autóno-
mo” - apreciam as perspetivas dos outros 
e o seu raciocínio moral é expandido para 
além da reciprocidade exata e passam a 
considerar os interesses da outra pessoa.

Segundo Kholberg, o desenvolvimento 
moral dos adolescentes vai do “pré-con-
vencional” - as regras são baseadas na 
obediência, punição, interesses individuais 
e autoridade; para estágio “pós-conven-
cional” - regras e princípios que são ba-
seados numa conceção moral autónoma, 
refere-se a um conjunto universal de prin-
cípios, como justiça e equidade.

Como tal, as mudanças de desenvolvimen-
to requerem atenção com os adolescen-
tes. Afeta a natureza normativa de vários 
funcionamentos psicológicos e a comple-
xidade do contexto e das exigências so-
ciais. Uma implicação clara dessa questão 
é que os aspetos da orientação vocacional 
direcionados para avaliação e intervenção 
devem ser ajustados de acordo com o de-
senvolvimento. O processo de desenvolvi-
mento somado às transições de papéis e 
caminhos institucionais definem o espa-

ço que canaliza a carreira futura dos jo-
vens. À luz dessas características de de-
senvolvimento, as mudanças ambientais 
associadas à transição para o ensino mé-
dio devem enfatizar uma orientação para 
metas de domínio, relações próximas en-
tre alunos e professores, autofoco e au-
toavaliação em vez de comparação social, 
competição, orientação para objetivos de 
desempenho, ou relacionamentos adultos 
distantes, para aumentar a tomada de de-
cisões e resultados motivacionais positi-
vos. Em resumo, essas mudanças exigem 
ajustes de desenvolvimento tanto no con-
teúdo quanto no processo de orientação 
profissional. Esse desenvolvimento é ca-
nalizado por uma variedade de oportuni-
dades e restrições no ambiente social e 
institucional do adolescente.

De acordo com Havighurst (1948), as ta-
refas típicas do desenvolvimento (ou seja, 
uma tarefa que surge em ou por volta de 
um certo período de tempo na vida de um 
indivíduo, cuja realização bem-sucedida 
leva à sua felicidade e sucesso com tare-
fas posteriores motivadas por exigências 
normativas, amadurecimento físico e valo-
res e aspirações pessoais) para a adoles-
cência incluem alcançar relacionamentos 
maduros com os pares e formar uma iden-
tidade de papel sexual, preparar-se para 
o casamento (ou outras relações românti-
cas) e a vida familiar, alcançar a indepen-
dência emocional dos pais e preparar-se 
para uma carreira econômica , incluindo o 
planeamento da educação.
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4. Orientação e aconselhamento vocacional
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A orientação e o aconselhamento vocacio-
nal são muito importantes para preparar-
mos os jovens de forma a integrarem-se 
com sucesso no mercado de trabalho e al-
cançarem uma realização profissional sa-
tisfatória. A orientação e aconselhamento 
vocacional são processos ativos e longos, 
que tem como objetivo ajudar os jovens 
a fazerem escolhas vocacional e a toma-
rem decisões educacionais, de aprendi-
zagem e vocacionais. Durante as sessões 
de aconselhamento individual ou em gru-
po, atividades indoor e outdoor, tarefas 
individuais ou em grupo, a orientação vo-
cacional proporciona aos adolescentes a 
oportunidade de promoverem o seu auto-
conhecimento, consciência do mundo das 
profissões e competências operacionais 
que os ajudarão a encontrar a realização 
pessoal. Ao fazer uma escolha vocacional, 
os alunos devem ter uma compreensão 
clara sobre si mesmos, o conhecimento 
sobre a carreira pretendida e a relação 
entre os dois aspetos.

Além disso, os processos de orientação e 
aconselhamento vocacional incentivam os 
jovens a explorarem as suas característi-
cas, habilidades, interesses, realizações e 
a procurarem oportunidades de trabalho 
futuras que também possam adequar-se 
aos valores profissionais e pessoais que 
consideram importantes. O conhecimento 
acerca do mundo profissional é definido 
como a capacidade dos indivíduos de ob-
terem informações sobre descrições de 
cargos e funções, condições e ambientes 
de trabalho, vantagens e desvantagens, 
oportunidades e perspetivas em diferen-
tes situações de trabalho (Ashari, Azman, 
& Rasul, 2019). Fornecer a jovens infor-
mações sobre possíveis empregos que 
atendem a uma variedade de interesses, 
aspirações e competências pode ajudá-

-los a identificar possíveis carreiras futu-
ras. Estas informações baseadas em várias 
fontes podem desafiar os estereótipos 
de género no desenvolvimento vocacional 
e fornecer aos adolescentes opções rea-
listas, permitindo que tomem decisões 
vocacionais inteligentes e informadas. O 
terceiro objetivo da orientação vocacional 
é estimular o desenvolvimento de compe-
tências-chave, como habilidades de pla-
neamento, resolução de problemas, toma-
da de decisões, procura e candidatura de 
emprego, importantes para a vida profis-
sional real.

A orientação vocaciona é como uma jor-
nada que oferece uma oportunidade de 
exploração, autorreflexão e autoavaliação 
para a descoberta de novos conhecimen-
tos e informações que revelam o potencial 
dos jovens. Num contexto educativo, este 
processo é conduzido por psicólogos es-
colares, mas nele também podem partici-
par pais, professores, representantes de 
diferentes áreas profissionais e empre-
gadores. Assim, o processo de orientação 
vocacional visa apoiar os alunos na sua 
escolha vocacional e percursos de estu-
do, tendo em conta a situação de vida dos 
mesmos, as suas características e com-
petências pessoais, as necessidades do 
mercado de trabalho e as oportunidades 
do sistema educativo. Aconselhamento, 
informação, apoio e recursos fornecidos 
no processo de orientação e aconselha-
mento vocacional, podem ser especial-
mente valiosos para o desenvolvimento 
da identidade vocacional dos adolescen-
tes, bem como para a promoção de aqui-
sição de mecanismos de adaptabilidade e 
maturidade vocacional. Incentivar os alu-
nos a se preocuparem com sua vida pro-
fissional, assumirem o controlo dos es-
forços para se prepararem para o futuro 
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profissional, demonstrarem curiosidade 
explorando possíveis eus e diferentes ce-
nários e sentirem-se confiantes para per-
seguir suas aspirações (Savickas & Porfeli, 
2012) é especialmente importante, pois 
eles estarão a planear ingressar em novos 
empregos num mercado de trabalho mais 
inseguro, instável e mutável. Deste ponto 
de vista, a orientação vocacional na esco-
la é um processo ainda mais necessário e 
desafiante, que não só ajudará os jovens a 
atingir os seus objetivos vocacionais e au-
mentar a sua empregabilidade, mas é con-
siderado em todos os estados membros 
da União Europeia como um ponto focal 
para prevenir a disseminação generalizada 
de problema do abandono escolar preco-
ce, baixas qualificações e desvantagens, 
que terão impacto nos problemas sociais 
e económicos (e.g. produtividade, crimi-
nalidade, emprego, saúde, exclusão social, 
etc.) em todos os Estados-Membros euro-
peus. 

4.1. A Abordagem G-Guidance à 
Orientação Vocacional 

O método de orientação vocacional do 
G-Guidance é baseado num modelo com-
plexo, combinando elementos de teorias 
estruturais, como a teoria de Holland, a 
abordagem construtivista da Construção 
de Vida de Savickas (2015) e a abordagem 
sistémica e ecológica (Bronfenbrenner, 
1979; Bronfenbrenner, 2005). Assumimos 
uma metodologia de orientação vocacio-
nal que passa de pontuações e cotações 
para tarefas de desenvolvimento. Assim, 
esta abordagem integrada permitirá o de-
senvolvimento de uma ampla variedade de 
ferramentas como questionários, listas 
de verificação, auto-descrições, roleplays, 
diferentes atividades de orientação vo-
cacional indoor e outdoor (aprendizagem 

baseada em projetos ou PBL) para os ado-
lescentes realizarem ao longo do ano leti-
vo. Todas estas atividades são apresenta-
das e disponibilizadas na plataforma, com 
elementos de jogo. Com base em todos 
estes diferentes instrumentos de orienta-
ção vocacional, a plataforma estimulará a 
procura e análise independente de infor-
mações (habilidades para trabalhar com 
recursos e canais de informação); auto-
diagnóstico, autoanálise e autoavaliação; 
atividades de auto-suporte e desenvolvi-
mento de competências específicas. A pla-
taforma também analisará as preferên-
cias, interesses, capacidades, qualidades, 
habilidades, valores e realizações de cada 
aluno. Os dados serão recolhidos sobre a 
forma de pontuações, tipos profissionais, 
histórias, resultados baseados em proje-
tos e os produtos serão armazenados num 
portfólio do aluno. Este portfólio permite 
que os jovens criem e conheçam seu pró-
prio perfil vocacional.

A metodologia de orientação vocacional 
utilizada no Projeto G-Guidance abordará 
cinco dimensões importantes do processo 
de orientação vocacional, que nomearam 
os nossos cinco módulos:

a) Autoconsciência;

b) Perfil vocacional;

c) Exploração vocacional;

d) Construção de projeto e tomada de 
decisão;

e) Maturidade e adaptabilidade vocacional.

 Deste ponto de vista, a plataforma é uma 
ferramenta interativa para trabalhar as 
dimensões/módulos acima mencionados. 
O design dos diferentes módulos, a sua 
sequência, objetivos, conteúdo, tarefas 
e atividades dentro de cada um deles re-
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 Tabela 7. Estrutura das sessões de orientação vocacional 

Atividades de 
desenvolvimento 

Dimensões Principais objetivos Principais questões Atividades 
G-Guidance

Cristalização Autoconsciência - Promover o 
conhecimento dos 
estudantes sobre 
quem eles realmente 
são.

- Who am I? 
- What are my 
strengths? 
- What are my skills?  
- What are my 
difficulties? 
- How can I develop 
them and turn them 
into benefits? 
- What do I like to do? 
- What are my 
hobbies? 

- Who am I? 
- Future me 
- My personal 
interests 

Perfil Vocacional - Promover a 
auto-determinação 
professional dos 
estudantes. 

- What are the most 
important things for 
me about certain 
profession? 
- What are the most 
important and urgent 
things for me right 
now? 
- What do I value 
most on a career? 

- G-Guidance 
questionnaire 
- Vocational profile 
video 
- My professional 
values 

Especialização Exploração 
vocacional

- Quais são os aspe-
tos mais importante 
para mim numa de-
terminada profissão? 

- Do I know the pro-
fessions well enough? 
- Am I aware of their 
advantages and dis-
advantages? 
- Will I be able to 
express myself in my 
favourite profession? 

- Professions Guide 
exploration 
- Myths & Truths 
- Interviewers for 
a day 
- Exploring vocational 
environments 
- Family tree of pro-
fessions 

 Construção de 
projeto e tomada de 
decisão

- Promover a au-
to-realização dos 
estudantes. 

- My TOP 5 profes-
sions 
- Professions’ Net-
work 

Atualização Maturidade e adapt-
abilidade vocacional

- Ajudar os alunos a 
criarem o seu per-
curso vocacional. 

fletem as principais ideias da teoria de construção de vida, relacionadas às tarefas de 
desenvolvimento do estágio de Exploração Vocacional (cristalização de preferências vo-
cacionais, especificação de escolha vocacional, atualização), desenvolvimento do auto-
conceito vocacional, maturidade e adaptabilidade vocacional. Na tabela abaixo (ver tabe-
la 7), é possível aceder a todas as informações detalhadas sobre cada módulo, de acordo 
com as tarefas de desenvolvimento do Savickas. 
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4.2. Orientação Vocacional 
do G-Guidance: Desenho de 
Intervenção e Breve Descrição

O plano de sessões de orientação voca-
ciona do G-Guidance inclui um total de 12 
sessões, distribuídas ao longo do ano le-
tivo, de acordo com a organização inter-
na das escolas e o calendário nacional do 
ano letivo. No caso específico do projeto 
G-Guidance, como havia um cronograma a 
cumprir, houve a necessidade de estabe-
lecer um cronograma comum das sessões 
a serem implementadas, entre os parcei-
ros internacionais do projeto, principal-
mente por motivos associados ao proces-
so de avaliação no final da linha do tempo 
do projeto. A nossa recomendação para 
futuras implementações da orientação 
vocacional do G-Guidance é ajustar, tan-
to quanto possível, a implementação para 
durar ao longo do ano letivo, respeitando 
a carga horária dos alunos e profissionais 
(por exemplo, psicólogo escolar e profes-
sores), bem como os períodos em que há 
sobreposição e/ou sobrecarga de ativida-
des escolares e acadêmicas, como Natal ou 
final de ano letivo (por exemplo, época de 
exames). O ideal é que as escolas planeiem 
e incluam as atividades de orientação vo-
cacional como parte do plano anual de 
atividades, com horário e local próprios, 
para ressalvar a importância da inter-
venção para toda a comunidade escolar, 
especialmente para professores, alunos 
e as suas famílias. Além disso, a carga ho-
rária implícita a algumas das atividades de 
orientação vocacional planeadas é mais 
facilmente gerida, para não sobrecarre-
gar os alunos, desde que bem distribuídas 
no tempo e espaçadas, diminuindo assim 
as chances de os alunos se desvincularem 
do processo. Definir a mentalidade apro-
priada de significado, validação e impor-

tância para a intervenção de orientação 
vocacional é essencial para o seu suces-
so. Esta mentalidade pode fazer a diferen-
ça em termos de envolvimento, motivação 
e investimento dos alunos, bem como pelo 
apoio, envolvimento e validação dos pais e 
professores.

O número de sessões definido para o nosso 
processo de orientação vocacional foi de-
cidido após uma extensa análise das boas 
práticas de orientação vocacional, quer 
através da consulta de literatura relevan-
te nesta área, quer através da discussão 
deste assunto com psicólogos experien-
tes, que têm implementado a orientação 
vocacional em contexto escolar há vários 
anos. O número de sessões foi definido 
para poder incluir todos os aspetos rele-
vantes da orientação vocacional definidos 
no nosso referencial teórico, bem como 
alargar a orientação vocacional ao longo 
do ano letivo, uma vez que a investigação 
mostra que as intervenções na escola de-
vem ter pelo menos um ano (escolar) com-
pleto para aumentar a sua eficácia (Mer-
tens, Dekovic, Leijten, Van Londen, Reitz, 
2020). Ao mesmo tempo, considerou-se o 
número de sessões definido como o ideal, 
para contemplar todas as atividades im-
portantes de orientação vocacional, sem 
sobrecarregar os alunos e diminuir a sua 
motivação e o seu envolvimento.

A intervenção de orientação vocacio-
nal deve ser totalmente implementada e 
coordenada pelo psicólogo escolar, pre-
ferencialmente assistido por, pelo me-
nos, um professor, para fins de apoio, e 
para cumprir a metodologia de orientação 
vocacional do G-Guidance, que sublinha a 
importância do papel que os professores 
desempenham sobre a orientação voca-
cional dos alunos. A vertente de forma-



50

ção de uma equipa coesa, que inclua re-
presentantes do conselho da escola ou da 
direção é muito importante, para poder 
organizar todos os aspetos necessários à 
implementação da intervenção, nomeada-
mente ao nível da disponibilização de lo-
cais de trabalho, horários e recursos ade-
quados. Além disso, ter todos os agentes 
relevantes do contexto escolar envolvidos 
na orientação vocacional carreira também 
validará e reforçará a sua importância e 
promoverá o envolvimento.

