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Resumo 

A literatura sobre vinculação tem revelado que esta exerce uma influência sobre vários 

domínios do desenvolvimento humano, de que não é excepção, o desenvolvimento de 

carreira. O presente trabalho teve como objectivo analisar as relações entre os estilos de 

vinculação e as dimensões atitudinais da maturidade vocacional – planeamento e 

exploração da carreira. Participaram no estudo 75 alunos do 9ºano de escolaridade. Para 

a avaliação da percepção das relações de vinculação foi aplicado o Inventário sobre 

Vinculação na Adolescência (IPPA), o Inventário de Desenvolvimento Vocacional 

(CDI) para avaliar as dimensões atitudinais da maturidade vocacional e uma Escala de 

Atitudes dos Pais para avaliar o envolvimento parental. Os resultados obtidos indicaram 

que a qualidade da vinculação não está relacionada com a maturidade vocacional, 

designadamente com as atitudes de planeamento e exploração. De igual forma, não se 

registaram diferenças significativas entre as modalidades de vinculação e o planeamento 

e exploração da carreira; e não se verificaram diferenças relevantes entre os alunos com 

uma vinculação segura ou insegura à mãe ou ao pai e a maturidade vocacional dos 

mesmos. Contudo, os resultados revelam que quanto mais elevada é a confiança com a 

mãe e com o pai, maior é o nível de planeamento da carreira, pelo que os dados sugerem 

que a família pode ocupar um lugar fundamental no desenvolvimento de carreira e na 

maturidade vocacional dos alunos. 

Palavras – chave: Vinculação, estilos de vinculação, maturidade vocacional, 

planeamento e exploração, desenvolvimento de carreira 

 

Abstract 

The literature of attachment reveals that it exerts an influence upon various domains of 

the human development, which is not exception, the career development. The aim of 

this work was to analyse the relations between the attachment styles and the attitudinal  

dimensions of vocational maturity – career planning and exploration. In this study had 

participated 75 students of 9th grade of High School.To evaluate the attachments 

relations perceptions was applied the Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), 

the Career Development Inventory (CDI) to evaluate the attitudinal  dimensions of 

vocational maturity and one Scale of Parent´s Attitudes to evaluate the parental 

involvement. The results reveal that the attachment quality isn’t related with vocational 

maturity, particularly with the planning and exploration attitudes. In the same way, there 

were no significant differences between the attachments modalities and the career 

planning and exploration; and there were no significant differences between the students 

with a secure or insecure attachment to mother or father and the vocational maturity of 

them. However, results suggest the higher is the confidence to mother or father, the 

higher is the level of career planning, so the results suggest that the family can take a 

fundamental place in the career development and in the vocational maturity of the 

students. 

 

Key – words: Attachment; Styles Attachment; Vocational Maturity; Planning and 

Exploration; Career Development 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação insere-se no Mestrado Integrado em Psicologia da 

Educação e Orientação e inscreve-se no âmbito do desenvolvimento psicológico dos 

jovens adolescentes, mais especificamente dos estudantes do 9ºano de escolaridade, ano 

de transição crucial à tomada de decisão vocacional. Trata-se de um trabalho que se 

situa na intersecção de dois domínios da psicologia – a psicologia clínica e a psicologia 

educacional, procurando contribuir para o enriquecimento da investigação e do 

exercício da psicologia neste último contexto.   

 No que se refere à vinculação, a Teoria de John Bowlby com a sua trilogia e a de 

Mary Ainsworth com os seus estudos no Uganda e em Baltimore de que resultou um 

procedimento laboratorial designado Situação Estranha (Dias, Soares & Freire, 2004), 

constituem pedras basilares a partir das quais muitos outros autores se inspiraram para 

expandir a própria teoria e integrá-la noutros quadros conceptuais, como as dinâmicas 

desenvolvimentais numa perspectiva de ciclo de vida.  

 As teorias da vinculação distinguem-se quer pela sua relevância e robustez quer 

pela sua compatibilidade com outras posições teóricas (psicanalítica, biológica, 

sociológica), permitindo constituírem-se um modelo explicativo global sobre o 

comportamento e sobre o desenvolvimento nas suas duas diferentes faces: 

vinculação/ligação e separação/individuação, o mesmo quer dizer infância e 

adolescência abordadas, neste estudo, com relação à maturidade para fazer uma escolha 

vocacional. De facto, a escolha e o prosseguimento para um percurso profissional com 

vista à autonomia e independência só se opera e só se exige numa fase do 

desenvolvimento do ciclo vital em que, à partida, o adolescente passa a dispor de 

capacidades que visam ultrapassar a dependência (Soares & Campos citado por Simões 

& Lima, 2001) o que não quer dizer que se assista à ruptura ou desvinculação face às 

figuras significativas. Consistente com esta proposição, Blustein e colaboradores (1991) 

concluíram através dos seus estudos, que a combinação entre vinculação parental e 

independência conflitual parece promover as melhores condições familiares de suporte 

com vista ao compromisso para o processo de escolhas de carreira. O ideal será o 

adolescente viver no seio de uma aliança forte entre vinculação e autonomia que servirá 

de base segura para a maturidade para proceder a uma escolha vocacional.  
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A passagem de um estado simbiótico com a mãe na infância precoce (Mahler, 

citado por Sá, 1998) para um estado de diferenciação e autonomia, implicando a 

separação interna dos imagos parentais, permitirá novos investimentos em objectos 

externos à família (Sá, 1998). É precisamente neste período que muitos adolescentes 

resolvem de forma satisfatória as diferentes tarefas do desenvolvimento, nomeadamente 

o confronto com os pontos de tomada de decisão proposto pelo sistema educativo 

(Janeiro, 2006) outros, no entanto, revelam várias dificuldades ao longo deste processo.  

 A experiência de cinco anos em Serviços de Psicologia e Orientação em escolas 

públicas do ensino básico, permitiu observar que para um certo número de estudantes as 

questões inerentes à carreira ocupam um interesse mínimo nas suas vidas. Ao contrário 

destes, outros alunos evidenciam interesse e empenho no processo de exploração e 

investimento vocacional, colaborando activamente nesta descoberta pessoal com vista a 

prosseguir estudos até ao 12ºano na mira de ingressarem no ensino superior ou num 

curso profissional.  

O enquadramento em sub - grupos de alunos interessados e não interessados 

possibilitou-me caracterizar de forma pragmática e não científica os alunos com base 

nas suas atitudes face à escolha de carreira: os que manifestam ter tomado anteriormente 

a sua decisão, no entanto frequentam as sessões de orientação vocacional no sentido de 

que estas ajudam à consolidação e, consequente, confirmação das suas aspirações 

iniciais, ou seja, a tomada de decisão vocacional é consumada de forma segura e sem 

grandes dificuldades. Dentro deste grupo encontramos alunos com um percurso 

conotado por sucessos consecutivos ou razoáveis e alunos que enveredarão por um 

percurso alternativo contornando, deste modo, as dificuldades do ensino nos moldes 

tradicionais, optando por um curso de carácter profissionalizante; um outro grupo em 

que a tomada de decisão não é assente numa reflexão crítica sobre si e sobre os seus 

interesses e aptidões, conservando a mesma posição numa atitude de resistência e até 

negação à mudança face ao projecto idealizado inicialmente; um grupo em que se 

assiste a uma tomada de decisão pensada, no entanto fruto de grande insegurança, 

dúvidas constantes, avanços e retrocessos carregados de angústia pela constatação 

inadiável do compromisso entre as aspirações e as limitações internas ou externas à 

concretização dos mesmos; finalmente um grupo no qual se assiste a um 

alheamento/desinvestimento face à escola e a tudo o que a ela diz respeito e onde o 

desenvolvimento de carreira não é excepção. 
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Perante a variedade de alunos com a qual o psicólogo vocacional se confronta, o 

desafio passa por a nível instrumental, aprimorar e personalizar técnicas que integrem e 

validem qualquer programa de educação para a carreira. Ao nível da atitude, fornecer 

uma “base segura” externa de apoio em direcção à tomada de decisão. 

 Estas observações serviram de base para o estudo, no sentido de que levaram a 

questionar se a família e, nomeadamente os estilos de vinculação, seriam em certa 

medida responsáveis por estes comportamentos de maior decisão ou indecisão face à 

escolha vocacional. A identificação dos três padrões de vinculação – seguro, inseguro-

evitante, inseguro-ansioso/ambivalente com relação às dimensões afectivas da 

maturidade vocacional – planeamento e exploração da carreira surge, assim, como mote 

para a investigação que se apresenta.  

 Como referem Tokar e colaboradores (2003), a natureza e a qualidade das 

relações com os outros significativos (pais) têm sido posicionadas enquanto factores 

explicativos de vários domínios do desenvolvimento e ajustamento humano, incluindo o 

desenvolvimento de carreira. De facto, já a teoria de Super (citado por Tokar, Withrow,  

Hall & Moradi, 2003), sugeria como as relações estabelecidas com a família ou os 

pares, podiam influenciar o desenvolvimento de carreira ao facilitar o desenvolvimento 

e a implementação do auto-conceito. Mais recentemente, assiste-se a um renovado 

interesse no papel da família, com a crescente especulação de que as dinâmicas 

familiares e outras relações de vinculação se revelam contributos importantes para 

vários aspectos do desenvolvimento de carreira (Tokar et al., 2003). 

O conceito de Maturidade Vocacional introduzido na década de 50 por Super 

(1957) foi sofrendo uma evolução para, em 1990, se referir “à prontidão individual para 

lidar eficazmente com as tarefas de desenvolvimento próprias do estádio de 

desenvolvimento em que o indivíduo se encontra” (Super, 1990, p.207). Cinco décadas 

depois o tema continua a despertar a atenção merecendo, dado o seu interesse, novas 

investigações como a que levou ao surgimento do “Modelo Interactivo Pessoa – Meio” 

sobre as bases da maturidade de carreira de Super (Super, 1990), relacionando variáveis 

pessoais e ambientais associadas às atitudes de planeamento e exploração, dimensões da 

maturidade de carreira. 

 Neste sentido, a investigação visa estudar a influência da família ou relações de 

vinculação no desenvolvimento de carreira e maturidade vocacional do aluno com uma 

amostra de estudantes portugueses do 9º ano de escolaridade, à semelhança de outras 
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investigações neste âmbito e que têm sido levadas a cabo tanto no nosso país como no 

estrangeiro. O principal objectivo é, deste modo, o estudo do impacto dos estilos de 

vinculação nas dimensões afectivas da maturidade vocacional – planeamento e 

exploração da carreira. 

 Para a realização do plano empírico coloca-se como hipótese geral a 

probabilidade de existência de uma associação entre a qualidade da vinculação e a 

maturidade vocacional. Mais concretamente, espera-se que os jovens com um estilo de 

vinculação seguro demonstrem atitudes mais favoráveis ao planeamento e exploração da 

carreira, isto é, maior maturidade vocacional e, pelo contrário, prevê-se que os jovens 

com um estilo de vinculação inseguro - ambivalente ou ansioso revelem atitudes mais 

fracas em relação ao planeamento e exploração da carreira, ou seja, evidenciem menor 

maturidade vocacional. 

Em termos de estrutura de trabalho, este encontra-se dividido em cinco capítulos 

principais. O primeiro capítulo prende-se com a fundamentação ou enquadramento 

teórico de uma das variáveis em estudo: a vinculação. O segundo capítulo compreende a 

fundamentação teórica relativa à segunda variável em estudo: a maturidade vocacional 

nas suas dimensões afectivas: planeamento e exploração da carreira e a evolução dos 

diferentes modelos na Teoria de Super e, mais tarde, de Savickas. O terceiro capítulo 

faz a reflexão e integração das duas variáveis em foco no estudo: vinculação e 

maturidade vocacional contribuindo, para isso, uma síntese dos principais estudos 

exploratórios realizados no âmbito desta temática. O quarto capítulo, referente ao 

método, contextualiza a elaboração do estudo empírico, apresenta os objectivos e as 

hipóteses mais detalhadas, os participantes e os instrumentos de medida utilizados no 

estudo. O quinto capítulo integra a análise de resultados com os dados obtidos após a 

aplicação experimental da Escala de Atitudes dos Pais, do Inventário sobre Vinculação 

na Adolescência (IPPA) e do Inventário de Desenvolvimento de Carreira (CDI) – 

Escalas de Planeamento e Exploração da Carreira. Ainda neste capítulo é apresentada 

uma leitura detalhada dos resultados.  

No ponto « Discussão de Resultados e Conclusões» apresenta-se uma síntese e 

reflexão geral sobre os dados obtidos com o presente estudo. 
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CAPÍTULO I – FAMÍLIA E VINCULAÇÃO 

1. Influência Parental na Carreira – Considerações Gerais 

A influência da família e, em particular, a influência dos pais no 

desenvolvimento de carreira das crianças e jovens tem suscitado desde longa data 

grande curiosidade tendo vindo a tornar-se objecto de maior interesse desde as duas 

últimas décadas. Já na década de 50, Super e Holland consideravam a influência da 

família como uma variável preponderante no processo de escolha vocacional (citados 

por Pinto & Soares, 2001). Em termos históricos, as primeiras perspectivas acentuavam 

a natureza diferencialista, que colocava a tónica nas diferenças de condições de vida 

familiar, de práticas educativas, de percursos escolares e profissionais dos pais, de 

valores, sexo, idade para justificar as diferentes situações e comportamentos de carreira. 

Posteriormente, a ênfase é colocada no paradigma desenvolvimentista que defende a 

ideia que, tanto a influência parental como o desempenho e a aprendizagem de tarefas 

vocacionais se operam em diferentes fases da carreira e em diferentes papéis (Pinto & 

Soares, 2001). Próxima desta perspectiva, Anne Roe já em 1957, considerava a família 

uma influência determinante no seu modelo de carreira, remetendo as raízes dos 

comportamentos vocacionais para as experiências precoces da infância, nomeadamente 

com os pais (citada por Pinto & Soares, 2001). A sua teoria abordava, igualmente, a 

percepção das atitudes parentais e as suas implicações para o desenvolvimento de 

carreira, ou seja, analisava a importância das atitudes de acolhimento (sobreprotecção, 

de exigência exagerada, de aceitação) ou frieza (evitamento) dos pais na escolha 

ocupacional dos filhos (Roe, 1957).  

O terceiro paradigma, mais actual e que parece exercer influência sobre as 

investigações mais recentes, é de cariz ecológico. Os princípios de reciprocidade e troca 

na interacção sujeito/meio, estão presentes em modelos teóricos de carreira, 

concretamente nas interacções dinâmicas entre pais e filhos, compreendendo a família 

como um sistema inserido noutros sistemas, na interdependência do desenvolvimento da 

carreira com as características dos contextos em que os indivíduos se inserem (Pinto & 

Soares, 2001).  

Independentemente da diversidade de correntes teóricas, o certo é que todas elas 

comungam da ideia de que os pais constituem recursos poderosos para potenciar os 
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objectivos de educação de carreiras. A última década regista um incremento no interesse 

pelo tema, assistindo-se a uma evolução nas abordagens conceptuais que se distanciam 

progressivamente do estado inicial de carência de quadros teóricos com referência ao 

domínio da influência parental (Pinto & Soares, 2001). Como Palmer e Cochran (1988) 

concluíram, apesar dos conselheiros em orientação possuírem as vantagens do treino e 

da experiência, os pais têm a vantagem de possuírem uma forte ligação e conhecimento 

acerca dos seus filhos. Um pai é um “outro-significativo” que terá alcançado a díade 

relacional primária, enquanto que um conselheiro tem somente o potencial para 

participar numa díade relacional baseada em actividades programadas. 