Cada sessão prevista terá, pelo menos, 
uma atividade que implique que os alunos 
interajam com a plataforma G-GUIDAN-
CE, uma vez que a plataforma é uma parte 
importante da abordagem inovadora do 
nosso projeto de orientação vocacional, 
como uma importante ferramenta para 
promover a motivação e o envolvimento 
dos alunos, bem como uma maior e me-
lhor comunicação entre os psicólogos es-
colares e os alunos. Apenas as primeiras 
e últimas sessões não implicam uma ação 
direta dos alunos na plataforma, embora 
a plataforma seja abordada, sobretudo na 
primeira sessão, quando é apresentada e 
explicada aos alunos.

Cada sessão de orientação vocacional tem 
a duração máxima de 1h30min, tendo em 
conta que o tempo de envolvimento ativo 
do aluno deve ser de cerca de 1h, com 30 
minutos para compensar eventuais atra-
sos no desenvolvimento da sessão. A du-
ração das sessões foi decidida após a con-
sulta a um grupo de psicólogos escolares 
experientes que concordou em colaborar 
com o projeto G-GUIDANCE e discutida 
entre os psicólogos e investigadores que 
integraram a equipa do projeto. A duração 
proposta para as sessões deve ser vis-
ta como um valor de referência, que ou-

tros profissionais devem ajustar e adap-
tar para cada contexto de intervenção, de 
acordo com as suas características.

As nossas sessões de orientação voca-
cional têm diferentes objetivos, tendo em 
conta o modelo de construção de vida de 
Savickas, que podem ser ATIVIDADES DE 
AUTOCONHECIMENTO, no caso de ativi-
dades que tenham como principal objetivo 
ajudar os alunos a conhecerem-se melhor 
e assim estarem mais preparados para es-
colhas vocacionais, que são as que melhor 
se adequam às minhas reais característi-
cas. Há também ATIVIDADES INTERPES-
SOAIS, que visam receber feedback, infor-
mações relevantes e validação de outras 
pessoas sobre mim, as minhas caracte-
rísticas e como é que posso direcioná-las 
melhor vocacionalmente. As ATIVIDADES 
DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL desti-
nam-se a aumentar o conhecimento dos 
alunos sobre os percursos profissionais, 
incluindo cursos, profissões, contextos 
profissionais, entre outras informações 
profissionais úteis. O processo de orien-
tação vocacional inclui ainda ACTIVIDA-
DES DE CONSTRUÇÃO DE PROJETOS, que 
visam preparar os alunos para ligarem as 
suas características pessoais a percursos 
profissionais, bem como estarem atentos 
aos obstáculos a ultrapassar, competên-
cias a desenvolver e recursos a utilizar.

Também existem diferentes tipos de ati-
vidades de orientação vocacional, ou seja, 
são executadas em diferentes formatos, 
que demandam diferentes tipos de com-
petências dos alunos para realizá-las, 
proporcionando diferentes estímulos, o 
que torna a orientação vocacional mais 
interessante, dinâmica e envolvente. Te-
mos as ATIVIDADES DA PLATAFORMA, que 
permitem que os alunos recebam fee-
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dback e recompensas pelo seu trabalho 
nas atividades, além de facilitar o acesso 
a informações relevantes sobre a carrei-
ra e o que seus colegas estão a fazer da 
mesma forma. As atividades da platafor-
ma também fornecem ao psicólogo todas 
as informações sobre o trabalho do aluno 
e informações para usarem em futuras 
sessões de orientação vocacional, bem 
como uma forma fácil de motivar, validar 
e responder a perguntas dos alunos so-
bre orientação vocacional. ACTIVIDADES 
MULTIMÉDIA, são as que vão levar os alu-
nos a utilizarem a sua forma preferida de 
comunicar, interagir e aprender (obter 
informação), tornando as atividades de 
orientação vocacional mais interessantes 
e atualizadas para eles. No caso das ATI-
VIDADES DE EXTENSÃO, estas atividades 
têm dois objetivos importantes, sendo 
um deles envolver os pais na orientação 
vocacional dos seus filhos e outro levar 
a orientação vocacional fora da escola e 
para a comunidade, ou seja, para a vida 
real. Isto significa que as atividades de ex-
tensão vão proporcionar aos alunos uma 
visão mais realista sobre carreiras, profis-
sões e percursos vocacionais, com a ajuda, 
supervisão e participação dos pais.

A Tabela 8 apresenta a organização geral 
das 12 sessões planeadas para o processo 
de orientação vocacional do G-Guidance, 
com uma breve descrição das atividades 
desenvolvidas para cada sessão. Uma re-
ferência ao objetivo e tipo de atividade é 
fornecido para uma melhor perspetiva e 
compreensão do plano de trabalho pro-
posto. Tal como anteriormente, impor-
ta referir, para futuras implementações 
deste processo de orientação vocacional, 
que estas sessões e atividades constituem 
um quadro de referência que permite (e 

recomenda) que os psicólogos escolares 
se ajustem e se adaptem às característi-
cas e necessidades do grupo específico 
de alunos e contextos escolares onde vai 
ser implementado. Para uma descrição 
mais detalhada das sessões, ferramentas, 
materiais e instruções de implementação, 
consulte o “Manual de Formação e do Uti-
lizador” do G-GUIDANCE, que contém to-
das as informações técnicas necessárias 
para obter uma perspetiva aprofundada 
e aprender como implementar a o pro-
cesso de orientação vocacional utilizando 
as ferramentas e conteúdos criados pelo 
nosso projeto. 
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Sessão Breve descrição das atividades  

1  

• Introduzir o projeto de orientação vocacional aos alunos 

• Apresentação e discussão das regras e das expectativas sobre este processo

• Apresentação da plataforma G-Guidance (sem interação por parte dos alunos)

• Recolha dos consentimentos informados assinados pelos alunos 

• Criar contas no Instagram, Facebook e/ou WhatsApp para partilhar os produtos das 
sessões com os pais. [ATIVIDADE MULTIMÉDIA]  

2  

• Iniciar a interação com a plataforma, respondendo ao questionário G-Guidance. [ATI-
VIDADE DA PLATAFORMA]  

• Apresentação e discussão das áreas vocacionais do G-Guidance: Criador, Investigador, 
Criativo, Altruísta, Líder, Organiador  

• Analisar e discutir os perfis vocacionais e pedir aos estudantes uma reflexão sobre os 
seus perfis (dados pelos resultados do questionário), falando sobre o quão se relacio-
nam com o mesmo. [ATIVIDADE INTERPESSOAL] [ATIVIDADE DE AUTOCONHECIMENTO]  

• Criar grupos consoante os perfis vocacionais obtidos e promover a discussão e par-
tilha de expectativas sobre que carreiras pensam alcançar através dos perfis. Como 
resultado, cada grupo deve criar um vídeo com os seus telemóveis (ou outro disposi-
tivo), fazer o upload do mesmo na plataforma e partilhar nas redes sociais [ATIVIDADE 
MULTIMÉDIA] [ATIVIDADE DA PLATAFORMA]  

3  

• “Quem sou eu?” Compreender quais são as forças e dificuldades vocacionais dos alu-
nos, bem para que é que são benéficas. Há um formulário com questões desta na-
tureza na plataforma. Após o preenchimento do mesmo, os alunos devem apresentar 
um pequeno pitch à turma e receber feedback dos colegas, professors e psicólogo, 
[ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVIDADE INTERPESSOAL] [ATIVIDADE DE AUTOCO-
NHECIMENTO]   

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): Pedir aos alunos para fazerem 
uma descrição de si mesmo enquano profissionais daqui a 10-15 anos. Podem fazê-lo 
através de um desenho, montagem de fotografias, colagem ou um vídeo e devem fazer 
o upload na plataforma G-Guidance [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVIDADE MULTI-
MÉDIA]  

4  

• Análise e discussão da atividade de extensão da última sessão, que deverá ser mode-
rada pelo psicólogo e professor [ATIVIDADE INTERPESSOAL] [ATIVIDADE DE AUTOCO-
NHECIMENTO]

• Exploração dos valores profissionais dos alunos e conectá-los com a tomada de deci-
são vocacional [ATIVIDADE DE AUTOCONHECIMENTO] [ATIVIDADE DA PLATAFORMA]  

• Exploração dos interesses pessoais, passados e atuais, dos alunos e conectá-los com 
a tomada de decisão vocacional. Cada estudante pode escolher um vídeo, um website, 
uma fotografia ou outro tipo de multimédia para representar os seus interesses. De-
vem ainda fazer o upload na plataforma e devem apresentar à turma. O psicólogo e o 
professor devem ajudar os alunos a conectarem os seus interesses, competências ao 
seu desenvolvimento vocacional e ás suas áreas de interesse [ATIVIDADE DA PLATA-
FORMA] [ATIVIDADE MULTIMÉDIA] [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL]  

 Tabela 8. Sessões de Orientação Vocacional – Breve descrição
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5  

• O psicólogo escolar apresenta à turma o sistema nacional educativo, as suas caracte-
rísticas e os possíveis caminhos, ajudando os alunos a compreenderem a ligação com 
os seus perfis vocacionais [CAREER EXPLORATION ACTIVITY]  

• Explorar os mitos e esteriótipos respondendo ao questionário “Mitos & Verdades” dis-
ponível na plataforma e debater os resultados na sessão [ATIVIDADE DA PLATAFORMA]   

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): pedir aos alunos para reali-
zarem três atividades sobre profissões, relacionadas com os seus perfis vocacionais, 
disponíveis na plataforma. Podem fazer uma profissão por cada área mais cotada do 
seu perfil vocacional [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VO-
CACIONAL]  

6  

• Explorar o mundo das carreiras profissionais. Começar a trabalhar com o Guia das 
Profissões. Pedir aos estudantes para identificarem as profissões relacionadas com os 
seus perfis vocacionais. Devem ler as informações contidas no guia e, após isso, devem 
ser capazes de escolher o seu TOP 5 de profissões. Podem ainda assistir às entrevistas 
disponíveis no canal de Youtube do projeto. Finalmente devem fazer o upload da lista 
na plataforma [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVIDADE MULTIMÉDIA] [ATIVIDADE DE 
EXPLORAÇÃO VOCACIONAL]  

• Usando a informação do Guia das Profissões e através da pesquisa online, os estudan-
tes devem completar a atividade “Rede das Profissões”. Esta atividade deve ser apoia-
da por psicólogos e professores [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL] [ATIVI-
DADE DA PLATAFORMA]  

7  

• O psicólogo escolar trabalha com os estudantes para construírem um guião de entre-
vista com 5 questões de base, que os alunos gostariam de fazer a um profissional de 
uma das 5 profissões identificadas na atividade “TOP 5 Profissões”. Após o guião estar 
pronto, os alunos devem trabalhar individualmente ou em pequenos grupos, tendo em 
consideração a profissão escolhida, e com a ajuda de colegas, professores, psicólogo 
e pais devem contactar o profissional para realizarem a entrevista [ATIVIDADE DE EX-
PLORAÇÃO VOCACIONAL] [ATIVIDADE INTERPESSOAL] [ATIVIDADE DA PLATAFORMA]  

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): os alunos que estão a traba-
lhar individualmente ou em grupo devem fazer um pequeno vídeo com a entrevista a 
um profissional. O vídeo deve ser colocado na plataforma [ATIVIDADE DA PLATAFOR-
MA] [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL]  

8  

• Completar a atividade “Explorar ambientes vocacionais”, que visa ajudar os alunos a 
aprenderem mais sobre as profissões através do vestuário, do espaço físico e ate dos 
instrumentos que lhes estão associados. Esta atividade pode ser feita através de uma 
colagem de fotografias ou um pequeno vídeo. O produto deve ser disponibilizado na 
plataforma e partilhado nas redes sociais. A atividade por ainda recorrer à pesquisa 
online ou ser feita como atividade de extensão [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVI-
DADE DE EXPLORAÇÃO VOCACONAL] [ATIVIDADE MULTIMÉDIA]  

• Pedir aos alunos para realizarem três atividades sobre profissões, relacionadas com 
os seus perfis vocacionais, disponíveis na plataforma. Podem fazer uma profissão por 
cada área mais cotada do seu perfil vocacional [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVI-
DADE DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL]   

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): peça aos alunos que trabalhem 
individualmente ou em grupo e, com a ajuda de psicólogos, professores e pais, tirem 
fotografias (usando os seus telefones) de uniformes, instrumentos e locais de traba-
lho, diretamente da sua comunidade.
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9  

• Toda a turma assiste às entrevistas que os colegas realizaram a profissionais (atividade 
em que trabalharam na sessão 7). Deve haver um espaço para a discussão daquilo que 
os estudantes aprenderam sobre a realidade das profissões. No final, a turma pode 
eleger os vídeos que serão partilhados nas redes sociais [ATIVIDADE INTERPESSOAL]   

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): solicitar aos alunos que cons-
truam a sua árvore genealógica das profissões. Podem fazer uma composição com 
informações sobre os membros da família e as suas profissões, usando post-its, de-
senhos, fotos, qualquer material que os alunos preferirem. No final, devem tirar uma 
fotografia do seu trabalho e carregá-la na plataforma e/ou fazer um vídeo de apresen-
tação do seu trabalho, explicando a sua árvore genealógica de profissões. Esta infor-
mação deve ter a estreita cooperação dos pais e familiares, para uma informação mais 
precisa e suscitar a cooperação dos pais [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VOCACIONAL] 
[ATIVIDADE DA PLATAFORMA]  

10  

• Utilizando o Guia de Profissões, fazendo pesquisas online e através do apoio do psicó-
logo e dos professores, os alunos devem completar a atividade “Detetive Vocacional”. 
Esta atividade visa sensibilizar os alunos para o caminho que terão de percorrer des-
de o momento atual até à condição de profissional. A atividade deve ser orientada e 
apoiada pelo psicólogo e pelos professores em sessão [ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO 
DE PROJETO]  

• [ATIVIDADE DE EXTENSÃO] (em casa, entre as sessões): pedir aos alunos para reali-
zarem três atividades sobre profissões, relacionadas com os seus perfis vocacionais, 
disponíveis na plataforma. Podem fazer uma profissão por cada área mais cotada do 
seu perfil vocacional [ATIVIDADE DA PLATAFORMA] [ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO VO-
CACIONAL]  

11*  

• Proporcionar aos alunos um momento de reflexão sobre a exploração vocacional feita 
ao longo de todas as sessões 

• Criar uma moodboard vocacional para cada estudante. Para isso, cada um deles deve 
identificar uma aprendizagem por cada sessão e representá-la por um pequeno texto, 
imagem ou outros elementos que considerem interessantes. A ideia é ficarem com um 
produto das sessões capaz de lhes mostrar a sua evolução pelas mesmas, bem como 
o seu possível percurso vocacional [ATIVIDADE DE AUTOCONHECIMENTO] [ATIVIDADE 
DE CONSTRUÇÃO DE PROJETO] [ATIVIDADE DA PLATAFORMA]  

12*  

• Organize uma sessão de encerramento onde as famílias dos alunos e outras pessoas 
importantes possam ver o produto do trabalho realizado durante a exploração voca-
cional. Poderá ser um momento de partilha de ideias e/ou esclarecimento de dúvidas, 
bem como de promoção da relação entre escola e família numa eventual decisão [ATI-
VIDADE DE EXTENSÃO]  

*as sessões 11 e 12 podem ser combinadas numa só. Podem e devem ser ajustadas a cada contexto



55

5. Avaliação em Orientação Vocacional 
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5.1. Descrição geral do processo 
de avaliação

O processo de avaliação refere-se à “ativi-
dade científica e profissional de recolher, 
avaliar e integrar informações sobre um 
assunto usando, sempre que possível, di-
ferentes fontes de informação de acordo 
com um plano previamente estabelecido 
para responder à pergunta de um clien-
te” (Fernandez-Ballesteros et. al., 2001, 
p.188). Portanto, a avaliação é um pro-
cesso complexo e implica: (a) a tomada de 
decisão sobre as técnicas de avaliação a 
serem utilizadas (por exemplo, entrevis-
ta, questionários, observação ou outras 
técnicas); (b) estabelecer objetivos claros 
sobre o objetivo da avaliação (por exem-
plo, descrição, classificação, previsão, ex-
plicação e/ou controlo); e (3) ações, como 
definir as perguntas a serem feitas, es-
tabelecer hipóteses, recolher dados rele-
vantes e/ou testar hipóteses para resolver 
problemas.

Além disso, o processo de avaliação pode 
ser dividido em quatro fases:  (1) Análi-
se de informações de um participante ou 
grupo de participantes – esta fase refe-
re-se à análise de necessidade, reclama-
ções e/ou objetivos, formulação de hi-
póteses de avaliação testáveis e recolha 
de informações; (2) organizar e reportar 
resultados – inclui a integração e escri-
ta de resultados, discussão de resultados 
e finalmente tomada de decisão; (3) Pla-
neamento da intervenção – quando uma 
intervenção é solicitada, várias operações 
de avaliação são necessárias: selecionar 
hipóteses de intervenção específicas, re-
ver e decidir sobre os procedimentos de 
intervenção; e (4) avaliação e acompanha-
mento – que inclui a recolha de dados so-
bre os efeitos da intervenção, análise dos 

resultados da intervenção e acompanha-
mento (planeamento do acompanhamento 
e avaliação dos resultados). Em suma, as 
duas primeiras fases concentram-se na 
descrição, classificação e previsão, e as 
duas fases finais tratam do controlo e dos 
objetivos de intervenção.

A avaliação de crianças e adolescentes en-
fatiza princípios diferentes (Kamphaus & 
Frick, 2010):

1. Uma abordagem baseada em evidên-
cias, que se baseia em evidências em-
píricas em termos de viabilidade e va-
lidade, bem como da sua utilidade para 
populações e propósitos prescritos 
(Mash & Hunsley, 2005);

2. Uma abordagem desenvolvimental e 
orientada para o processo, que con-
ceitua o que estamos a tentar avaliar 
e como vamos proceder, com base em 
diferentes processos maturacionais, 
considerando as potenciais relações 
transacionais entre a criança e seu o 
ambiente e contextos, a estabilidade e 
continuidade de algum funcionamento 
comportamental, cognitivo ou emocio-
nal da infância e os processos que le-
vam aos resultados (não exclusivamen-
te aos resultados);

3. Um contexto situacional e uma aborda-
gem cultural considerando que o com-
portamento do adolescente influencia 
o seu contexto e também é moldado 
pelos diferentes contextos (família, es-
cola, comunidade…);

4. Uma abordagem multi-informantes 
que considera diferentes fontes de in-
formação (por exemplo, pais, profes-
sores e adolescentes) que podem rela-
tar diferentes cenários e perspetivas;
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5. Uma abordagem abrangente que for-
nece informações de muitos contextos 
situacionais importantes, com base em 
várias áreas de funcionamento voca-
cional e pessoal, bem como pontos for-
tes e fracos pessoais;

6. Uma abordagem ética que pode ajudar 
os profissionais a se envolverem em 
avaliações precisas e justas com base 
nos principais princípios éticos, como a 
exigência legal e ética de obter o con-
sentimento informado para estes ser-
viços, seguindo todos os procedimen-
tos padronizados para a administração 
no processo de teste, fornecendo ape-
nas interpretações que tenham sido 
apoiadas por pesquisas ou baseadas 
em evidências, discutindo os resulta-
dos da avaliação com os pais e adoles-
centes, permitindo fazer perguntas e 
compreender os resultados e as suas 
implicações, administração de instru-
mentos por profissionais competentes 
e lidar com diferenças culturais e de 
género.    

5.2. Orientação Vocacional 
G-Guidance: Quadro teórico da 
avaliação

A avaliação é uma parte muito importan-
te e integrante da metodologia de orien-
tação vocacional. Este processo ajuda na 
definição dos possíveis cenários e das di-
reções que o aluno pode perseguir na sua 
jornada, mas também apoia o processo de 
autoconsciência e autodescoberta do alu-
no. Neste sentido, o Projeto G-Guidance 
desenvolveu um questionário para incluir 
um momento de avaliação na sua inter-
venção. Os principais objetivos da avalia-
ção são: (1) dar aos alunos uma orientação 
inicial em função das suas preferências, 

competências e atitudes; (2) promover 
o autoconhecimento dos alunos quanto 
aos seus pontos fortes e dificuldades; (3) 
fazer uma avaliação de vários constru-
tos de orientação vocacional – isto será 
especialmente importante para psicólo-
gos escolares, para que possam recolher 
e usar informações confiáveis durante o 
processo de aconselhamento; (4) e ava-
liar o impacto da intervenção G-Guidance. 
Considerando estes objetivos, a equipa do 
G-Guidance vê a avaliação como um pro-
cesso contínuo e, por isso, terá momentos 
de pré-teste e pós-teste. A estrutura de 
avaliação do projeto deve ser vista como 
referência para futuras implementações 
do nosso processo de orientação vocacio-
nal, mas não limita a utilização de medidas 
adicionais que possam melhorar o alcan-
ce e a eficácia da avaliação e/ou torná-la 
mais adequada ao perfil de um contexto 
escolar e disciplinas específicas.

Sobre os instrumentos que podem ser 
utilizados, existem inúmeras medidas para 
avaliar diversos construtos sobre a orien-
tação vocacional dos alunos. A equipa do 
G-Guidance reviu muitos deles e, após um 
longo processo, conseguimos definir um 
esquema de avaliação final. Este esquema 
respeita o referencial teórico do projeto, 
os principais objetivos e fornece infor-
mações relevantes sobre o processo de 
orientação vocacional do aluno. Além dis-
so, era essencial construir um processo de 
avaliação curto, confiável e gratuito. Por 
isso, recorremos a medidas desenvolvi-
das no âmbito da Teoria da Construção da 
Vida de Savickas, como a Career Adapta-
bility Scale (CAAS), a Career Cooperation 
Scale (CCS) e o Student Career Construc-
tion Inventory (SCCI). Gostaríamos muito 
de incluir também o principal instrumento 
de avaliação de Savickas, nomeadamente 
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“Career Construction Interview” (ante-
rior Career Story Interview), mas devido 
às suas especificidades e há restrição de 
tempo para elaborarmos entrevistas, de-
cidimos incluir partes dele enquanto tare-
fas de exploração.

Para o nosso questionário inicial, recorre-
mos às raízes das teorias clássicas, mais 
propriamente à Teoria da Escolha de Car-
reira de Holland, um dos pilares do refe-
rencial teórico do nosso projeto. Para ter-
mos um instrumento que se aliasse aos 
nossos critérios, tivemos que construir 
um questionário próprio – Questioná-
rio G-Guidance (cf. anexo 1), baseado no 
questionário RIASEC, bem aceite e am-
plamente validado. Além das medidas da 
Teoria da Construção da Vida, escolhemos 
outra que fornece informações sobre di-
versas dificuldades no processo decisório 
de uma carreira – Career Decision-Making 
Difficulties (CDDQ). As medidas menciona-
das acima são todas obrigatórias na nossa 
estrutura de avaliação, e os alunos devem 
respondê-las no início da sua “caminha-
da” de orientação vocacional (exceto o 
Questionário G-Guidance, que deve ser 
preenchido apenas no início) e no final. É 
importante sublinhar que o questionário 
G-Guidance não faz parte da estrutura 
de avaliação, pois tem como função defi-
nir um perfil vocacional inicial para cada 
aluno, como ponto de partida para toda a 
orientação vocacional, e não avaliar a sua 
eficácia.

Para além destas medidas, selecionámos 
várias medidas que são facultativas, po-
dendo os alunos preenchê-las durante o 
seu processo de orientação vocacional, 
com o objetivo de fornecer informação 
adicional para os psicólogos escolares 
utilizarem na orientação vocacional, no-

meadamente quando sentirem que é ne-
cessário no caso de alunos que estão re-
lutantes, por algum motivo, em participar, 
ou que estão motivados para participar 
nas atividades de exploração vocaiconal. 
Tais medidas fornecem informações so-
bre características estáveis [Self-effi-
cacy Inventory for Multiple Intelligences 
(SIMI-40); Personality Assessment Ques-
tionnaire, Child (PAQ, Criança)], ou visam 
outras dimensões relevantes, como a qua-
lidade da relação interpessoal com os pais 
e/ou professores [Parental Acceptance-
-Rejection Questionnaire/Control, Child, 
(PARQ/C, Child), Mother Version; Paren-
tal Acceptance-Rejection Questionnai-
re/Control, Child, (PARQ/C, Child), Father 
Version; Teacher Acceptance-Rejection 
Questionnaire/Control (TARQ/C)]. Estas 
medidas facultativas não fazem parte da 
estrutura de avaliação e devem ser utili-
zadas apenas por decisão técnica de um 
profissional qualificado, nomeadamente o 
psicólogo escolar

Todas as medidas acima mencionadas es-
tão descritas na tabela abaixo (ver tabela 
9) para ajudar os psicólogos escolares a 
ter uma visão clara da estrutura de avalia-
ção proposta pelo G-Guidance. Para além 
das medidas de avaliação, no início da uti-
lização da plataforma os alunos preenche-
rão um pequeno formulário de informa-
ção de dados pessoais (cf. anexo 2). Todas 
as medidas foram acedidas pelos alunos 
através da plataforma e os primeiros po-
dem ver os seus resultados de forma sim-
ples.
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 Tabela 9. Instrumentos de avaliação
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5.2.1. G-Guidance Questionnaire 
Description

De acordo com a teoria de Holland sobre 
as personalidades vocacionais e os am-
bientes de trabalho, uma ocupação é uma 
expressão da personalidade de uma pes-
soa. A concordância ou congruência entre 
a personalidade e a ocupação escolhida 
está positivamente relacionada ao nível 
de satisfação e estabilidade no trabalho. 
A Teoria de Holland pode ser resumida em 
quatro pressupostos, conforme descrito 
no panorama teórico. O projeto G-Gui-
dance considerou o primeiro pressupos-
to - as pessoas podem ser categorizadas 
de acordo com seis tipos de personalidade 
(Realista, Investigativo, Artístico, Social, 
Empreendedor e Convencional, conhecido 
pela sigla RIASEC), para definir os seguin-
tes tipos de personalidade no Questioná-
rio G-Guidance:

a. Criador [relacionado com o “Realistic 
type” (R) de Holland]: Gosta de traba-
lhar com animais, ferramentas ou má-
quinas; geralmente, evita atividades 
sociais, como ensinar, curar e infor-
mar os outros; tem boas habilidades no 
trabalho com ferramentas, desenhos 
mecânicos ou elétricos, máquinas ou 
plantas e animais; valoriza coisas práti-
cas que se pode ver, tocar e usar, como 
plantas e animais, ferramentas, equi-
pamentos ou máquinas; e vê-se como 
prático, mecânico e realista.

b. Investigador [relacionado com o “In-
vestigative type” (I) de Holland]: Gos-
ta de estudar e resolver problemas de 
matemática ou ciências; geralmente, 
evita liderar, vender ou persuadir as 
pessoas; é bom em entender e resolver 
problemas de ciências e matemática; 
valoriza a ciência; e vê-se como preci-

so, científico e intelectual.  

c. Criativo [relacionado com o “Artistic 
type” (A) de Holland]: Gosta de fazer 
atividades criativas, como arte, teatro, 
artesanato, dança, música ou escrita 
criativa; geralmente, evita atividades 
muito ordenadas ou repetitivas; tem 
boas habilidades artísticas em escrita 
criativa, teatro, artesanato, música ou 
arte; valoriza as artes criativas e gos-
ta de drama, música, arte ou obras de 
escritores criativos; e vê-se como ex-
pressivo, original e independente. 

d. Altruísta [relacionado com o “Social 
type” (S) de Holland]: Gosta de fazer 
coisas para ajudar as pessoas, como 
ensinar, cuidar, fazer primeiros socor-
ros ou fornecer informações; geral-
mente, evita o uso de máquinas, fer-
ramentas ou animais para atingir um 
objetivo; é bom a ensinar, aconselhar, 
cuidar ou dar informações; valoriza 
ajudar as pessoas e resolver problemas 
sociais; e vê-se como útil, amigável e 
confiável.

e. Líder [relacionado com o “Enterprising 
type” (E) de Holland]: Gosta de liderar, 
persuadir pessoas e vender coisas e 
ideias; é bom em liderar pessoas e ven-
der coisas ou ideias; valoriza o sucesso 
na política, liderança ou negócios; e vê-
-se como enérgico, ambicioso e sociá-
vel 

f. Organizador [relacionado com o “Con-
ventional type” (C) de Holland]: Gosta 
de trabalhar com números, registos ou 
máquinas de forma ordenada; geral-
mente, evita atividades ambíguas e não 
estruturadas; é bom a trabalhar com 
registos escritos e números de forma 
sistemática e ordenada; valoriza o su-



62

cesso nos negócios; e vê-se como or-
deiro e bom a seguir um plano definido. 

Os diferentes tipos de personalidade de 
Holland foram definidos como resultado 
da combinação de competências, prefe-
rências, traços de personalidade, valores 
e ambientes de trabalho. Para o processo 
de validação do conteúdo do Questionário 
G-Guidance consideraremos a seguinte 
descrição geral e definições das suas di-
mensões e escalas.

Assim, o Questionário G-Guidance é um 
instrumento desenvolvido para avaliar as 
principais dimensões da teoria de Holland, 
com base na formulação original do autor. 
O objetivo da validação de conteúdo é ava-
liar por diferentes especialistas a clareza, 
representatividade e relevância dos itens 
do Questionário G-Guidance. Além disso, 
permite compreender se há a necessidade 
de revisão e reformulação de um determi-
nado item. Para isto, os juízes devem ler a 
breve descrição do instrumento e as ins-
truções para o procedimento. Em seguida, 
os juízes devem avaliar cada item de cada 
escala que foi incluído nas diferentes di-
mensões.

O instrumento é composto por seis di-
mensões vocacionais, descritas na tabela 
a seguir (ver tabela 10), e cada dimensão é 
dividida em seis escalas baseadas nos seis 
perfis de Holland (RIASEC). Assim, o ins-
trumento é finalmente composto por 36 
subescalas.
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Dimensões Descrição Escalas 

Competências

Referem-se a elementos da personalidade de um indivíduo que 
permitem a execução de tarefas e determinam o desenvolvimento 
bem-sucedido de tal tarefa ou atividade. Elas são vistas como “o 
potencial associado às características naturais do indivíduo para 
gerir determinadas situações (Olaz, 2011, p. 610) e as habilidades 
do indivíduo para a aplicação de conhecimentos para realizar 
tarefas e resolver problemas através qualquer técnica (Comissão 
Europeia, 2009).