 

1.1 O Desenvolvimento das Relações de Vinculação e a Importância da Vinculação 

no Desenvolvimento Sócio-Emocional da Criança 

O estabelecimento das relações de vinculação entre crianças e pais constitui um 

dos mais importantes aspectos do desenvolvimento (Lamb, 2000), como tal, ao 

considerarmos a vinculação numa perspectiva de desenvolvimento do ciclo vital, os 

diferentes contextos de vinculação (relações familiares, amizade íntima ou amorosas) 

podem ser palco tanto de estabilidade e manutenção como de mudança e transformação 

(Fonseca, Soares & Martins, 2006).  

O conceito de vinculação enquadra-se na Teoria da Vinculação de John Bowlby 

(1907-1991) que a partir dos anos trinta manifestou um interesse crescente pela ligação 

entre a privação ou a perda da mãe e o posterior desenvolvimento do indivíduo 

(Canavarro, 1999). Bowlby (citado por Levy, Blatt & Shaver, 1998), centrou os seus 

estudos na observação do comportamento das interacções das crianças com os seus 

cuidadores (caregivers), especialmente as suas mães e, através deles, estudou os efeitos 

das relações de vinculação precoces no desenvolvimento da personalidade Mary Salter 

Ainsworth (1913-  ), por sua vez inovou a metodologia possibilitando não só a testagem 

empírica de algumas ideias de Bowlby, como também promoveu a expansão da própria 

teoria. Ao trabalhar intensivamente com pequenas amostras de díades mãe-criança, 

inicialmente no Uganda depois em Baltimore, Ainsworth (citada por Main, 2000), 

constatou a tendência alternante da criança para explorar afastando-se da mãe, para em 

seguida regressar à figura de vinculação (conceito de “base segura”). Surge, deste 

modo, o conceito de “figura prestadora de cuidados” como uma “base segura”, a partir 

da qual a criança explora o ambiente (Domingos, 2006). Ambos os autores (citados por 
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Matos & Costa, 1996) defendem na sua teoria, a necessidade dos indivíduos para 

desenvolver ligações afectivas de proximidade com o objectivo de atingir segurança 

para explorar com confiança o self, os outros e o mundo (Bowlby citado por Domingos, 

2006). As suas observações levaram Bowlby (citado por Main & Kazdin, 2000) a 

concluir que numa primeira fase, o acto de chorar, segurar-se com firmeza, seguir com o 

olhar, se tratariam de simples emissões de comportamentos de vinculação, ao invés de 

serem dirigidos especificamente a uma pessoa. Progressivamente, assistir-se-ia a uma 

elaboração dos comportamentos e o bebé começaria a discriminar uma pessoa da outra e 

a dirigir o comportamento de vinculação diferencialmente (Ainsworth, 1989). Desta 

forma, as ligações afectivas de proximidade ou relações de vinculação, constituem 

importantes recursos na procura de conforto e apoio que implicam afectos intensos, 

sobretudo em momentos de separação, contribuindo, de forma inequívoca, para o 

desenvolvimento de um sentido interno de segurança pessoal (Bowlby, Ainsworth, 

Weiss, West & Sheldon – Keller citados por Matos & Costa, 1996). O estabelecimento 

de uma relação de vinculação é, como tal, entendido como uma tarefa sócio-emocional 

da infância, que fornece a base para a competência e auto-eficácia e prepara a criança 

para a resolução de tarefas desenvolvimentais subsequentes nos domínios social, 

emocional e cognitivo (Soares, Lemos e Almeida, 2005).  

A maneira como a figura de vinculação responde às necessidades básicas da 

criança é, pois, essencial para o desenvolvimento da confiança e segurança do self, 

primeiramente em relação às figuras de vinculação para se generalizar, mais tarde, a 

outras figuras e relações (Bowlby citado por Soares et al., 2005). Deste modo, podemos 

afirmar, que os indivíduos que experienciaram vinculações saudáveis com outros 

significativos, estão propensos a percepcionar os outros e o meio ambiente como 

cuidadores e apoiantes e a percebê-los como competentes (O´Brien, Friedman, Tipton, 

Linn, 2000). Uma atitude responsiva e apoiante dos outros significativos promoverão, 

na criança, a aquisição da segurança interna essencial para a tomada de atitudes de auto 

e hetero exploração face ao meio circundante. 

 

1.2 Vinculação e Holding   

Por vinculação entende-se o comportamento que tem como objectivo promover 

a proximidade (Zeanah citado por Guedeney & Guedeney, 2002) ou contacto com uma 



Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 
 

Estudo Exploratório  sobre a Relação entre Vinculação  
   e Maturidade Vocacional numa Amostra de Alunos do 9ºano  

 

 13 

ou mais figuras específicas a que o indivíduo está vinculado (Ainsworth, Blehar, Waters 

& Wall citados por Canavarro, 1999).  

Em 1961, Bowlby suportado pelas pesquisas de K. Lorenz, considerou a 

existência de uma pulsão primária – pulsão de vinculação, que se exprimiria de forma 

mais explícita nos dois primeiros anos de vida da criança, nomeadamente através de 

comportamentos de sinalização (sorriso, chorar, sucção, chamar a atenção) e 

comportamentos de aproximação («ir para», agarrar-se, seguir, procurar) (Oliveira, 

2000) em direcção a uma figura de vinculação  (Holmes, 1995 citado por Guedeney & 

Guedeney, 2002). A figura de vinculação é, na óptica de Howes (citado por Guedeney 

& Guedeney, 2002) uma pessoa que cuida quer emocional quer fisicamente da criança, 

estando presente significativa e regularmente na sua vida. Desta forma, qualquer pessoa 

é susceptível de se tornar uma figura de vinculação, bastando envolver-se numa 

interacção social viva e durável com o bebé, respondendo aos seus sinais e suas 

aproximações (Holmes citado por Guedeney & Guedeney, 2002). Através da vinculação 

a criança experimenta, de facto, uma relação securizante e continente que lhe permite 

explorar o seu mundo interno (Bénony, 1998).  

À concepção de “continente” de Bion, podemos associar a de holding de 

Winnicott, para designar o acto de pegar, segurar, de proteger a criança tanto corporal 

como psiquicamente, traduzindo a capacidade da mãe se aperceber das necessidades do 

filho e de lhe responder de forma adequada, permitindo à criança estruturar o seu Ego, o 

seu espaço interior, elaborar a imagem do seu corpo e a sua realidade psíquica (citados 

por Houzel, Emmanuelli & Moggio, 2004). Há uma descodificação dos sinais vindos da 

criança, uma interpretação e consequente satisfação. Progressivamente, a mãe vai-se 

reinvestindo nela própria enquanto mulher, o que implica uma disponibilidade menos 

imediata às solicitações da criança. Este momento de espera, que nos remete para o 

conceito de “frustração” – a não satisfação de uma pulsão (Houzel et al., 2004) e 

“representação”- imagem mental que permite à criança evocar o objecto na sua ausência 

(Golse, 1998), vai promover a capacidade de estruturar o seu eu, enquanto ser com 

individualidade. Passa, assim, da dependência absoluta para uma dependência relativa 

que permitirá despoletar o sentimento de continuidade de existir, o self e a 

intersubjectividade, permitindo que a pessoa comece a perceber o outro 

independentemente do que disser ou fizer, a denominada sintonização afectiva e 

subjectiva (Winnicott citado por Bléandonu, 1999). O modelo continente-conteúdo é o 
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protótipo de qualquer relação. A pessoa continente recebe a tensão da criança em 

desamparo (Bion & Meltzer citados por Houzel et al., 2004), acolhendo-a, digerindo-a e 

devolvendo-a – rêverie ou função alpha (Boubli, 1999). Ao transformar as suas tensões, 

a criança assimila essa transformação elaborativa e integrativa, permitindo o seu 

crescimento psíquico - conteúdo - rico em significado (Houzel, et al., 2004). A 

capacidade de empatia para saber do que o bebé tem necessidade (Golse, 1998), a 

“Preocupação Materna Primária” (Winnicott citado por Golse, 1998) irá ter um papel 

fundamental na organização do Ego (Golse, 1998). Como refere Bowlby (1969), a 

simples consciência de que a figura de vinculação se encontra disponível gera um 

sentimento de segurança na criança. Uma vinculação “comprometida” pode, contudo, 

gerar inibição nas actividades de exploração do mundo. Neste sentido, Winnicott (citado 

por Oliveira, 2000) sugere que só podemos compreender o bebé na sua relação com a 

mãe (ou figura maternal), na medida em que esta proporciona um ambiente facilitador 

(holding environment), suficientemente disponível para a auto-exploração e 

desenvolvimento da autonomia. 