Criador 
Investigador

Criativo 
Altruísta 

Líder 
Organizado

Atividades/Interesses 

O interesse refere-se às relações entre o indivíduo e uma atividade 
ou conjunto de atividades de uma determinada área (Krapp, 2002; 
Schiefele (2009). Inclui componentes afetivos (ou seja, sentimentos 
que estão associados ao envolvimento numa atividade) e cognitivos 
(ou seja, o envolvimento percebido, pensamentos sobre a atividade 
e a atribuição de significado ou importância pessoal) que fazem 
parte do envolvimento dos indivíduos nas atividades (Renninger e 
Hidi 2002).

Profissões 
Qualquer tipo de atividade ou trabalho que necessitem de treino ou 
de uma habilidade particular. Também se refere a uma ocupação, 
vocação, negócios ou carreira.

Traços da personalidade 

Refere-se às diferenças individuais nos nossos padrões carac-
terísticos de pensamento, sentimentos e comportamentos. Con-
centra-se em características psicológicas humanas, relativamente 
estáveis, que tornam as pessoas semelhantes e que distinguem 
psicologicamente uma pessoa da outra. O conjunto de traços psi-
cológicos influencia as suas interações e adaptações aos ambientes 
intrapsíquico, físico e social. Traços são tipicamente vistos como 
construções estáveis, em vez de competências que precisam de ser 
desenvolvidas.

Ambiente de trabalho 

Refere-se às características dominantes (e.g. autonomia, inter-
ação social, mobilidade), aos elementos (ligados às necessidades 
psicológicas básicas que parecem particularmente relevantes) e ao 
contexto do trabalho (e.g. baseado em atividades de relacionamen-
to, necessidade de estrutura).

Valores

Os valores estão relacionados com as crenças ligadas ao afeto e aos 
objetivos desejáveis, que motivam a ação e indicam o que é impor-
tante para nós, com graus de importância diferentes. Os valores 
transcendem ações e situações específicas, servem como padrões 
ou critérios e orientam a seleção de ações, políticas, pessoas e 
eventos. Orientam ainda atitudes e comportamentos num contexto.

 Tabela 10. Dimensões vocacionais do Questionário G-Guidance 
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5.2.2. Questionário G-Guidance e o 
Processo de Validação de Conteúdo

Do ponto de vista metodológico, o 
primeiro e necessário passo na construção 
de qualquer instrumento é o estudo e 
o exame da validade de conteúdo dos 
itens selecionados, de acordo com o 
modelo teórico de referência. Por outras 
palavras, a amostra de indicadores (itens) 
deve ser representativa e relevante para 
o constructo alvo. Caso contrário, o 
questionário provavelmente assumiria 
uma alta margem de erro na delimitação 
do constructo. Estas propriedades 
são condições necessárias, mas não 
suficientes, pois também é necessário 
obter evidências empíricas sobre validade 
do constructo e do critério. A seguir, 
descrevemos o estudo de validade de 
conteúdo.

O procedimento utilizado neste estudo de 
conteúdo de validade pode ser delineado 
através dos seguintes pontos:

1. Realizamos uma revisão bibliográfica 
sobre os estudos relevantes 
relacionados à Teoria de Holland.

2. Com base nas diretrizes gerais 
fundamentadas na revisão da 
literatura propusemos as dimensões 
apresentadas na tabela acima.

3. Procedemos à sistematização de 
cada uma dessas dimensões nas 
escalas Criador, Investigador, Criativo, 
Altruísta, Líder e Organizador.

4. Fizemos uma primeira seleção 
exploratória dos itens para cada 
dimensão. No Apêndice A apresentamos 
a população de possíveis indicadores 

que levamos em consideração para a 
extração da amostra correspondente a 
este estudo.

5. Um grupo de especialistas foi convidado 
para analisar a validade dos conteúdos 
dos indicadores selecionados. A 
amostra foi composta por especialistas 
tanto na área da avaliação e medição, 
como em questões relacionadas com 
a orientação vocacional. A amostra 
foi intencional e realizada em escala 
internacional, composta por um total 
de 11 juízes. 

6. Enviamos um questionário ao grupo 
de especialistas selecionados. O 
questionário solicitou a colaboração 
dos especialistas para avaliar o grau 
de “adequação-congruência” na 
atribuição dos diferentes indicadores 
às dimensões propostas. As instruções 
submetidas ao grupo de especialistas 
são apresentadas no Apêndice B. 
A escala utilizada para avaliar os 
indicadores foi a seguinte: A (alto 
grau de adequação); M (grau médio 
de adequação); e B (baixo grau de 
adequação). Cada juiz teve de avaliar 
cada item nos seguintes critérios:  

- Clareza. Compreender se o item está 
formulado corretamente e se o seu 
significado é entendido. As opções de 
resposta possíveis são duas: Não (não está 
claro, o item é ambíguo, confuso ou não 
expressa claramente o que está a tentar 
avaliar); e Sim (o item está claro). Se a 
resposta for NÃO, por favor, tente dar 
alguma sugestão nas colunas rotuladas 
como “REVISÃO/COMENTÁRIOS” e 
“REFORMULAÇÃO”. 
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-Representatividade. Compreender 
se o item é representativo, ou seja, 
característico ou típico da dimensão à 
qual foi atribuído. As opções de resposta 
possíveis são três: 1 (baixo grau de 
representatividade); 2 (meio grau de 
representatividade); e 3 (alto grau de 
representatividade).

- Relevância. Compreender se o item 
é relevante ou importante para medir 
a dimensão à qual foi atribuído. 1 (Não 
relevante, o item pode ser eliminado sem 
afetar a medição da dimensão); 2 (pouco 
relevante, o item tem alguma relevância, 
mas avalia aspetos muito secundários 
da dimensão ou apenas indiretamente 
relacionados a ela); 3 (Relevante, o item 
reflete aspetos importantes da dimensão 
avaliada ou diretamente relacionados a 
ela) 

Adicionalmente, para cada item foi 
solicitado ao juiz que incluísse a sua opinião 
sobre a necessidade de revisão do item 
ou da sua reformulação (especialmente 
se a resposta em clareza for “NÃO”), 
ou se outra dimensão poderia ser mais 
adequada para atribuir o item. 

7. A partir das respostas dos jurís, cal-
culamos o índice de congruência de 
Osterlind (1998) para cada indicador, 
conforme a seguinte equação:

Em que:

Xijk = Avaliação do indicador i no domínio 
k pelo juiz j. 

N = Número de domínios contemplados no 
instrumento.

n = Número de jurís a avaliar o indicador.

8. Na última etapa, uma vez obtidas as 
informações fornecidas pelos diferen-
tes especialistas sobre a adequação 
de cada um dos itens para medir as di-
mensões do questionário G-Guidance, 
utilizou-se o índice de Osterlind para 
obter evidências empíricas de valida-
de de conteúdo. Por fim, foi feita uma 
seleção dos melhores itens de acordo 
com o índice de Ostelind para obter a 
versão final do Questionário G-Gui-
dance. Os indicadores com maior pon-
tuação (Iik>0,5) no índice de Osterlind 
foram selecionados para compor o 
questionário.
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Conclusão



68

A nossa metodologia de orientação voca-
cional foi concebida com base em pers-
petivas teóricas e metodológicas reco-
nhecidas e validadas cientificamente, 
adicionando um uso inovador de tecnolo-
gia e ferramentas digitais. Dois objetivos 
principais foram perseguidos: (a) desen-
volver uma orientação vocacional integra-
dora de elementos significativos da vida 
dos jovens, como tecnologia (ou seja, com-
putadores e smartphones), internet (ou 
seja, sites e redes sociais) e jogos. Todos 
estes elementos procuraram aumentar 
e melhorar a motivação e o envolvimento 
dos jovens com os objetivos da orientação 
vocacional; (b) fornecer aos psicólogos es-
colares ferramentas melhores, atualizadas 
e úteis para realizarem a orientação voca-
cional com os alunos atuais, de forma mais 
criativa com novos materiais de orienta-
ção vocacional conforme a necessidade, 
recolhendo, compilando e sistematizando 
informações relevantes sobre os seus alu-
nos e tendo uma ligação fácil para recur-
sos digitais que eles podem usar.

Três modelos teóricos nortearam a meto-
dologia básica deste programa vocacional: 
1) o modelo ecológico de Bronfenbrenner 
- que fornece uma perspetiva ecológica 
incluindo a importância dos agentes edu-
cacionais, como pais e professores, bem 
como diferentes contextos de indivíduos 
e suas interações para o desenvolvimen-
to vocacional e a contrução de carreira. 
Como resultado, o G-Guidance combinou 
o desenvolvimento de uma plataforma di-
gital (G-Guidance) com o uso dinâmico e 
eficaz de aplicações populares das redes 
sociais (Facebook e Instagram) para atin-
gir o objetivo de envolver professores e 
pais, até mesmo membros do conselho 
escolar na participação e na comunica-
ção ativa sobre a orientação vocacional 

dos seus jovens, bem como monitorizar o 
trabalho contínuo de orientação vocacio-
nal dos seus filhos; 2) O modelo de Cons-
trução de Vida de Savickas - enquadra a 
orientação vocacional como um processo 
comparável a uma jornada de vida. Ao lon-
go deste percurso os alunos têm um pa-
pel ativo na construção do seu percurso 
profissional centrado na auto-exploração, 
reflexão e avaliação num processo de cin-
co fases: (a) autoconhecimento, (b) perfil 
vocacional, (c) exploração vocacional, (d) 
construção de projetos e tomada de de-
cisão e (e) maturidade e adaptabilidade 
vocacional. Os alunos tornam-se agentes, 
aprendizes ativos e autores da sua própria 
carreira. Nesta perspetiva, o G-Guidance 
tem proporcionado diversas atividades 
ajustadas à vida dos alunos, permitindo 
que eles construam o seu eu e o seu per-
fil vocacional. Uma orientação vocacional 
baseada na adaptabilidade vocacional foi 
materializada no programa G-Guidance 
como um processo ao longo da vida; e 3) 
A Teoria da Escolha Vocacional de Holland 
define a identidade vocacional de acordo 
com seis tipos de personalidade e ambien-
tes de trabalho (ou seja, Realista, Investi-
gativo, Artístico, Social, Empreendedor e 
Convencional). O programa G-GUIDANCE 
tem desenvolvido a sua intervenção com o 
objetivo de promover o desenvolvimento e 
exploração da identidade vocacional com 
base nestas áreas vocacionais designa-
das como Criador, Investigador, Criativo, 
Altruísta/Ajudante, Líder e Organizador. 
Estas abordagens teóricas enquadraram 
todo o planeamento, organização, módu-
los e atividades de orientação vocacional, 
bem como o uso da plataforma G-Guidan-
ce. 

Considerando este referencial teórico, o 
programa G-Guidance seguiu três eixos 
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metodológicos: Adaptabilidade vocacional 
- para promover atitudes de planeamento, 
auto-exploração do meio ambiente e to-
mada de decisão informada, promovendo 
a autoconsciência dos alunos e atitudes 
positivas em relação à exploração voca-
cional; Recursos digitais e gamificação 
- para promover um efeito positivo sig-
nificativo no desempenho académico dos 
alunos (ou seja, definição de objetivos e 
persistência dos alunos numa tarefa para 
a concluir), na satisfação de competência, 
prazer e desempenho (ou seja, feedback 
rápido para melhorar seu desempenho); 
Intervenção baseada em evidências - guia-
da por descobertas anteriores que foram 
comprovadas empiricamente com resulta-
dos previsíveis.

Além disso, o G-Guidance também consi-
derou uma abordagem de desenvolvimen-
to e um procedimento de aconselhamento. 
É essencial entender como o desenvolvi-
mento vocacional pode ser impactado pe-
las mudanças de desenvolvimento duran-
te o período da adolescência, incluindo o 
desenvolvimento físico, o progresso cog-
nitivo e intelectual e do desenvolvimen-
to social, emocional e da personalidade. 
Neste sentido, a plataforma G-Guidance 
incluiu as competências cognitivas e inte-
lectuais que se espera que surjam durante 
a adolescência e as funções que permitem 
que os alunos interajam entre si, promo-
vendo o seu desenvolvimento emocional 
e o seu conhecimento sobre si mesmos. 
Esta abordagem de desenvolvimento tem 
sido conduzida com um procedimento de 
aconselhamento, entendido como um lon-
go processo para ajudar os jovens a fazer 
escolhas vocacionais e a tomar decisões 
educacionais e de aprendizagem.

Em conclusão, o método de orientação vo-

cacional do G-Guidance foi baseado  num 
modelo complexo, que combina elemen-
tos de teorias estruturais e uma metodo-
logia de orientação vocacional integrada, 
que permite o desenvolvimento de uma 
ampla variedade de ferramentas (ou seja, 
questionários, listas de verificação, auto-
-descrições, jogos de papéis , diferentes 
ambientes internos e externos, aprendi-
zagem baseada em projetos ou PBL, ati-
vidades de orientação vocacional) para 
os adolescentes realizarem durante o ano 
letivo. Todas estas atividades foram inte-
gradas numa plataforma gamificada para 
estimular a procura e análise indepen-
dente de informações (habilidades para 
trabalhar com recursos e canais de in-
formação); autodiagnóstico, autoanálise e 
autoavaliação; atividades de auto-suporte 
e desenvolvimento de habilidades especí-
ficas. Esta plataforma também analisa as 
preferências, interesses, habilidades, qua-
lidades, competências, valores e realiza-
ções de cada aluno. Além disso, os dados 
(ou seja, pontuações, perfis vocacionais, 
histórias, resultados e produtos baseados 
em projetos) podem ser compilados num 
portfólio do aluno que permite que os jo-
vens criem e conheçam seu próprio per-
fil vocacional. O método final apresentado 
anteriormente foi implementado num pla-
no de 12 sessões com uma variedade de 
atividades a serem distribuídas ao longo 
do ano letivo.

Finalmente, o programa G-Guidance tam-
bém forneceu um processo de avaliação 
para avaliar a eficácia, eficiência e efeti-
vidade deste método de orientação voca-
cional. A partir de um processo de avalia-
ção abrangente seguindo os princípios de 
uma avaliação baseada em evidências, uma 
abordagem orientada para o processo de 
desenvolvimento e um contexto situacio-
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nal e uma abordagem cultural e ética. Este 
quadro de avaliação permite dar orienta-
ção e autoconsciência aos alunos quan-
to aos seus pontos fortes e dificuldades. 
Além disso, é uma ferramenta importante 
para que os psicólogos escolares tenham 
acesso e usem informações confiáveis du-
rante o processo de aconselhamento.
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1 
 

 
 

QUESTIONÁRIO G-GUIDANCE 
 
Instruções gerais 
 
Este questionário faz o levantamento dos principais domínios do processo de 
orientação vocacional e explora as principais características, interesses e 
atividades e profissões preferidas dos/as jovens, bem como os seus valores, 
características pessoas e ambientes de trabalho. 
Por favor lê as instruções com cuidado e assegura-te que respondes as todas 
as frases. 
Pensa sobre cada frase apresentada antes de responderes. Estas frases são 
relacionadas com competências, atividades, profissões, traços de 
personalidade, características de ambientes de trabalho e valores. Não existem 
respostas certas ou erradas. A melhor resposta é aquela que achas que melhor 
se adequa ao que tu pensas e sentes. 
 
 
 
  

Anexo 1. Questionário G-Guidance
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2 
 

 
COMPETÊNCIAS 

 
 
Esta secção apresenta uma série de competências para desempenhar tarefas e 
resolver problemas. Por favor indica, para cada uma delas, em que grau achas 
que és capaz de as desempenhar. 
Por favor, classifica de 1 “muito mal” a 4 “bom” quão bem és capaz de 
desempenhar cada competência e escolhe “?” nas competências que não sabes 
ou não tens a certeza de que és capaz de desempenhar. 
 
 
Eu sou capaz de...  
 

1 - Muito mal 
2 - Mal 
3 - Aceitável 
4 - Bem 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 

 
 1 2 3 4 ? 

1. Pintar e fazer esculturas      
2. Fazer trabalhos manuais (canalizações, 
eletricidade, pintura) 

     

3. Relacionar-me com crianças e ensiná-las 
com facilidade 

     

4. Encontrar soluções para problemas 
técnicos e científicos 

     

5. Manter registos atualizados de 
pagamentos e/ou vendas 

     

6. Liderar um trabalho de grupo e 
implementar uma ideia 

     

7. Criar documentos e mantê-los 
organizados 

     

8. Desenhar pessoas, bonecos, paisagens, 
objetos e outros 

     

9. Utilizar equipamento de laboratório (ex: 
microscópio) 

     

10. Fazer trabalhos que requerem destreza 
manual 

     

11. Ser uma pessoa cuidadosa, metódica e 
organizada 

     

12. Falar e/ou debater em público      
13. Ajudar pessoas que estão chateadas, 
com problemas, doentes e/ou vulneráveis 

     

14. Escrever bem histórias ou poesia      
15. Fazer peças de artesanato      
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2 
 

 
COMPETÊNCIAS 

 
 
Esta secção apresenta uma série de competências para desempenhar tarefas e 
resolver problemas. Por favor indica, para cada uma delas, em que grau achas 
que és capaz de as desempenhar. 
Por favor, classifica de 1 “muito mal” a 4 “bom” quão bem és capaz de 
desempenhar cada competência e escolhe “?” nas competências que não sabes 
ou não tens a certeza de que és capaz de desempenhar. 
 
 
Eu sou capaz de...  
 

1 - Muito mal 
2 - Mal 
3 - Aceitável 
4 - Bem 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 

 
 1 2 3 4 ? 

1. Pintar e fazer esculturas      
2. Fazer trabalhos manuais (canalizações, 
eletricidade, pintura) 

     

3. Relacionar-me com crianças e ensiná-las 
com facilidade 

     

4. Encontrar soluções para problemas 
técnicos e científicos 

     

5. Manter registos atualizados de 
pagamentos e/ou vendas 

     

6. Liderar um trabalho de grupo e 
implementar uma ideia 

     

7. Criar documentos e mantê-los 
organizados 

     

8. Desenhar pessoas, bonecos, paisagens, 
objetos e outros 

     

9. Utilizar equipamento de laboratório (ex: 
microscópio) 

     

10. Fazer trabalhos que requerem destreza 
manual 

     

11. Ser uma pessoa cuidadosa, metódica e 
organizada 

     

12. Falar e/ou debater em público      
13. Ajudar pessoas que estão chateadas, 
com problemas, doentes e/ou vulneráveis 

     

14. Escrever bem histórias ou poesia      
15. Fazer peças de artesanato      

                                

3 
 

16. Trabalhar com outras pessoas      
17. Ser um/a líder bem-sucedido/a      
18. Ajudar os outros com os seus problemas      
19. Gerir bases de dados utilizando um 
computador 

     

20. Ser um/a bom/boa vendedor/a      
21. Trabalhar com ferramentas de 
carpintaria, como brocas, rebarbadeiras ou 
máquinas de costura 

     

22. Descrever a função das células brancas 
do sangue 

     

23. Reparar pequenas avarias em 
eletrodomésticos 

     

24. Compreender o papel do AND na 
genética 
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4 
 

 
ATIVIDADES E INTERESSES 

 
 
Esta secção inclui uma lista de atividades e interesses relacionadas com várias 
profissões de que podes gostar ou ter interesse. 
Por favor classifica de 1 “muito pouco” a 4 “extremamente” quanto gostas de 
cada atividade e seleciona “?” para as atividades que não tens a certeza se 
gostas ou não. 
 
 
Eu gosto de...  
 

1 - Muito pouco 
2 - Um pouco 
3 - Muito 
4 - Extremamente 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 

 
 1 2 3 4 ? 

25. Ver documentários sobre descobertas 
científicas 

     

26. Fazer o inventário de um armazém 
(recibos e faturas) 

     

27. Participar numa campanha política      
28. Ler livros ou revistas científicas      
29. Cuidar de pessoas doentes      
30. Criar peças de arte (ex: pintura, edifícios, 
mobiliário, roupa, posters, desenhos) 

     

31. Trabalhar em projetos solidários e 
atividades de caridade (ex: ser voluntário 
numa ONG) 

     

32. Escrever guiões para séries de televisão 
ou para o cinema 

     

33. Ajudar a orientar, aconselhar e/ou 
resolver os problemas de outras pessoas 

     

34. Trabalhar num projeto científico      
35. Construir e reparar elementos de madeira 
e carpintaria 

     

36. Escrever novelas, peças de teatro ou 
poesia 

     

37. Tomar conta de crianças      
38. Trabalhar num laboratório de 
investigação 

     

39. Fazer reparações elétricas e/ou 
mecânicas 

     

40. Compor música (de qualquer estilo)      
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ATIVIDADES E INTERESSES 
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41. Liderar um grupo na realização de um 
objetivo 

     

42. Fazer reuniões, dar entrevistas e 
influenciar os outros 

     

43. Escrever e arquivar ficheiros (ex: cartas 
comerciais, relatórios, registos) 

     

44. Conceber e implementar o teu próprio 
negócio 

     

45. Fazer um curso de contabilidade      
46. Trabalhar com eletricidade e eletrónica      
47. Manusear ferramentas elétricas (brocas, 
serras, telemóveis, máquinas de costura, 
etc.) 

     

48. Fazer cálculos relacionados com 
negócios 
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PROFISSÕES 

 
 
Esta secção inclui uma lista de profissões que podes gostar ou ter interesse. 
Mesmo que a profissão que gostes não esteja aqui, por favor classifica as 
profissões que mais gostas.  
Por favor classifica de 1 “muito pouco” a 4 “extremamente” quanto gostas destas 
profissões e seleciona “?” para as profissões que não tens a certeza se gostas 
ou não.  
 
 
Eu gostava de ser um/a…  

 
1 - Muito pouco 
2 - Um pouco 
3 - Muito 
4 - Extremamente 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 

 
 1 2 3 4 ? 

49. Músico/a e/ou cantor/a (todos os tipos de 
música) 

     

50. Engenheiro/a mecânico/a      
51. Terapeuta da fala      
52. Gestor/a executivo/a      
53. Escritor/a (ex: novelas, ficção-científica, 
terror, fantasia) 

     

54. Reparador/a de eletrónica      
55. Ciências do desporto (ex: professor/a de 
desporto, treinador/a) 

     

56. Vendedor/a imobiliário      
57. Assistente social      
58. Contabilista      
59. Funcionário/a de lavandaria      
60. Engenheiro/a químico/a (ex: indústria, 
farmácia) 

     

61. Dono/a de pequeno negócio       
62. Gestor/a de marketing e publicidade      
63. Supervisor(a)/Inspetor(a) fiscal      
64. Agricultor/a      
65. Economista      
66. Funcionário/a administrativo de tribunal      
67. Ator/Atriz      
68. Físico/a      
69. Bailarino/a (todos os tipos de dança)      
70. Bancário/a      
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71. Investigador/a (ciência, tecnologia, 
engenharia, matemática) 

     

72. Artista (ex: pintor/a, escultor/a)      
73. Secretário/a      
74. Professor/a (pré-escolar, 2º e 3º ciclos e 
secundário, educação especial) 

     

75. Biólogo/a (e.g. Zoo)      
76. Psicólogo/a (ex: escolar, comunitário/a, 
clínico/a) 

     

77. Engenheiro/a biomédico/a      
78. Mecânico/a automóvel      
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CARACTERÍSTICAS PESSOAIS 

 
 
Esta secção apresenta uma lista de características que podem descrever uma 
pessoa, ou seja, a forma como uma pessoa pensa, sente e se comporta. 
Por favor classifica cada frase de 1 “não me descreve de todo” a 4 “descreve-
me muito bem” quanto consideras que as características te descrevem e 
seleciona “?” nas características pessoais que não tens a certeza se gostas ou 
não. 
 
 
Esta frase:  

1 - Não me descreve de todo 
2 - Descreve-me um pouco 
3 - É uma descrição neutra de mim 
4 - Descreve-me muito bem 

          ? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 
 

 1 2 3 4 ? 
79. Eu sou uma pessoa analítica, intelectual e 
científica 

     

80. Eu tendo a ser muito independente e 
prático/a 

     

81. Eu sou especialmente sensível à música, 
pintura ou sentimentos 

     

82. Eu sou uma pessoa cooperativa e 
apoiante 

     

83. Eu sou uma pessoa com talento para 
organizar e gerir uma tarefa 

     

84. Eu sinto-me desconfortável quando as 
coisas estão uma confusão 

     

85. Eu considero fácil influenciar e persuadir 
ou convencer as pessoas de algo que eu 
quero 

     

86. Eu gosto de explorar o mundo e as coisas 
à minha volta 

     

87. Eu tendo a fazer as coisas à minha 
maneira, auto expressando-me 

     

88. Eu tendo a usar o raciocínio e a analisar 
informação para compreender as coisas 

     

89. Eu sinto-me confortável quando tenho 
poder e estatuto numa equipa 

     

90. Eu tendo a ser mais caótico/a do que 
organizado/a 

     

91. Eu sou uma pessoa orientada para os 
detalhes 
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92. Eu sou uma pessoa curiosa que gosta de 
fazer perguntas sobre tudo 

     

93. Eu trabalho e luto por dinheiro e benefícios 
materiais 

     

94. Eu sou uma pessoa amigável e faço 
amigos com facilidade 

     

95. As tarefas detalhadas são fáceis para mim      
96. Eu tenho uma imaginação vivida e 
fantasiosa 

     

97. Eu tento ter responsabilidades e liderar os 
outros 

     

98. Eu questiono continuadamente o porquê 
das coisas 

     

99. Sou uma pessoa prática que tende a 
focar-se em coisas reais e concretas 

     

100. Eu consigo sempre fazer o meu trabalho 
e cumprir os meus planos 

     

101. Eu sinto-me confiante ao utilizar 
sentimentos, palavras e ideias para trabalhar 
com pessoas 

     

102. Eu não me importo de quebrar regras e 
convenções 

     

103. Eu costumo lidar com tarefas de uma 
forma prática e com diferentes ferramentas 

     

104. É fácil para mim estabelecer contactos e 
relações com outras pessoas 

     

105. Eu gosto de resolver problemas práticos 
ao fazer algo concreto e tangível 

     

106. Eu evito estar numa posição de 
autoridade ou poder 

     

107. Eu tendo a focar-me nas preocupações e 
nos sentimentos das pessoas 

     

108. Eu escolho tarefas e atividades que me 
permitem trabalhar com um conjunto de 
ferramentas 
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AMBIENTE DE TRABALHO 

 
 
Esta secção mostra uma lista de características relacionadas com o trabalho (por 
exemplo, autonomia, independência, relações sociais ou de equipa, mobilidade 
...) e os elementos de ambientes de trabalhado em que gostarias de trabalhar. 
Por favor classifica de 1 “muito pouco” a 4 “extremamente” quanto gostas das 
características ou elementos de trabalho e seleciona “?” nas características ou 
elementos de trabalho que não tens a certeza se gostas ou não. 
 
 
Eu gostaria de...  

 
1 - Muito pouco 
2 - Um pouco 
3 - Muito 
4 - Extremamente 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 

 
 1 2 3 4 ? 

109. Trabalhar em projeto sem limites de 
tempo rígidos 

     

110. Trabalhar em contacto com outras 
pessoas 

     

111. Trabalhar em estruturas hierárquicas: 
chefes, gestores e subordinados 

     

112. Trabalhar sob pressão      
113. Trabalhar sozinho/a      
114. Alterar e diversificar o meu local de 
trabalho, não ser sempre o mesmo 

     

115. Trabalhar em ambientes cooperativos: 
trabalhar em conjunto para atingir objetivos 
comuns 

     

116. Ambientes competitivos: trabalhar 
sozinho/a para tentar ser o melhor e a 
atingir os meus objetivos 

     

117. O meu trabalho me permitisse interagir 
com pessoas diferentes 

     

118. Executar o meu trabalho sempre na 
mesma cidade 

     

119. Trabalhar em locais com pessoais e 
grupos diferentes 

     

120. Trabalhar com silêncio e em locais 
sossegados 

     

121. Trabalhar em contacto com a natureza      
122. Trabalhar sem ter alguém a dizer-me o 
que fazer 
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123. Trabalhar em escritórios ou secretárias 
individuais 

     

124. Ambientes estruturados: organizados, 
constantes, rotineiros 

     

125. Trabalhar em locais dinâmicos, 
diversificados, divertidos 

     

126. Trabalhar fora de casa      
127. Trabalhar com um horário fixo      
128. Trabalhar ao ar livre      
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VALORES E PRINCÍPIOS 

 
 
Esta secção apresenta uma lista de objetivos desejados e crenças que motivam 
a ação e indicam o que é mais importante para nós e que orientam o nosso 
comportamento, as pessoas com quem queremos ficar e as ações que 
queremos tomar. 
Por favor classifica em que medida tu pensas que as ideias ou os princípios 
referidos em baixo são importantes para ti e para a tua vida de 1 “não é 
importante para mim nem para a minha vida” a 4 “é muito importante para mim 
e para a minha vida” e selecionada “?” nos valores e princípios que não tens a 
certeza se são importantes. 
 