 Como podemos concluir, a emissão por parte do bebé de comportamentos 

sugestivos de desamparo quando elaborados e devolvidos à criança pela figura de 

vinculação, serão promotores de crescimento e desenvolvimento psicológico, geradores 

de curiosidade e auto-confiança para a exploração, independência e autonomia 

relativamente às figuras de vinculação. 

 

1.3 Estilos de Vinculação 

Como Bowlby (citado por Cooper, Shaver & Collins, 1998) salientou, a maior 

parte das investigações no âmbito da vinculação referem-se sobretudo à vinculação na 

díade mãe – bebé. Ainsworth e os seus colaboradores (citados por Cooper et al., 1998) 

descobriram que os bebés diferem na forma como suportam o stress quando deixados 

sozinhos pelas suas mães numa situação estranha. Deste modo, a fim de estudar o stress 

psicológico, Ainsworth e colaboradores (1978), desenvolveram uma situação 

laboratorial designada de “Situação Estranha” que teve como propósito induzir níveis de 

stress reduzidos, com duração de cerca de 20 minutos na criança, mas com intensidade 

suficiente para activar comportamentos de vinculação. As três situações indutoras de 

stress utilizadas na Situação Estranha assemelham-se a situações quotidianas das 

crianças: 1) presença de um local desconhecido da criança; 2) interacção com uma 
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pessoa diferente; 3) breves separações da mãe (Canavarro, 1999). A análise dos 

comportamentos observados possibilitou o estabelecimento de uma relação entre 

vinculação e estilo de maternagem a partir da identificação de três tipos de reacção à 

Situação Estranha, (Guedeney & Guedeney, 2002), isto é, possibilitou a criação de uma 

classificação do comportamento de vinculação. À luz desta investigação, foram assim 

identificados três padrões do comportamento de interacção: Padrão A – Inseguro - 

Evitante, caracterizado por comportamentos de evitamento do bebé face à mãe, 

nomeadamente nos episódios de reunião, em que a ignora ou se afasta dela. O bebé 

demonstra pouca ou nenhuma tendência para procurar proximidade, interacção ou 

contacto com a mãe, não evidenciando uma resistência activa quando tal situação 

ocorre. Nos episódios de separação, o bebé não manifesta perturbação e, se tal acontece, 

isso deve-se mais ao facto de ficar sozinho do que à ausência da mãe. Tendencialmente 

o bebé pode tratar a estranha de modo semelhante à mãe, podendo mesmo haver um 

menor evitamento. Estes bebés experienciaram respostas rejeitantes e insensíveis da 

figura de vinculação, particularmente em momentos em que o sistema de vinculação 

estava intensamente activado, levando o bebé a construir um modelo interno da mãe 

rejeitante. Consequentemente em vez de procurar contacto, o bebé evitá-lo-á, numa 

atitude estratégica de desactivação do comportamento de vinculação. Padrão B – Seguro 

– caracteriza-se por uma procura activa de proximidade, contacto ou interacção com a 

mãe, nomeadamente nos momentos de reunião (Neves, 1995). Assiste-se a uma 

alternância equilibrada entre comportamentos de vinculação e de exploração, ou seja, o 

sistema de vinculação deixa de estar activado, possibilitando a activação do sistema de 

exploração. Na presença da mãe, o bebé mostra-se capaz e interessado na exploração do 

meio, separando-se para brincar e estabelecendo relação com o estranho. Quando a mãe 

se ausenta, há um declínio nos comportamentos exploratórios. Após a reunião, procura 

activamente o contacto, a interacção que o leva ao conforto (Domingos, 2006), numa 

expressão de alívio pelo regresso (Bénony, 1998). Padrão C- Inseguro – 

Ansioso/Ambivalente – caracteriza-se pela existência de um comportamento 

exploratório pobre, traduzido na dificuldade para se isolar para explorar o meio, fruto da 

necessidade frequente de contacto, mesmo antes da separação e pelo receio de situações 

e pessoas diferentes. Verifica-se nestes bebés a dificuldade em estabelecer contacto após 

a reunião, podendo este ser marcado por demonstrações de irritabilidade, protesto ou 

passividade (Domingos, 2006). As observações revelaram que estes bebés 
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experienciaram respostas inconsistentes ou imprevisíveis nos cuidados maternos, 

sobretudo quando o sistema de vinculação estava activado. A incerteza quanto à 

disponibilidade da figura de vinculação levaria à manifestação de ambivalência e a uma 

hiperactivação do sistema de vinculação (Neves, 1995). Hazen e Shaver (citados por 

Cooper et al., 1998), sugerem que estes modelos se repetem na adolescência.  

 

 

 

1.4 Comportamento Exploratório e Modelos Internos Dinâmicos (MID) 

As condições que despoletam e intensificam o comportamento de vinculação da 

criança incluem alarme e perigo, fome, separação e doença, enquanto que as condições 

que reduzem a intensidade do comportamento de vinculação, incluem a disponibilidade 

dos cuidadores (entendidos como base segura) em combinação com as oportunidades 

para desempenhar um comportamento exploratório (Ainsworth, 1989). Posto isto, 

podemos afirmar que a função do cuidador como base segura é, claramente, entendida 

na relação entre comportamentos de vinculação e exploração (Eagle, 1996). Na primeira 

metade do primeiro ano de idade da criança surge uma nova fase de desenvolvimento 

com mudanças mais ou menos simultâneas, as quais incluem a locomoção, o alcançar 

directamente e apertar. Além disso, o bebé forma a sua primeira representação interna 

acerca do cuidador, tendo alcançado a capacidade para acreditar que o cuidador existe 

mesmo quando não o pode percepcionar. Ele passará a ser capaz de se vincular não só à 

sua figura materna, mas também, a outra ou algumas pessoas familiares. Ao longo do 

primeiro ano, a criança construirá gradualmente expectativas de regularidade no que lhe 

irá acontecer. Inicialmente isto é primitivo, mas a determinada altura a criança irá 

organizar estas expectativas internamente, no que Bowlby designou “internal working 

models” (“modelos internos dinâmicos”) (Ainsworth, 1989) - representações dinâmicas 

que predizem e interpretam o comportamento dos outros significativos e orientam na 

definição de planos de acção como resposta a estas interpretações (Bowlby citado por 

Faria, 2008). Os modelos internos, surgem como resultado das experiências de 

vinculação precoces, que permitem à criança acumular conhecimento e desenvolver um 

conjunto de expectativas acerca do self, dos outros significativos e do mundo (Neves, 

1995). Concluindo, à medida que amadurecemos, a base segura torna-se cada vez mais 

internalizada na forma de representações e ligações cognitivas e afectivas que facilitam 



Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 
 

Estudo Exploratório  sobre a Relação entre Vinculação  
   e Maturidade Vocacional numa Amostra de Alunos do 9ºano  

 

 17 

a capacidade para estar só sem sentimentos de isolamento ou abandono (Eagle, 1996). 