 
Este valor e princípio:  
 

1 - Não é importante para mim nem para a minha vida  
2 - É ligeiramente importante para mim e para a minha vida 
3 - É moderadamente importante para mim e para a minha vida 
4 - É muito importante para mim e para a minha vida 
? - Não tenho a certeza, tenho dúvidas 
 

 1 2 3 4 
129. Passar tempo a estudar e a investigar     
130. Ter autodisciplina     
131. Viver num ambiente seguro     
132. Ter muito dinheiro     
133. Compreender a teoria e as razões por de 
trás do que acontece na vida 

    

134. Ser eficiente e competente     
135. Ter uma vida variada e diversificada     
136. Ser muito rigoroso/a nas nossas opiniões e 
assertivo/a para defender aquilo de que temos 
evidência 

    

137. Ser uma pessoa honesta e leal para com os 
meus amigos 

    

138. Ter prestígio e reconhecimento social     
139. Seguir e obedecer a regras mesmo quando 
ninguém está por perto 

    

140. Ter muitas competências e habilidades para 
resolver problemas do quotidiano 

    

141. Ter um bom conhecimento do mundo e dos 
seus fenómenos 

    

142. Aproveitar as coisas e a vida ao máximo     
143. Estar bem preparado/a e formado/a     
144. Ser criativo/a e imaginativo/a     
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145. Ser uma pessoa compreensiva     
146. Ter uma abordagem realista da vida e do 
mundo à minha volta 

    

147. Cuidar das pessoas à tua volta     
148. Encontrar experiências novas e diferentes     
149. Ajudar as pessoas     
150. Tratar todas as pessoas de forma igual e 
justa 

    

151. Rodear-te de pessoas e coisas bonitas     
152. Respeitar as regras da coexistência     
153. Ter ambição     
154. Fazer o que as pessoas acham que é 
correto 

    

155. Alcançar poder no trabalho e na vida     
156. Ser bem-sucedido/a na vida profissional     

 
 

FIM DO QUESTIONÁRIO 
 

POR FAVOR CONFIRMA QUE RESPONDESTE A TODAS QUESTÕES. 
MUITO OBRIGADO! 
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FOLHA DE PONTUAÇÃO: RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO 

  
PERFIL DE COMPETÊNCIAS   
(Nº de Itens: 24; Itens de nº 1 a nº 24)  
 Pontuação: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland (C1, I, C2, 
A, L, O) além da Escala de incerteza ou indefinição (?). Pontuações mais altas numa 
dimensão indicam um melhor ajuste nessa dimensão. Quatro itens por dimensão. 
Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 16 

1. C1 – Criador: 2,10, 21, 23  
2. I – Investigador: 4, 9, 22, 24  
3. C2 - Criativo: 1, 8, 14, 15  
4. A - Altruísta: 3, 13, 16, 18  
5. L – Líder: 6, 12, 17, 20  
6. O – Organizador: 5, 7, 11, 19  
7. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 24  

   
 PERFIL DE ATIVIDADES 
(Nº de Itens: 24; Itens de nº 25 a nº 48)  
 Pontuação: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland (C1, I, C2, 
A, L, O) além da Escala de incerteza ou indefinição (?). Pontuações mais altas numa 
dimensão indicam um melhor ajuste nessa dimensão. Quatro itens por dimensão. 
Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 16 

8. C1 – Criador: 35, 39, 46, 47  
9. I – Investigador: 25, 28, 34, 38  
10. C2 - Criativo: 30, 32, 36, 40  
11. A - Altruísta: 29, 31, 33, 37  
12. L – Líder: 27, 41, 42, 44  
13. O – Organizador: 26, 43, 45, 48  
14. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 24  

    
PERFIL DE PROFISSÕES 
 (Nº de Itens: 30; Itens de nº 49 a nº 78)  
 Pontuação: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland (C1, I, C2, 
A, L, O) além da Escala de incerteza ou indefinição (?). Pontuações mais altas numa 
dimensão indicam um melhor ajuste nessa dimensão. Cinco itens por dimensão. Pontuação 
mínima: 5; Pontuação máxima: 20   

15. C1 – Criador: 50, 54, 59, 64, 78  
16. I – Investugador: 60, 68, 71, 75, 77  
17. C2 - Criativo: 49, 53, 67, 69, 72  
18. A - Altruísta: 51, 55, 57, 74, 76  
19. L – Líder: 52, 56, 61,62, 65  
20. O – Organizador: 58, 63, 66, 70, 73  
21. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 30 

    
PERFIL DOS TRAÇOS DE PERSONALIDADE   
(Nº Itens: 30; Itens de nº 79 a nº 108)  
 Pontuação: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland (C1, I, C2, 
A, L, O) além da Escala de incerteza ou indefinição (?). Pontuações mais altas numa 
dimensão indicam um melhor ajuste nessa dimensão. Cinco itens por dimensão. Pontuação 
mínima: 5; Pontuação máxima: 20    

22. C1 – Criador: 80, 99, 103, 105, 108  
23. I – Investigador: 79, 86, 88, 92, 98  
24. C2 - Criativo: 81, 87, 90, 96, 102  
25. A - Altruísta: 82, 94, 101, 104, 107  
26. L – Líder: 83, 85, 89, 93, 97  
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27. O – Organizador: 84, 91, 95, 100, 106  
28. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 30 

      
PERFIL DO AMBIENTE DE TRABALHO 
(Nº Itens: 20; Itens de nº 109 a nº 128)  
 Pontuação: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland (C1, I, C2, 
A, L, O) além da Escala de incerteza ou indefinição (?). Pontuações mais altas numa 
dimensão indicam o melhor ajuste nessa dimensão. Três, Quatro ou Cinco itens por 
dimensão. Pontuação mínima-máxima dependendo da dimensão. 

29. C1 – Criador (nº itens= 3): 121, 126, 128   
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 12)  

30. I – Investigador (nº itens= 3): 113*, 118, 120  
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 12)  

31. C2 - Criativo (nº itens= 4): 109, 114, 118*,125  
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 16)  

32. A - Altruísta (nº itens= 4): 110, 115, 117, 119  
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 16)  

33. L – Líder (nº itens=4): 112, 116, 118, 122   
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 16)  

34. O – Organizador (nº itens=5): 111, 113, 123, 124, 127  
(Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 20)  

35. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 20 
  
(*) Os itens 113 e 118 são inseridos em diferentes dimensões 
  
PERFIL DE VALORES 
(Nº Itens: 28; Itens de nº 129 a nº 156)  
Pontuação: Score: obter a soma dos itens correspondentes a cada dimensão de Holland 
(C1, I, C2, A, L, O). Pontuações mais altas numa dimensão indicam o melhor ajuste nessa 
dimensão. Três, Quatro ou Cinco itens por dimensão. Pontuação mínima-máxima 
dependendo da dimensão.  

36. C1 – Criador (nº itens= 3): 134, 140, 146  
(Pontuação mínima: 3; Pontuação máxima: 12)  

37. I – Investigador (nº itens= 5): 129, 133, 136, 141, 143  
(Pontuação mínima: 5; Pontuação máxima: 20)  

38. C2 - Criativo (nº itens= 5): 135, 142, 144, 148, 151  
(Pontuação mínima: 5; Pontuação máxima: 20)  

39. A - Altruísta (nº itens= 5): 137, 145, 147, 149, 150  
(Pontuação mínima: 5; Pontuação máxima: 20)  

40. L – Líder (nº itens=5): 132, 138, 153, 155, 156  
(Pontuação mínima: 5; Pontuação máxima: 20)  

41. O – Organizador (nº itens=5): 130, 131, 139, 152, 154  
(Pontuação mínima: 5; Pontuação máxima: 20)  

42. Grau de indefinição (?): Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 28 
    

ÍNDICES COMPLEMENTARES 
   
ÍNDICE GLOBAL. Refere-se à consistência/inconsistência do perfil em todas as seções 
(competências, atividades, profissões, personalidade, ambiente de trabalho e valores) do 
questionário G-Guidance. 

43. IGC1 (Índice Global de Criador): soma das dimensões de Criador em todas as 
secções 

(nº itens: 24 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 96)   
44. IGI (Índice Global de Investigador): soma das dimensões de Investigador em todas 
as secções 

(nº itens: 26 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 104)  
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45. IGC2 (Índice Global de Criativo): soma das dimensões de Criativo em todas as 
secções  

(nº itens: 36 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 144)  
46. IGA (Índice Global de Altruísta): soma das dimensões de Altruísta em todas as 
secções  

(nº itens: 37 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 148)  
47. IGL (Índice Global de Líder): soma das dimensões de Líder em todas as secções   

(nº itens: 37 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 148)  
48. IGO (Índice Global de Organizador): soma das dimensões de Organizador em todas 
as secções   

(nº itens: 38 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 152)  
49.  IGIN (Índice Global de INdefinição): soma das dimensões de iNDEFINIÇÃO em todas 
as secções 

(nº itens: 156 itens; Pontuação mínima: 0; Pontuação máxima: 156)  
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Escala sobre Adaptabilidade 

Nome  _______________________________ 
 

Idade  _______      Assinale: Masculino ou Feminino 
 

INSTRUÇÕES 

Pessoas diferentes utilizam recursos diferentes para construir as suas carreiras/vidas. 
Ninguém é bom em tudo; cada um procura dar o melhor de si. Por favor leia cada 
afirmação e depois, para indicar a sua resposta, utilize a seguinte escala:  

CONSIDERO QUE SOU CAPAZ DE…  
 Muito 
pouco 

 Pouco  
 Razoavel-

mente 
 Bastante  Muito 

1.   Planear as coisas importantes antes de 
começar  

         

2.   Pensar como vai ser o meu futuro           

3.   Compreender que as escolhas de hoje 
influenciam o meu futuro  

         

4.   Preparar-me para o futuro           

5.   Tomar consciência das escolhas de car-
reira que tenho de fazer  

         

6.   Planear como alcançar os meus objecti-
vos  

         

7.   Estar preocupado(a) com a minha carreira  
         

8.   Manter sempre o ânimo  
         

9.   Tomar decisões por mim próprio(a)           

10.  Assumir a responsabilidade pelos meus 
actos  

         

11.  Defender as minhas convicções           

12.  Contar comigo próprio(a)  
         

13. Fazer o que é melhor para mim  
         

14. Arranjar forças para continuar  
         

Anexo 2. Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) – Escala sobre Adaptabilidade
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Por favor leia cada afirmação e depois, para indicar a sua resposta, utilize a seguinte 
escala:  

© 2011 M. E. Duarte, S. Fraga, R. Agostinho, A. Djaló, M. R. Lima, I. Paredes, M. Rafael e M. C. Soares 

CONSIDERO QUE SOU CAPAZ DE…  
 Muito 
pouco  Pouco   Razoavel-

mente  Bastante  Muito 

15. Explorar aquilo que me rodeia   
 

         

16. Procurar oportunidades para me desen-
volver como pessoa           

17. Explorar alternativas antes de fazer uma 
escolha  

         

18. Estar atento(a) às diferentes maneiras 
de fazer as coisas  

         

19. Analisar de forma aprofundada questões 
que me dizem respeito  

         

20. Procurar informação sobre as escolhas 
que tenho de fazer  

         

21. Ser curioso(a) sobre novas oportunida-
des  

         

22. Realizar tarefas de forma eficiente  
 

         

23. Ser consciencioso(a) e fazer as coisas 
bem  

         

24. Desenvolver novas competências  
         

25. Dar sempre o meu melhor           

26. Ultrapassar obstáculos  
         

27. Resolver problemas  
         

28. Enfrentar desafios           
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Anexo 3. Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B) 

 
Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B) 

Ambiel, Savickas & Porfeli, 2020 
  
A seguir, serão apresentados alguns comportamentos que as pessoas podem ter frente a 
situações que ocorrem durante suas carreiras. Pense em sua própria carreira e avalie com 
que frequência você se comporta de acordo com o que está descrito nas frases. Por favor, 
marque a resposta de acordo com o seu momento atual, isto é, de acordo com o modo como 
você se vê, hoje. Utilize a escala a seguir:  
  

1  2  3  4  5  
Nunca  Menos da metade 

das vezes              
Metade das 

vezes  
Mais da metade 

das 
vezes                        

Sempre  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

N
un

ca
 

M
en

os
 d

a 
m

et
ad

e 
da

s 
ve

ze
s 

M
et

ad
e 

da
s 

ve
ze

s 

M
ai

s 
da

 m
et

ad
e 

da
s 

ve
ze

s 

Se
m

pr
e 

1. Coopero com os outros em projetos grupais  1  2  3  4  5  
2. Faço minha parte em uma equipe  1  2  3  4  5  
3. Comprometo-me com outras pessoas  1  2  3  4  5  
4. Aprendo a ser um bom ouvinte  1  2  3  4  5  
5. Compartilho com os outros  1  2  3  4  5  
6. Tenho dificuldades para trabalhar em grupo  1  2  3  4  5  
7. Deixo de fazer as coisas nos trabalhos em equipe  1  2  3  4  5  
8. Evito assumir compromissos com outras pessoas  1  2  3  4  5  
9. Dou pouca atenção ao que os outros dizem  1  2  3  4  5  
10. Guardo o que eu tenho/sei pra mim  1  2  3  4  5  

  
Cooperação: 1, 2, 3, 4, 5, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R  
  
  

Anexo 3. Career Cooperation Scale - Balanced version (CCS-B)
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Anexo 4. Student Career Construction Inventory (SCCI) 

Student Career Construction Inventory (SCCI) 
Savickas & Porfeli, 2011 

 
Please indicate how much thinking or planning you have done about each one using the 
following scale. 

5 = I have already done this 
 4 = I am now doing what needs to be done 

3 = I know what to do about it 
2 = I have thought about it but do not know what to do about it 

1 = I have not yet thought much about it 
 

Activities 5 4 3 2 1 
1. Forming a clear picture of my personality      
2. Recognizing my talents and abilities      
3. Determining what values are more important to 
me 

     

4. Knowing how other people view me      
5. Identifying people that want to be like      
6. Finding out what my interests are      
7. Setting goals for myself      
8. Interviewing people in a job that I like      

9. Discussing my career with teachers and advisors      
10. Learning about different types of jobs      
11. Reading about occupations      
12. Investigating occupations that might suit me      
13. Working a part-time job related to my interests      
14. Determining the training needed for jobs that 
interest me 

     

15. Deciding what I really want to do for a living      
16. Finding a line of work that suits me      
17. Selecting an occupation that will satisfy me      
18. Planning how to get into the occupation I 
choose 

     

19. Reassuring myself that I made a good 
occupation choice 

     

20. Developing special knowledge or skill that will 
help me get the job I want 

     

21. Finding opportunities to get the training and 
experience I need 

     

22. Beginning the training I need for my preferred 
job 

     

23. Qualifying for the job that I like best      
24. Making plans for my job search      
25. Getting a job once I complete my education or 
training 

     

Anexo 5. Career Decision-Making Difficulties (CDDQ) - Questionário das Dificuldades de 
Tomada de Decisão de Carreira 

PDF Anexo 5 
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Anexo 5. Questionário das Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira
Questionário das Dificuldades de Tomada de Decisão de Carreira 

 
 
Com este questionário pretendemos localizar possíveis dificuldades relacionadas com a tomada 
de decisão de carreira. 
 
Por favor pedimo-lhe que comece por preencher a seguinte informação: 
 
Idade: _____ 
 
Número de anos de escolaridade: _____ 
 
Sexo:  Feminino / Masculino 
 
 
Já considerou qual a área em que gostaria de se especializar ou qual a ocupação que gostaria de 
escolher? 
 

Sim/Não 
 
 
 
Em caso afirmativo, até que ponto está confiante na sua escolha? 
 

Nada confiante 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Muito confiante 
  

 
 
 
De seguida, ser-lhe-á apresentada uma lista de afirmações relativas ao processo de tomada de 
decisão de carreira. Avalie o grau em que cada afirmação se aplica a si, considerando a seguinte 
escala: 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
 
Coloque um círculo à volta do número 1 se a afirmação não o descreve e do número 9 se o 
descreve bem. É claro, que pode assinalar qualquer um dos níveis intermédios. 
 