Reportando-nos ao tema em estudo, teoria da vinculação e desenvolvimento de carreira, 

podemos dizer que a validade das figuras de vinculação via modelos internos 

dinâmicos, é preditiva de uma ampla lista de resultados adaptativos ao longo do ciclo de 

vida, incluindo o progresso no desenvolvimento da carreira. Podemos, deste modo, 

afirmar que as experiências de segurança derivadas de relações actuais de vinculação ou 

sentidas através dos modelos internos dinâmicos podem facilitar a exploração desse 

novo meio ambiente e dos domínios intra-psíquicos que são centrais para o progresso no 

desenvolvimento de carreira (Blustein, Prezioso, Schultheiss, 1995). 

1.5 Adolescência – O Segundo Processo de Individuação 

1.5.1 Concepções Parentais e Promoção da Autonomia – A Aceitação da 

Individuação  

A concepção que os pais possuem acerca do desenvolvimento e educação dos 

filhos tem sido nas duas últimas décadas objecto de renovado interesse, nomeadamente 

no que toca às práticas parentais. No âmbito das concepções dos pais e as respectivas 

práticas educativas junto dos filhos adolescentes tem-se verificado que, no ponto de 

vista dos progenitores, a adolescência é vista de uma forma mais negativa do que 

positiva tratando-se de um período de múltiplas e profundas transformações nos planos 

físico, cognitivo, moral, sócio - afectivo e a nível da construção da identidade. Estas 

transformações colocam o adolescente perante uma complexa novidade à qual 

supostamente tem de se adaptar e as dificuldades que possam surgir acabam por ser, 

normalmente, saudavelmente geridas e solucionadas. A conquista da autonomia é uma 

das tarefas cruciais da adolescência. Para levar adiante esta tarefa, é imprescindível um 

certo afastamento dos pais, que coincide geralmente com um maior investimento nos 

pares. O adolescente passa a dispor de capacidades que visam ultrapassar a situação de 

dependência o que não obriga à ruptura ou desvinculação imediata face aos pais. O 

vínculo persiste embora a “expressão comportamental se altere” (Soares & Campos, 

1988 citado por Simões & Lima, 2001, p. 250). Conclui-se, assim, que a individuação 

reflecte, actualmente, vinculação e autonomia, aparecendo como dimensões 

complementares e não mutuamente exclusivas (Gonçalves & Coimbra, 1994/95).  
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CAPÍTULO II – MATURIDADE VOCACIONAL 

 

 
2. O Conceito de Maturidade Vocacional na Teoria de Super 

 O conceito de maturidade vocacional remonta à época das primeiras 

formulações de Super acerca do desenvolvimento vocacional (Super, citado por Janeiro, 

1997), como tal, este conceito passou a fazer parte do vocabulário da educação de 

carreira ou orientação vocacional (Jordaan & Heyde, 1979). Em 1955, Super (citado por 

Crites, 1961) já definira a maturidade vocacional como o grau de desenvolvimento 

alcançado pelo indivíduo no continuum da sua carreira desde o crescimento ao declínio. 

À medida que a teoria evoluiu, em 1990, Super enaltecendo a dinâmica entre o 

indivíduo e o meio, refere-se à maturidade vocacional como a «prontidão individual 

para lidar eficazmente com as tarefas de desenvolvimento próprias do estádio de 

desenvolvimento em que o indivíduo se encontra» (Super, 1990, p.207). Como podemos 

constatar, na abordagem conceptual sobre maturidade de carreira, o factor idade pode 

constituir uma condição importante, no entanto esta dimensão não é a única na sua 

determinação, pelo que se trata de uma convenção útil contudo redutora, motivo pelo 

qual as novas perspectivas têm vindo a considerar o desenvolvimento da pessoa como o 

resultado de vários sistemas do contexto de vida (Lerner et al., citado por Vondracek & 

Reitzle, 1998) ou seja, sob um ponto de vista mais integrador. Super considera o 

constructo de maturidade vocacional altamente hipotético e complexo, na medida em 

que é composto por uma «constelação de características físicas, psicológicas e sociais», 

sendo psicologicamente definido por dimensões afectivas e cognitivas (Super, citado 

por Fouad & Keeley, 1992). O conceito de maturidade vocacional permite expressar o 

grau de desenvolvimento vocacional, enquanto que a avaliação que se faz do 

comportamento do indivíduo quanto à satisfação ou não dos seus resultados, o 

ajustamento e sucesso se referem ao ajustamento vocacional (Super et al., 1957). O 

desenvolvimento do comportamento vocacional não é um acontecimento único e 

independente, a ele se associa o desenvolvimento das capacidades, das atitudes, dos 

interesses e todos eles terão implicações importantes no desenvolvimento vocacional, 

daí o seu carácter contínuo. O desenvolvimento vocacional processa-se, deste modo, 

através da consecução de tarefas adequadas a cada estádio de desenvolvimento do ciclo 

vital das quais a selecção e preparação para uma ocupação é apanágio na adolescência 

(Super & Overstreet, 1960).  
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2.1 Career Pattern Study e a Estrutura da Maturidade Vocacional 

Ainda na década de 50, Super e os seus colaboradores encetaram uma 

investigação longitudinal, designada “Career Pattern Study” com o objectivo de analisar 

a evolução, ao longo da vida, do comportamento vocacional de uma amostra de 

estudantes do 9º ano de escolaridade. As primeiras investigações visaram, precisamente, 

testar empiricamente a maturidade vocacional (Super et al., 1957; Janeiro, 1997). A 

partir dos resultados do “Career Pattern Study”, Super, em 1974, apresenta um Modelo 

de Maturidade Vocacional estruturado em cinco dimensões:  

 

I – Planeamento      II – Exploração 

A. Autonomia       A. Curiosidade 

B. Perspectiva Temporal     B. Utilização de Recursos 

C. Auto-Estima       C. Participação 

III – Informação      IV – Tomada de Decisão 

A. Princípios       A. Princípios 

B. Aplicações       B. Aplicações 

C. Papel Profissional e outros papéis    C. Estilos de Decisão 

V - Realismo 

A. Auto-Conceito 

B. Realismo na Avaliação de Si Próprio e do Meio 

C. Consistência das Preferências 

D. Cristalização do Auto-Conceito 

E. Experiência de Trabalho 

  

Fonte: Pinto, Afonso, Teixeira e Ferreira Marques (1995, p.427 citado por Veríssimo, 2003) 

 

Neste modelo, as dimensões do Planeamento e da Exploração são atitudinais, 

enquanto que as dimensões de Informação, Tomada de Decisão e Orientação para a 

Realidade são cognitivas (Super, citado por Cardoso, 1999). De acordo com este 

modelo, o Planeamento implica a consciência de que o indivíduo é capaz de controlar o 

futuro profissional, através de actividades presentes (autonomia), da reflexão sobre a 

experiência passada e antecipação do futuro a curto e longo prazo (perspectiva 

temporal) e do reconhecimento das suas potencialidades (auto-estima). A Exploração é 

baseada na curiosidade, levando o indivíduo a identificar os diferentes recursos 
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disponíveis, a utilidade destes e qual a sua participação nesses recursos. A Informação 

está relacionada com o mundo do trabalho, com o conhecimento das alternativas e 

preferências profissionais e o conhecimento sobre o papel profissional futuro que possa 

vir a desempenhar. A Tomada de Decisão inclui o conhecimento dos princípios de 

tomada de decisão, os estilos e aplicação dos mesmos na resolução de problemas de 

decisão na carreira. O Realismo prende-se com a avaliação realista que o indivíduo faz 

de si mesmo e do meio, com vista a conseguir uma coerência interna relativamente às 

preferências profissionais, a cristalizar os valores, os interesses e as aptidões em função 

do objectivo de carreira e estabelecer papéis, particularmente ligados à profissão (Pinto, 

Afonso, Teixeira & Ferreira Marques citados por Veríssimo, 2003). O modelo teórico 

exposto postula a ideia de que, relativamente à maturidade vocacional, as dimensões de 

planeamento e exploração ocupam um lugar central no processo de desenvolvimento da 

carreira (Cardoso, 1999).  