Por favor responda a todas as questões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright (c) 2000, 2002  Itamar Gati and Samuel H. Osipow. Todos os direitos reservados.  cddq34q.doc 
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Por favor, para cada afirmação coloque um círculo à volta do número que melhor o descreve  
 
1. Sei que tenho de escolher uma carreira, mas não tenho a motivação para tomar a decisão agora 

(“não me apetece”). 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

2. O trabalho não é a coisa mais importante na vida e, por isso, a questão da escolha de uma 
carreira não me preocupa muito. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
3. Acredito que não tenho de escolher uma carreira neste momento, porque o tempo levar-me-á à 

escolha de carreira “certa”. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

4. Habitualmente tenho dificuldade em tomar decisões. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

5. Habitualmente sinto necessidade de ter a confirmação e o apoio nas minhas decisões por parte 
de um profissional ou de outras pessoas da minha confiança. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

6. Habitualmente tenho medo de falhar. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
7. Gosto de fazer as coisas à minha maneira. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
8. Espero que ao entrar na carreira que escolher se resolvam, também, os meus problemas pessoais. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
9. Acredito que só há uma carreira adequada para mim. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
10. Espero realizar todas as minhas aspirações através da carreira que escolher. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
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Por favor, para cada afirmação coloque um círculo à volta do número que melhor o descreve  
 
1. Sei que tenho de escolher uma carreira, mas não tenho a motivação para tomar a decisão agora 

(“não me apetece”). 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

2. O trabalho não é a coisa mais importante na vida e, por isso, a questão da escolha de uma 
carreira não me preocupa muito. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
3. Acredito que não tenho de escolher uma carreira neste momento, porque o tempo levar-me-á à 

escolha de carreira “certa”. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

4. Habitualmente tenho dificuldade em tomar decisões. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

5. Habitualmente sinto necessidade de ter a confirmação e o apoio nas minhas decisões por parte 
de um profissional ou de outras pessoas da minha confiança. 
 

 Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

6. Habitualmente tenho medo de falhar. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
7. Gosto de fazer as coisas à minha maneira. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
8. Espero que ao entrar na carreira que escolher se resolvam, também, os meus problemas pessoais. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
9. Acredito que só há uma carreira adequada para mim. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
10. Espero realizar todas as minhas aspirações através da carreira que escolher. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

  

 
11. Acredito que a escolha de carreira é uma escolha única e um compromisso para toda a vida. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
12. Faço sempre aquilo que me dizem, mesmo que isso vá contra a minha vontade. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
13. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque desconheço os passos que tenho 

de tomar. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
14. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei que factores devo ter em atenção. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
15. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como combinar a 

informação que tenho sobre mim com aquela que tenho sobre as várias carreiras. 
  

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
16. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque continuo sem saber quais as 

ocupações que me interessam. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
17. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque ainda não estou certo acerca das minhas preferências de 

carreira (por exemplo, que tipo de relação quero ter com as pessoas, que ambiente de trabalho prefiro). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
18. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque ainda não disponho de informação suficiente sobre as 

minhas competências (por exemplo, capacidade numérica, competências verbais) e/ou sobre os meus traços de 
personalidade (por exemplo, persistência, iniciativa, paciência). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
19. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque desconheço quais serão, no 

futuro, as minhas capacidades e/ou traços de personalidade. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
20. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não disponho de informação 

suficiente sobre a variedade de ocupações ou os programas de formação existentes. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
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21. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não disponho de informação suficiente sobre as 

características das ocupações e/ou os programas de formação que me interessam (por exemplo, a procura do mercado, 
os rendimentos típicos, as possibilidades de progressão, ou os pré-requisitos das alternativas de formação profissional). 
  

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
22. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como serão as carreiras no futuro. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
23. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como obter informação 

adicional sobre mim (por exemplo, sobre as minhas capacidades ou traços de personalidade). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
24. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como obter informação 

precisa e actualizada sobre as ocupações e os programas de formação existentes, ou sobre as 
suas características. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
25. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque mudo constantemente de 

preferências de carreira (por exemplo, por vezes quero ter um emprego por conta própria e 
outras vezes trabalhador por conta de outrem). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
26. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque disponho de informações 

contraditórias sobre as minhas capacidades e/ou traços de personalidade (por exemplo, 
considero-me paciente com as outras pessoas, mas os outros dizem que sou impaciente). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
27. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque disponho de dados contraditórios acerca da existência ou 

das características de uma determinada ocupação ou programa de formação. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
28. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque estou igualmente interessado/a 

em várias carreiras e é-me difícil escolher entre elas. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
29. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não gosto de nenhuma ocupação 

ou programa de formação em que posso ser admitido. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
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21. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não disponho de informação suficiente sobre as 

características das ocupações e/ou os programas de formação que me interessam (por exemplo, a procura do mercado, 
os rendimentos típicos, as possibilidades de progressão, ou os pré-requisitos das alternativas de formação profissional). 
  

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
22. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como serão as carreiras no futuro. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
23. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como obter informação 

adicional sobre mim (por exemplo, sobre as minhas capacidades ou traços de personalidade). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
24. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não sei como obter informação 

precisa e actualizada sobre as ocupações e os programas de formação existentes, ou sobre as 
suas características. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
25. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque mudo constantemente de 

preferências de carreira (por exemplo, por vezes quero ter um emprego por conta própria e 
outras vezes trabalhador por conta de outrem). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
26. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque disponho de informações 

contraditórias sobre as minhas capacidades e/ou traços de personalidade (por exemplo, 
considero-me paciente com as outras pessoas, mas os outros dizem que sou impaciente). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
27. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque disponho de dados contraditórios acerca da existência ou 

das características de uma determinada ocupação ou programa de formação. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
28. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque estou igualmente interessado/a 

em várias carreiras e é-me difícil escolher entre elas. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
29. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque não gosto de nenhuma ocupação 

ou programa de formação em que posso ser admitido. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

  

 
30. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque a ocupação em que estou 

interessado/a tem características que me aborrecem (por exemplo, estou interessado/a em 
medicina, mas não quero estudar durante tantos anos). 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 

31. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque as minhas preferências não podem ser combinadas numa 
única carreira, e não quero abdicar de nenhuma delas (por exemplo, gostaria de trabalhar como freelancer, mas também 
desejo ter um rendimento estável). 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
 
32. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque as minhas competências e 

capacidades não correspondem aquelas que são requeridas pela ocupação em que estou 
interessado/a. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
33. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque as pessoas que são importantes 

para mim (como os pais ou amigos) não concordam com as opções de carreira que estou a 
considerar e/ou as características da carreira que desejo. 

 
Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 

 
34. Considero que é difícil tomar uma decisão de carreira, porque existem contradições entre as 
recomendações de diferentes pessoas que considero importantes sobre as carreiras mais adequadas 
para mim ou sobre as características das carreiras que devem orientar as minhas decisões. 
 

Não me descreve 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Descreve-me bem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, como avaliaria o grau da sua dificuldade em tomar uma decisão de carreira? 
 

Baixa 1   2   3   4   5   6   7   8   9  Alta 
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Anexo 6. Questionário sociodemográfico 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOFRÁFICO 
  
  
Data _________________________________  
  
Escola __________________________________  
  
Nome ___________________________________  
  
1.  Idade: ____________ (anos)  
  
2.  Género: 1. Boy ___ 2. Girl      :3. Other___  
  
3. Em que ano e turma estás? ________________________________________  
  
4. Educação dos pais 
  
Qual é o nível de escolaridade mais elevado dos 
teus pais? Mãe Pai 

• 1.º ciclo do ensino básico (primária)     
• 2.º/3.º ciclo do ensino básico (até ao 9.º 
ano) 

    

• Ensino secundário     
• Licenciatura     
• Mestrado     
• Doutoramento     

  
5. Emprego dos pais 
  
Qual é geralmente a profissão ou 
ocupação profissional dos teus 
pais? 

Mãe  Pai 
    

  
  
Qual é o estado professional dos teus pais? Mãe Pai 

• Empregado 
• Tempo integral (7/8h diárias) 
• Tempo parcial 
• Trabalhor independente 

    

• Desempregado     
• Reformado     

  
6. Agregado Familiar 
  

Com quem vives? ________________________________________  
  
Que membro da família tem mais impacto em ti? 
________________________________________  
  
Tens irmão ou irmãs? ________________________________________  
  
Se sim, quantos irmãos e irmãs tens? (Escreve o número)    Irmãos ______   Irmãs 
_______  
  

Anexo 6. Questionário sociodemográfico
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Que idade têm os teus irmãos? 
  
Irmão _______  Irmão  _______ Irmão _______   
  
Irmã _______ Irmã _______ Irmã _______  
  
Se algum dos/as teus/tuas irmãos/irmãs for mais velho/a, o que é que eles estudam ou 
em que é que trabalham? 
_______________________________________________________________
___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndices 
  



Apêndices
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Apêndice A. Banco de itens para o estudo de validade 

G-Guidance Questionnaire

Skills

MAKER

I can change a car’s oil or tires
I have worked with power or carpentry tools like drills, grinder or sewing machine
I know how to use voltage reader
I can fix minor breakdowns in household appliances
I can do do-it-yourself work (plumbing, electricity, painting)
I can perform work that requires manual dexterity
I can dismantle and assemble an electronic device
I can assemble and repair simple furniture
I can demonstrate strength or endurance
I can take care of animals regularly

RESEARCHER

 

I know how an electrical circuit works
I can perform a simple scientific experiment
I can describe the function of the white blood cells
I can interpret simple chemical formulae
I can understand why man-made satellites don’t fall to earth
I can understand the role of DNA in genetics
I can operate computer equipment for research purposes
I can offer solutions to problems related to the scientific and technical field
I can use and operate laboratory equipment (microscope)

CREATOR

I can play a musical instrument and/or sing
I can do painting or sculpture
I can draw people, cartoons, landscapes, objects, among other things
I can design clothing, posters or furniture
I can write stories or poetry well
I can dance ballet, modern dance or hip hop
I can ake photographs and make video recordings
I can play a role in a play or a movie
I can decorate a house or a business
I can make handmade art pieces

HELPER

I can easily talk with all kinds of people
I have participated in charity, solidarity and/or community work
People seek me out to tell me about their problems
I can relate with and teach children easily
I know how to organize and cheer up a party or a gathering of people
I’m good at helping people that are upset, troubled, sick and/or vulnerable
I am good at working with other people
I can help others with their problems
I can contact and establish relationships with others
I can understand the feelings of others
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LEADER

I know how to be a successful leader
I’m a good at public speaking and/or debating
I have higher levels of energy and enthusiasm than most people
I’m good at getting people to see me and do things my way
I’m a good salesperson
I have organized or managed a group, club or association
I can be very persuasive
I can lead group work and implement an idea
I can develop marketing tasks (make a business or product well known to others)
I think I have the skills to start or set up my own business

ORGANIZER

I can file correspondence and other papers
I have worked at an office or any other administrative job
I can keep accurate records of payments and/or sales
I can follow instructions, rules and plans very easily
I can write business letters (e.g. asking for a budget)
I am a careful, methodic and organized person
I can record, manage and maintain information using the internet (personal page, 
online storage, blog, etc.)
I can manage databases using a computer
I can handle office equipment (fax, photocopier, calculator...)
I can create and maintain order in (organize) documents

 

Activities
Fix electrical and/or mechanical things
Take a technology course (e.g. industrial, workshop, mechanics)
Take a culinary course
Work with electricity and electronics
Drive a bus or truck
Handle power tools (drill, saw, etc.)
Install and repair fixed and mobile phones
Fix computers
Build and repair wooden elements and carpentry
Participate in sports competition

RESEARCHER

 

Read scientific books or magazines
Work in a research laboratory
Work on a scientific project
Study and build rocket models
Do chemistry experiments
Solve mathematical and/or scientific problems using the computer
Watch documentaries that deal with the discoveries of science
Taking a course in the handling of laboratory equipment
Analyze the causes and consequences of climate change
Research how different mental disorders can be solved or cured
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CREATOR

Sketch, draw or paint
Design buildings, furniture, clothing and posters
Play an instrument in a band, group or orchestra
Write novels, plays or poetry
Arrange or compose music (of any kind)
Go to theater, cinema, music concerts or art galleries
Perform audiovisual montages by experimenting with images and sounds
Design advertisements for television or magazines
Write scripts for television series and for the cinema
Create art pieces

HELPER

Go to conferences to see important educators and therapists
Read Psychology books or articles
Work on solidarity and charity projects and activities (e.g. volunteer in an NGO)
Help people victim of violence and discrimination
Taking care of children
Make new friendships and go to social and civic events (e.g. sports, parties, demon-
strations)
Help to guide, advise and/or solve other people’s problems
Take care of sick people
Protecting the interest of others
Reading about historical events

LEADER

Learn strategies for business success
Sell things
Lead a group in accomplish some goal
Participate in a political campaign
Attend meetings, give interviews and influence others
Read business magazines or articles
Supervise and direct the work of others
Set up and run your own business
Negotiate or bargain for profit or goods
Persuading others with my ideas (convincing others)

ORGANIZER

Make calculations for business and bookkeeping
Set up a record-keeping system
Take an accounting course
Take an inventory of supplies and products
Write and file paperwork (e.g. commercial letters, reports, records)
Take a management or commerce course
Work in an office
Carry out the inventory of a warehouse (receipts and issues) (48)
Fill out forms (90)
Manage and process records of expenses (e.g. documentation, filling receipts)
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Professions

MAKER

Car mechanic
Truck driver
Electronics repairman
Mechanic engineer
Farmer
Electrician
Helicopter pilot
Sound technician
Fireman
Solar panel installation technician

RESEARCHER

 

Software Developer (programmer)
Civil Engineer
Chemical Engineer (e.g. Industry, Pharmaceuticals)
Researcher (science, technology, engineering, mathematics)
Biomedical Engineer
Veterinarian
Medical doctor (all specialties)
Physicist
Environmental engineer
Biologist (e.g. Zoo)

CREATOR

Poet
Musician and/or singer (all types of music)
Dancer (all types of dance)
Actor/Actress
Writer (e.g. novels, sci-fi, horror, fantasy)
Artist (e.g. painting, sculpting) 
Photographer
Entertainer (e.g. comedy, youtube, radio, tv shows)
Designer (e.g. clothes, interiors, marketing)
Graphic designer (e.g. computer games, comics, multimedia)

HELPER

Psychologist (e.g. School, Community, Clinical)
Sociologist
Teacher (preschool, highschool, special needs)
Speech Therapist
Human Resources Manager
Sport Sciences (e.g. Sports teacher, coach)
Social Worker
Journalist (e.g. TV, Web, Printed Press)
Public Relations
Guide and or Interpreter for deaf and blind people
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LEADER

Economist
Marketing & Publicity Manager
Business Executive
Hotel Manager
Real Estate Salesperson
Sales Manager
Sports Manager
Small Business Owner
Insurance Salesperson
Lawyer

ORGANIZER

Accountant
Secretary
Financial Analyst
Bank Worker
Tax Supervisor/Inspector
Telemarketing Operator
Courthouse Administrative Worker
Translator
Administrator in a civil service (e.g. town hall)
Hotel frontdesk worker

 

 Personality Traits

MAKER

I consider myself a practical person who tends to focus on real and concrete things.
I feel confident when using my body to relate to the physical world.
I like solving concrete problems by doing something physical
I deal well with the physical world (the world that we see around us and we experi-
ence)
I tend to be very independent and practical minded
I tend to be strong and aggressive.
I am more conservative than liberal
I can describe myself as practical and tool-oriented to tackle tasks
I am a very organized person
I am always busy - always on the go
I take control of situations and tasks
I choose tasks and activities that allow working alone
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RESEARCHER

 

I tend to focus on ideas instead of facts when they are involved with people
I usually collect information and analyze situations before making decisions
I am a curious person who enjoys asking questions about everything.
I consider myself as highly intelligent and smart
I tend to be introverted and find it difficult to lead and persuade people.
I tend to use my mind and analyze information to understand things.
I can describe myself as analytical, intellectual and scientific
I really enjoy exploring the world and the things around me
I avoid philosophical discussions (-)
I am a lonely person
Abstract ideas are easy for me to understand
I tend to be involved in theoretical discussions
If I have to make decisions I focus mainly on reason
I am very interested in understanding the phenomena that occur in nature.
I continually wonder the why of things

CREATOR

I am a creative, original and inventive person
I tend to be more chaotic than organized
I am especially sensitive to music, painting or feelings
I often find myself focused on a project and forget everything around me
I try to solve problems by creating something new and different
When I have a new idea, opposition from people does not discourage me 
I tend to achieve better results when I work alone and independently
I do not feel confident following a clear set of rules
I tend to do things my way, self-expressing 
I have a vivid imagination and fantasy
I am very spontaneous and I act without thinking
I tend to the fantasy and Imaginate things about life
I am often involved in fantasy and imaginative things
I tend to believe that things are absolute right or wrong (-)
I do not handle tasks methodically
I do not mind breaking rules and conventions
I tend to favor conventional and traditional views.
If I have to make decisions I focus mainly on my intuition 
I present work creatively and imaginatively.
I invent and create new things
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HELPER

I use my relationships with people to understand and analyze things.
I like helping people 
I tend to achieve better results in a group of people who work together
I am a cooperative and supporting person
I feel confident using feelings, words and ideas to work with people 
I like being close and sharing when I am in a group.
I am a friendly person and make friends easily.
It’s easy for me to recognize emotional cues to help and solve people’s problems.
I consider myself sensitive to people’s moods and feelings
Usually I tend to focus on people’s concerns and feelings.
I find it difficult to get along with others
I tend to participate in discussions or discussions to solve problems
I find easy for me to feel people´s emotions
I avoid coming into contact with people (-)
I don’t pay attention to the feelings of others (-)
I help and cooperate with others to do homework
I get involved in tasks and jobs without caring about the money or the benefits that 
I can get.
I get involved in group activities more than individual activities
I think I am a person who try to collaborate to achieve social purposes
I prefer jobs with tasks than those in which I have to deal with people
It would be easy for me to establish contacts and relationships with other people

LEADER

I enjoy being in charge of a job or project
I find it easy to influence and persuade people of something I want
I am a talented person to organize and manage a task
I feel comfortable when I have power and status in a team.
I don’t mind taking risks when troubleshooting
I usually use my intuition instead of my knowledge to work.
I am an energetic and enthusiastic person
I feel confident in making quick decisions when necessary
I usually get others to carry out my projects instead of starting them myself.
I tend to express and defend my thoughts and feelings.
I use and manipulate others to get my own way
I love emotion and new experiences.
I tend to be supported as a leader to defend a reform or initiative.
I try to be in charge and to lead others
I often take risks and seek adventure
I wait for others to take the initiative
I have difficulty starting challenging tasks
I work and strive for money or material benefits.
I would like earn money through business
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ORGANIZER

I am a very detail-oriented person
Detailed tasks are easy for me
I usually follow the instructions of others.
I tend to be quiet and careful
I am a responsible person
I am comfortable performing tasks initiated by others.
I avoid being in a position of authority
I feel secure and certain when I follow a routine
I often complete tasks successfully
I like things to be orderly
I feel uncomfortable when things are a mess
I work hard
I often forget to put things in their correct place (-)
I always get the job done and carry out my plans
I make rash decisions (-)
I always leave the place a mess
I feel comfortable with changes and challenges
I easily waste my time
I think I am a person who likes a systematic method of work.
I prefer jobs where I have to follow clear instructions
I have skills to perform administrative and office jobs
It would be easy for me to understand and manage income and expenses sheets of 
a business. 
It would be easy for me to present documentation in official organism. 
I consider myself a practical person
I consider myself a conscientious person
I consider myself an accurate person
I like follow the rules  
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Work Environment

MAKER

 

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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RESEARCHER

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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CREATOR

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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HELPER

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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LEADER

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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ORGANIZER

Working outdoors
Competitive environments: working alone trying to be the best and achieve my 
goals
Cooperative environments: working together to achieve common goals
Structured environments: organized, constant, routine
Changing and diverse workplaces, not always the same
Work in quiet and quiet places
Places with different people and groups
Work in individual offices or desks
Work in contact with people
Working alone
Work with a fixed schedule
Work alternate or flexible shifts
Have my own schedule
Work from home
Work outside the home
Work in noisy spaces
Work with deadlines and due dates
Work on projects with no rigid time limit
Working under pressure
Work in hierarchical structures: bosses, managers and subordinates
Work without anyone telling me what to do
Work in bright and open spaces
Work in cozy, intimate and limited spaces
Work in spaces that involve some risk and adventure
Work in dynamic, changing, fun spaces
Work in spaces without interruptions
Work in contact with nature
Work in very safe spaces that do not endanger our health
I prefer orderly work environments
I prefer structured schedules
I would like my job to allow me to interact with different people
I would like to carry out my work always in the same city
I would like routine jobs
I would like to always keep the same co-workers
In my work, I like to receive clear instructions
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Values 

MAKER

Be realistic in the world
Have material goods and possessions
Be efficient and skilled
Have many skills and abilities to solve everyday problems
Lead a humble and modest life
Have family security
Follow social norms and traditions
Give and receive favors in your relationships
Work hard
Put little time and effort into my work

RESEARCHER

 

Reflect and think about the things that happen around you
Think and inquire about what happens to you and the why of things
Be very rigorous in our opinions, affirm what we have evidence of
Have a good knowledge of the world and its phenomena
Be smart
Have the ability to think and analyze things around us
Spend time studying and researching
Thinking of new ideas and being creative
Worry about nature. 
Be well prepared and educated
Have theoretical bases of the life and what happen around us

CREATOR

Express emotions and what you feel
Believe in something spiritual that goes beyond material things.
Be religious
Surround you with surprises
Find new and different experiences
Enjoy life
Have a varied and diverse life
Get pleasure and satisfaction from things
Lead an exciting and fun life
Give yourself satisfaction
Enjoy things and life to the fullest
Have fun to the max
Be creative and imaginative
Have freedom
Surround yourself with pretty and beautiful things
Defend reforms and initiatives
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HELPER

Help people
Communicate and talk to people
Being an understanding person
Defend human rights
Take care of the people around you
Be good friends with your friends
Cooperate with people
Treating all people equally, fairly
Have social justice
To respect differences and diversity
To know how to forgive people
Being an honest person
To know how to forgive
Being loyal to my friends 
Listen to people who are different from me and try to understa 
Have time for other peoplend them.

LEADER

Have a lot of money
Achieve power in work and life
Choose my own goals
Have other people admire what you do.
Being successful in your professional life
Make my own decisions and do what feels right to me
Go on new adventures and live an exciting life.
To earn the respect of others.
To have social power
To have social prestige and recognition
Take risks and challenges
Reach important positions in companies or organizations
Undertake risky projects
Being able to influence people and institutions
Try challenging goals
Have ambition
Possess authority over others
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ORGANIZER

Live in a safe and secure environment
Follow and obey the rules even when no one is around
Have good manners
Defend that the government is taking care of my safety
Do everything that people think is right.
To behave correctly
Follow and respect traditional values and customs of the family and society 
Accept the life that I have
Be dedicated to a higher being or leader
Be humble
Being thankful
Respect the rules of coexistence
Honor parents and elders
Have self-discipline
Follow and defend the social order
Be loyal
Keep our promises
I value earning money
I value saving
I value power in business matters
I value power in social affairs 
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G-Guidance Questionnaire 
Validity content procedure by panel of experts: overview, general description and 

instructions 
  
G-Guidance 
Gamified Career Guidance: 
Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development 
through a Gamified Digital Platform 
 
 
1.-Overview of the theoretical bases of the instrument 

According to Holland´s Theory of vocational personalities and work environments an 

occupation is an expression of one’s personality. The agreement or congruence between 

one’s personality and one’s chosen occupation is positively related to the level of job 

satisfaction and stability. 

  

The Holland´s Theory can be summarized into three assumptions:  

  

- First assumption. Holland believes that people can be categorized according to six 

personality types (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising and 

Conventional, known by the acronym RIASEC) that have been considered to define 

the following types of personality in the G-Guidance Questionnaire: 

Maker (related to Hollingshead's "Realistic type", R): Likes to work with animals, 

tools, or machines; generally avoids social activities, such as teaching, healing, and informing 

others; has good skills in working with tools, mechanical or electrical drawings, machines, or 

plants and animals; values practical things one can see, touch, and use, such as plants and 

animals, tools, equipment, or machines; and sees self as practical, mechanical, and realistic. 

Researcher (related to Hollingshead's "Investigative type", I): Likes to study and 

solve math or science problems; generally avoids leading, selling, or persuading people; is 

good at understanding and solving science and math problems; values science; and sees self 

as precise, scientific, and intellectual. 

Creator (related to Hollingshead's "Artistic type", A): Likes to do creative activities, 

such as art, drama, crafts, dance, music, or creative writing; generally avoids highly ordered 

or repetitive activities; has good artistic abilities in creative writing, drama, crafts, music, 

or art; values the creative arts and likes drama, music, art, or the works of creative writers; 

and sees self as expressive, original, and independent. 

Helper (related to Hollingshead's "Social type", S): Likes to do things to help people, 

such as teaching, nursing, giving first aid, or providing information; generally avoids using 

machines, tools, or animals to achieve a goal; is good at teaching, counseling, nursing, or 

Apêndice B. Instruções gerais para o estudo de validação



122

   
 

giving information; values helping people and solving social problems; and sees self as 

helpful, friendly, and trustworthy. 

Leader (related to Hollingshead's "Enterprising type"E): Likes to lead and persuade 

people and to sell things and ideas; is good at leading people and selling things or ideas; 

values success in politics, leadership, or business; and sees self as energetic, ambitious, and 

sociable. 

Organizer (related to Hollingshead's "Conventional type"C): Likes to work with 

numbers, records, or machines in a set, orderly way; generally avoids ambiguous, 

unstructured activities; is good at working with written records and numbers in a 

systematic, orderly way; values success in business; and sees self as orderly and good at 

following a set plan.  

 

- Second assumption. Each personality type has a different set of abilities, 

interests, and characteristic personality traits. This set creates an atmosphere 

and a situation that correspond to each of the personality types, called the work 

environment. A work environment presents both problems and opportunities, 

typically dominated by a specific type of personality.  

  

- Third assumption. People will try to find work environments that allow them to use 

their particular skills, express their attitudes and experience satisfaction.  

  

- Fourth assumption. People will behave as a result of an interaction between the 

personality of an individual and the characteristics of his environment.  

 

Holland's different personality types have been defined as a result of the combination of 

skills, preferences, personality traits, values, and work environment.  For the content 

validity process of the G-Guidance Questionnaire we will consider the following general 

description and definitions of its dimensions and scales. 

  

2. General description and aims of the validity content 

  

The G-Guidance Questionnaire is an instrument developed to evaluate the main dimensions 

of Holland's theory. 

The objective of content validity is to evaluate by different experts the clarity, 

representativeness and relevance of the items of the G-Guidance Questionnaire. 

Additionally, the need to review and reformulate the item is requested. To do this, 

participants must read the brief description of the instrument and the instructions for the 

procedure. Then, the participants must evaluate each item of each scale that has been 

included in the different dimensions. 
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3. Dimensions and scales  

  

The instrument is made up of six dimensions: Skills, Activities / interests, Professions, 

Personality traits, Work environment and Values. Each dimension is divided into six scales 

according to the six Holland profiles (RIASEC): M-Maker (related to Hollingshead's "realistic 

type", R); R-Researcher (related to Hollingshead's "investigative type", I); C-Creator 

(related to Hollingshead's "artistic type", A); H-Helper/comunicative (related to 

Hollingshead's "social type", S); L-Leader (related to Hollingshead's "entrepreneurial type" 

E) ; O-Organizer (related to Hollingshead's "Conventional Type" C). Thus, the instrument is 

finally composed of 36 subscales. Below is the definition of the six dimensions: 

Skills 

These refer to particular elements of an individual’s personality that allow the execution of 

tasks and determine the successful development of such a task or activity. They are seen as 

“the potential associated with the natural characteristics of the individual to manage 

certain situations (Olaz, 2011, p. 610) and the abilities of the individual to the application of 

knowledge in order to perform tasks and solve problems through the use of any technique 

(European Commission, 2009).  

Activities/Interests 

Interest refers to relations between the individual and an activity or set of activities in a 

given area (Krapp, 2002; Schiefele (2009). It includes  affective (i.e., feelings that are 

associated with engagement in an activity) and cognitive components (i.e., the perceived 

engagement, thoughts about the activity.and e attribution of personal significance or 

importance) which are part of individuals’ engagement in activities (Renninger and Hidi 

2002).  

Professions 

Any type of work or jobs that needs special training or a particular skill and people who this 

type of work is considered as a group. It is also refers to occupation, calling, business or 

caree  

Personality traits.  

It concerns to individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling and 

behaving. It focuses on relatively stable human psychological characteristics and 

regularities that make people alike and that distinguish psychologically one person from 

another. The set of psychological traits influence his or her interactions with, and 

adaptations to, the intrapsychic, physical, and social environments. Traits are typically seen 

as stable constructs rather than skills that need to be developed 

Work Environment 

It Refers to the dominant characteristic of a job (autonomy, social interaction, mobility…) 

and the elements of a work environment linked to the basic psychological needs that seem 
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particularly relevant in the context of activity based work (need for autonomy, need for 

relatedness,  need for structure) 

Values 

The values are related to the beliefs linked to affection and desirable goals that motivate 

action and indicate what is important to us in life with varying degrees of importance. Values 

transcend specific actions and situations, serve as standards or criteria and guide the 

selection of actions, policies, people, and events; and guides attitudes and behaviors in the 

context. 

  

4. Procedure 

  

1) Read Holland's assumptions and definition of dimensions. 

2) Open the item bank sheet (excel) and rate each item in the following criteria: 

- Clarity. Refers to whether the item is correctly formulated and its meaning is 

understood. The possible answer options are two: No (It is not clear, the item is ambiguous, 

confusing or does not clearly express what it is trying to evaluate); and Yes (Clear, the item 

is clear). If the response is NO, please, try to give some suggestion in the columns labeled as 

“REVIEW/COMMENTS” and “REFORMULATION”.   

- Representativeness. This criterion refers to whether the item is representative, that 

is, characteristic or typical of the dimension to which it has been assigned. The possible 

answer options are three: 1 (low degree of representativeness); 2 (half degree of 

representativeness); and 3 (high degree of representativeness). 

- Relevance. It refers to whether the item is relevant or important to measure the 

dimension to which it has been assigned. 1 (Not relevant , the item can be eliminated without 

affecting the dimension measurement); 2 (Not very relevant , the item has some relevance, 

but it evaluates very secondary aspects of the dimension or are only indirectly related to 

it); 3 (Relevant , the item reflects important aspects of the dimension evaluated or directly 

related to it) 

Additionally, for each item include your view about the need to review the item or 

reformulate it (especially if the response in clarity is “NO”), or if other dimension could be 

more appropriate to include the item: 

-Review/comments. Experts should consider, if it is necessary, to review this item 

regarding its writing or content or if this item should be reassigned to other dimensions. If 

so, experts should include some comments about the item. 

- Reformulation. Experts may propose variations of the item if they consider it 

appropriate. 

- General comments for the global dimension. Finally, include, if you consider it, a 

general comment on the global dimension, so that the experts can suggest additional 

elements to consider in the given dimension. 
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- Once the review is complete, please email the completed excel file to: 

macarrasco@psi.uned.es 

 

Don't forget to save the file each time you work with it. 

Thank you very much for your help 
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