 

3. Modelo Interactivo do Desenvolvimento da Maturidade da Carreira 

Na sequência da solicitação de escolas do ensino básico, Super (citado por 

Janeiro, 2006) levou a cabo um estudo sobre o desenvolvimento vocacional na infância, 

do qual resultou o modelo interactivo do desenvolvimento de maturidade da carreira, 

que passamos a apresentar esquematicamente: 
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Resolução de Problemas 

(Tomada de Decisão) 

 

 

                                                                                    

 

 Planeamento 
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Interesses                                                                               Controlo Interno – Controlo Externo 
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Figura 1 – Modelo Interactivo Pessoa - Meio sobre as bases da maturidade na carreira  

(Super, 1990) 

 

Tendo em conta que na génese da atitude e do comportamento exploratório está 

a curiosidade infantil, o modelo interactivo do desenvolvimento da maturidade da 

carreira distingue-se pelo facto de descrever o processo de exploração nas fases mais 

precoces do ciclo de vida, dando especial relevo à interacção pessoa - meio. Segundo 

este modelo, as atitudes de exploração e planeamento são perspectivadas sob um ponto 

de vista mais amplo, dinâmico e complexo nas várias dimensões que nele intervêm. O 

comportamento exploratório se recompensado internamente e pelos outros, conduz à 

curiosidade e, posteriormente, à procura de mais informação. A satisfação da exploração 

leva à identificar-se com as figuras - chave que facilitaram na aquisição da informação. 

Este sucesso na exploração gera sentimentos de autonomia, de controlo no presente e 

futuro e desencadeia o interesse por actividades onde obteve sucesso. O auto-controlo 

promove a auto-estima e a aquisição de uma perspectiva temporal baseada na 
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possibilidade de planear o futuro, tendo em conta os acontecimentos presentes. 

 Desenvolve-se, deste modo, o planeamento e a capacidade para identificar e 

resolver problemas, logo a competência de tomada de decisão. O passo seguinte é a 

recolha de informação escolar e profissional que passa, assim, a ter um novo 

significado. 

 

4. O Conceito de Adaptabilidade de Carreira de Savickas 

Atento à realidade do mundo moderno caracterizado pelas sucessivas exigências 

ao longo das várias transições de carreira, Savickas (citado por Hartung, Porfeli, 

Vondracek, 2008) introduziu o conceito de Adaptabilidade de Carreira que tem na sua 

génese a teoria de Super (1990) para se referir às transições desenvolvimentais e de 

papéis com que os indivíduos se confrontam e as estratégias que utilizam para lidar com 

as mudanças (Hartung, et al., 2008), pelo que este conceito se destaca pela sua maior 

abrangência, inovação e contemporaneidade. 

  

CAPÍTULO III – FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO VOCACIONAL 

 
5. A Família – Vínculo Primário Promotor do Desenvolvimento Vocacional 

    5.1 Estudos Exploratórios 

Grande parte das teorias do desenvolvimento de carreira admite o papel 

preponderante da família nas escolhas vocacionais dos adolescentes e jovens adultos, 

não obstante, a pouca clareza quanto à exacta natureza da sua contribuição para o 

processo de tomada de decisão de carreira (Blustein, Walbridge, Frielander & Palladino, 

1991), ou seja, desde sempre se atribuiu à família, sobretudo aos pais, um papel 

influente no desenvolvimento vocacional dos filhos, contudo, os processos pelos quais 

esta influência ocorre continuam a não ser muito bem percebidos, reportando-nos quase 

exclusivamente ao produto final (conteúdo) da escolha: a formação escolhida, nível de 

estatuto atingido e a profissão, descurando-se os processos subjacentes às escolhas 

vocacionais (Gonçalves & Coimbra, 1994/95). 

A grande influência que é atribuída a estas figuras primárias é também 

reconhecida pelas próprias, ou seja, os pais percepcionam-se como figuras centrais no 

desenvolvimento de carreira dos filhos e tendem a querer ter um papel activo nesse 

processo. No mesmo sentido, os filhos esperam que os pais sejam influências 
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importantes e é para eles que se dirigem mais do que para qualquer outra pessoa num 

apelo por ajuda no âmbito do seu plano de carreira (Palmer & Cochran, 1988). 

Factores como a “configuração da família” centrada no número de filhos, na 

ordem e espaçamento dos nascimentos, no “estatuto sócio - económico”, no nível de 

escolaridade e na ocupação profissional dos pais, no rendimento familiar, no “meio 

étnico de origem” (Pinto & Soares, 2001) e na “tradição de género”, têm sido 

considerados determinantes basilares para o desenvolvimento vocacional dos jovens. 

Contudo, as investigações recentes centradas nas abordagens da vinculação salientam 

variáveis tipicamente psicológicas, de carácter relacional, envolvendo pais e filhos, 

como a separação psicológica, a vinculação parental, os estatutos de identidade, as 

percepções de pais e filhos sobre essa influência e o clima familiar no desenvolvimento 

vocacional (citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95).  

A discussão acerca da necessidade dos adolescentes se separarem e 

individuarem tem sido amplamente debatida pelos teóricos sistémicos e outros 

psicanalistas contemporâneos que sugerem que os adolescentes passam por um processo 

de separação - individuação, que recapitula os primeiros processos de separação, 

culminando numa clara e estável identidade. À luz deste quadro teórico, pesquisas 

empíricas recentes, concluíram que as percepções de vinculação e de separação dos 

adolescentes são preditivas do seu desenvolvimento, corroborando a ideia de que tanto a 

vinculação como a separação dos pais ocupam um papel importante no processo de 

desenvolvimento de carreira (Blustein et al., 1991), ou seja, um determinado nível de 

vinculação adaptativo entre adolescentes e os seus pais pode ser benéfico para o 

progresso desenvolvimental (Blustein et al., 1995). Os resultados do estudo de Blustein 

e colaboradores (citado por Blustein et al., 1991) vêm reforçar a combinação da 

vinculação parental com a independência conflitual (separação) com vista ao 

fornecimento de condições familiares de suporte para o compromisso na escolha de 

carreira. Os resultados são consistentes com as sugestões de outros teóricos que referem 

que o progresso no compromisso de escolhas de carreira parece ocorrer mais 

rapidamente para aquelas pessoas que experienciam tanto a vinculação aos pais como a 

independência dos mesmos, isto é, uma vinculação segura que garanta a separação 

psicológica das figuras parentais, para ambos os sexos, está positivamente relacionada 

com comportamentos de exploração e investimento vocacional e inversamente 
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correlacionada com uma tendência a assumir projectos vocacionais acordados pelos 

outros significativos (Blustein et al. citados por Gonçalves e Coimbra, 1994/95).  

Passamos a expor alguns estudos que servem de base de sustentação para as 

afirmações supra citadas. No que toca às atitudes de independência associada à 

separação psicológica, constatou-se que os rapazes que experienciam um certo grau de 

dependência atitudinal em relação aos pais, tendem a demonstrar elevado grau de 

progresso em direcção ao compromisso. Isto sugere que, adoptar as crenças dos pais 

pode facilitar o compromisso. Os resultados apontam, assim, para a hipótese de que um 

certo grau de independência conflitual e vinculação relativamente à mãe pode ser 

adaptativo no processo de compromisso (Blustein et al., 1991).  

Num estudo levado a cabo por O´Brien e Fassinger (2000) com raparigas 

adolescentes de uma área urbana, onde incluíram a variável relação mãe - filha, 

operacionalizada na vinculação à mãe e separação psicológica relativamente à mesma, 

descobriu-se que as raparigas que demonstraram um grau moderado de independência e 

vinculação à mãe tendem a valorizar e perseguir uma carreira. A adolescência “inicial” 

tem também sido identificada como um ponto crítico de viragem na relação entre mães 

e filhas. É durante esta fase inaugural do desenvolvimento adolescente, que as filhas 

iniciam a transição da dependência da infância das suas mães para as tarefas 

desenvolvimentais da separação psicológica (i.é., identificação dos seus próprios 

valores, objectivos e atitudes). O objectivo desenvolvimental é um balanço da 

independência das filhas (i.é. separação psicológica de) e ligação com (i.é, vinculação a) 

as suas mães, um balanço que promove progresso em direcção à realização da 

identidade para a adolescente. Resumindo, a realização de tarefas desenvolvimentais, 

incluindo o desenvolvimento de carreira, é facilitada pela segurança psicológica 

proporcionada através de níveis saudáveis de vinculação entre os adolescentes e as 

figuras de vinculação, particularmente os pais (Rainey & Borders, 1997).  

Algum suporte empírico acerca da percepção dos adolescentes sobre a 

vinculação pode ser igualmente inferido a partir dos estudos de Palmer e Cochran 

(citados por Blustein et al., 1995) que demonstraram que muitos pais, quando instruídos 

para serem apoiantes e instrumentais no processo de desenvolvimento de carreira, 

servem de influências positivas no aumento da maturidade vocacional dos seus filhos 

adolescentes. Esta descoberta é consistente com a pesquisa elaborada sobre separação 

psicológica que aponta para a importância de um certo conflito (independência 
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conflitual) – separação – na facilitação do desenvolvimento de carreira e em outros 

domínios do desenvolvimento adolescente. Ainda ao nível do suporte emocional, várias 

investigações mostraram que contextos familiares promotores de segurança emocional, 

em que os pais encorajam os filhos de forma mais simbólica/expressiva do que 

material/instrumental, produzem um forte impacto nas intenções de exploração e 

investimento vocacional quer no sexo masculino como feminino, logo a variável 

“suporte emocional seguro” é mais facilitadora do desenvolvimento vocacional dos 

jovens e promove competências de autonomia e, consequentemente, de exploração do 

mundo exterior à mesma (Hartup citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95). Exemplo 

disso foi o encontrado em estudos levados a acabo por Grotevant e Cooper (citado por 

Gonçalves & Coimbra, 1994/95), que constataram que os pais que garantem padrões de 

vinculação seguros ao longo do desenvolvimento dos seus filhos, proporcionarão uma 

maior gama de oportunidades de exploração vocacional e incentivarão os seus filhos à 

construção de expectativas de formação/profissão mais elevadas, enquanto que padrões 

de vinculação inseguros (super - protector, evitante, ambivalente e marcado por perdas) 

inibirão os comportamentos exploratórios de autonomia. Kracke (citado por Ketterson 

& Blustein, 1997) vem corroborar esta ideia, ao demonstrar através de uma amostra de 

estudantes alemães do ensino secundário, que a relação pais-adolescentes caracterizada 

pelo suporte, abertura e autonomia era preditiva de exploração do meio ambiente.  

Relativamente às representações dos filhos acerca da influência parental no 

desenvolvimento vocacional, Sebal (citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95) 

concluiu que os adolescentes solicitavam frequentemente a opinião dos pais para a 

perspectivação do seu projecto vocacional, contudo, outras investigações vêm 

demonstrar que os adolescentes não têm percepção dessa influência no planeamento da 

formação/ou profissão, dando mais importância ao peso dos pares, atribuindo-se essa 

não consciencialização, ao desejo de diferenciação e individuação em relação às figuras 

de vinculação (Soares & Campos, 1988; Gonçalves & Coimbra, 1994/95). Os resultados 

de um estudo de Palmer e Cochran (1988) vêm, contudo, contrariar as conclusões 

obtidas acima, ao revelarem que os pais se percepcionam como figuras significativas de 

apoio no desenvolvimento vocacional e os filhos, por sua vez, percepcionam-nos como 

fonte de apoio emocional e aconselhamento nas várias problemáticas inerentes ao 

desenvolvimento vocacional. De facto, os resultados de um estudo recente de Keller e 

Whiston (2008) enfatizam que os comportamentos parentais relativamente ao 
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desenvolvimento de carreira são percepcionados pelos adolescentes de forma positiva e 

estão associados ao desenvolvimento de carreira destes, ou seja, os adolescentes 

valorizam as opiniões dos pais acerca de assuntos de carreira. Um ambiente familiar 

caracterizado por abertura e conforto, mas também por respeito pelas diferenças e 

autonomia, é facilitador do desenvolvimento de carreira. O mesmo estudo, 

curiosamente, revela que os jovens adolescentes necessitam de sentir que os seus pais 

estão interessados na sua individualidade, acreditam nas suas habilidades, confiam neles 

para tomar boas decisões e têm orgulho neles.  

Betz e Fitzgerald (citados por Ketterson & Blustein, 1997) concluem que quanto 

mais segura é a vinculação, mais provável é a exploração de carreiras não tradicionais, 

isto é, menos provável será a restrição das suas explorações baseadas nos estereótipos 

do género. Ainda relativamente à influência de género, Krippner (citado por Ketterson 

& Blustein, 1997) descobriu que as aspirações vocacionais das jovens estudantes do 

ensino secundário estavam associadas com os níveis ocupacionais de ambos os pais, 

enquanto que as aspirações vocacionais dos rapazes estudantes estavam associadas 

somente ao nível ocupacional dos pais. Posteriormente, Sinclair, Crouch e Miller 

(citado por Ketterson & Blustein, 1997) descobriram que o género interage com a classe 

social e com factores parentais na determinação da escolha ocupacional; estes autores 

descobriram que as raparigas oriundas de baixo nível sócio-económico tendem a 

seleccionar ocupações que requerem menos educação.  

Mortimer (citado por Ketterson & Blustein, 1997), suportado pelas pesquisas de 

Kohn, descobriu que os rapazes têm uma grande tendência para seleccionar a ocupação 

dos seus pais. Quando não escolhem propriamente a mesma tendem, no entanto, a 

escolher uma similar em termos de níveis de autonomia, recompensas e actividades no 

trabalho. Contudo, concluiu também, que quando a relação pai - filho é mais estreita a 

transmissão ocupacional é mais elevada. Crites descobriu, também, que os rapazes que 

se identificam primariamente com o seu pai, têm diferentes modelos de interesses 

vocacionais do que rapazes que se identificam com as suas mães ou ambos os pais 

(Ketterson & Blustein, 1997), ou seja, os pais independentemente da vinculação ser 

maior a um ou outro progenitor constituem modelos de papéis e figuras de 

identificação, corroborando mais uma vez a importância da influência parental no 

desenvolvimento da carreira.  
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Relativamente à configuração familiar, particularmente o tamanho da família, 

Shulenberg e colaboradores (citado por Ketterson & Blustein, 1997) descobriram que 

indivíduos do sexo masculino provenientes de grandes famílias tendem a ter menores 

expectativas educacionais, a atingir menos educação e, consequentemente, a alcançar 

um baixo estatuto ocupacional. Kohn (citado por Ketterson & Blustein, 1997) descobriu 

que trabalhadores de classe média tendem a valorizar a auto-direcção, enquanto que os 

trabalhadores de classes baixas tendem a valorizar a conformidade, considerando que 

estes valores poderão influenciar as práticas educacionais dos filhos.  

A constelação familiar e, particularmente a ordem de nascimento, ou posição 

psicológica na família de origem gerem, também, acontecimentos específicos ao nível 

das interacções com o meio ambiente e, consequentemente, no comportamento 

vocacional e desenvolvimento de carreira. Por exemplo, segundo Watkins (citado por 

Leong, Hartung, Goh & Gaylor, 2001) os pais realizam diferentes exigências e têm 

diferentes expectativas para os filhos conforme o lugar que ocupam na família. Por sua 

vez, as famílias proporcionam, muitas vezes, privilégios únicos e direitos aos filhos de 

determinadas ordens de nascimento. Savickas (citado por Leong et al., 2001) afirma que 

a ordem de nascimento influi significativamente no estilo de carreira e/ou nos interesses 

ocupacionais que o indivíduo desenvolve. 

 

5.2 O Papel da Família no Processo de Desenvolvimento Vocacional 

5.2.1 Estudos Exploratórios 

Seguem-se alguns estudos acerca do impacto do background familiar na 

construção de projectos vocacionais dos filhos. Uma das variáveis apontada como 

exercendo uma influência determinante nas expectativas profissionais dos jovens é o 

nível sócio-económico (Imaginário, citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95). 

Relativamente a esta variável, concluiu-se que um baixo nível sócio-económico é um 

factor limitativo que pode restringir aspirações de carreira e oportunidades (Blustein et 

al. citados por Lindstrom et al., 2007). Pais de nível sócio-económico mais elevado, 

onde o sucesso profissional depende da capacidade de auto-direcção, valorizam mais a 

autonomia e proporcionam experiências exploratórias que vão no sentido da 

competitividade, independência, auto-suficiência e assertividade. Por sua vez, os pais de 

nível sócio-económico baixo, onde o sucesso profissional depende da conformidade à 

autoridade, valorizam a obediência na educação, reduzindo as oportunidades de 
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exploração vocacional e as expectativas de formação e sucesso profissional (Imaginário 

citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95). No que concerne às práticas de socialização 

diferenciada consubstanciadas na identidade de género, as raparigas vivenciam um 

processo de socialização mais restritivo e inibidor, sendo incentivadas pela família a 

imitar os comportamentos maternos, o que lhes limita à partida as possibilidades de 

experiências exploratórias, enquanto que os rapazes são encorajados a desenvolver 

autonomamente estratégias exploratórias fora do meio familiar. No entanto, 

investigações recentes, demonstram que as diferenças têm vindo a esbater-se com o 

alargamento das expectativas das jovens para carreiras que não só as conotadas como 

socialmente femininas, fruto das práticas de socialização e da generalização social do 

trabalho da mulher. Vários estudos apontam no sentido de que uma mutação dos 

comportamentos parentais nas práticas educativas, pode levar as raparigas a alargar a 

sua concepção do papel feminino e do seu potencial de sucesso, estimulando o 

incremento de exploração vocacional. Verificou-se que, de facto, o encorajamento do 

pai era preditivo da escolha, por parte das filhas, por formações/profissões não 

tradicionalmente femininas (Fitzgerald & Betz citados por citado por Gonçalves & 

Coimbra, 1994/95). Alguns investigadores descobriram que o emprego materno 

influencia o desenvolvimento da carreira das mulheres, afinal como refere Whiston e 

Keller (2004), a vinculação à mãe é saliente na tomada de decisão de carreira. 

Shulenberg e colaboradores (citados por Whiston & Keller, 2004) concluíram que se 

uma mãe trabalha fora de casa, há uma grande probabilidade de que a filha venha a 

trabalhar igualmente fora do lar. 

Constata-se, dos inúmeros estudos apresentados, uma disparidade de opiniões e 

percepções pelo que se mostram, de certa forma, inconclusivos. No entanto, a partir 

destes estudos, é consensual a ideia de que os contextos familiares que propiciam um 

clima de confiança, abertura comunicacional, rentabilização dos momentos comuns de 

encontro familiar e suporte emocional favorecem, sem diferenciação de sexo, o 

desenvolvimento vocacional dos filhos, ao contrário dos ambientes familiares cujo 

clima psicossocial é caracterizado por níveis de comunicação reduzidos, ausência de 

expressão de sentimentos e experiências e onde se registam situações de violência física 

e verbal ou abuso sexual, que são limitadores do desenvolvimento vocacional, ou seja, o 

ambiente familiar tanto pode promover o processo de exploração como o pode inibir, ou 

pelo menos restringi-lo (Costa citado por Gonçalves & Coimbra, 1994/95). Conclui-se, 
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deste modo que, não obstante as flutuações obtidas em termos de resultados nos vários 

estudos, é inegável que o ambiente familiar surge como uma variável influente no 

desenvolvimento vocacional.  

 

5.3 Desenvolvimento e Maturidade de Carreira  

Young, Friesen e Pearson (1988) analisaram entrevistas realizadas a pais de 

alunos com idades compreendidas entre os 10 e 18 anos com vista a auscultar quais os 

esforços e ajudas que implementavam no sentido de promover o desenvolvimento de 

carreira. Concluíram que as actividades passam por providenciar suporte instrumental 

através do fornecimento de informação, conselhos e sugestões e em termos de atitude 

transmitir apoio, protecção, observação e direcção. Young e os seus colaboradores 

(2001) analisaram, anos mais tarde, as influências das famílias em todo o processo de 

desenvolvimento de carreira, observando o processo pelo qual pais e adolescentes 

interagem uns com os outros em actividades relacionadas com a carreira. Observou-se 

que factores como conversas sobre carreira, identificação de métodos congruentes à 

concretização dos objectivos delineados nestas conversas, individuação dos 

adolescentes face aos pais e a tomada de liderança por parte dos pais nos projectos 

contribuem para o desenvolvimento de carreira.  

Palmer e Cochran (1988) exploraram as influências parentais ao testarem os 

efeitos do “The Partners Program” e concluíram que este programa auto-administrado 

aumenta tanto a coesão e adaptabilidade dentro da família, como aumenta a maturidade 

de carreira dos alunos do 10º e 11º anos. O estudo revela, ainda, que o treino dos pais é 

um efectivo método de enriquecimento do desenvolvimento da carreira dos seus filhos.  

Rosenthal e Hansen (citados por Whiston e Keller, 2004) estudaram, numa 

amostra de 500 estudantes do ensino secundário, a relação entre o trabalho das mães e a 

maturidade de carreira. As descobertas vão no sentido de não existirem diferenças 

significativas na maturidade vocacional entre estudantes cujas mães trabalham fora de 

casa e estudantes cujas mães são domésticas.  

Dillard e Campbell (citados por Whiston e Keller, 2004) descobriram que nem 

os valores de carreira parentais nem as aspirações parentais estão significativamente 

relacionados com uma atitude de maturidade na escolha da carreira. No entanto, 

constataram que proporcionar informação aos pais sobre o desenvolvimento de carreira 

pode aumentar a maturidade de carreira dos filhos. 
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A maturidade vocacional pode, também, relacionar-se com o nível sócio - 

económico. Por um lado, os jovens adultos oriundos de famílias de classes 

economicamente baixas, contribuem para a família ao arranjarem precocemente um 

emprego com vista a ajudar a família e por outro, tomam muitas vezes conta de 

membros mais novos contribuindo assim, indirectamente, para a maturidade de carreira 

e o estabelecimento e manutenção de um trabalho. O crescimento no seio de famílias de 

baixos recursos económicos pode motivar estes jovens a “serem diferentes”, obtendo 

um emprego fixo e procurando um sentido de estabilidade muitas vezes perdido na sua 

infância, pelo que pertencer a famílias de nível sócio-económico baixo parece não 

limitar a carreira, pelo contrário, consolida a identidade vocacional e a maturidade de 

carreira (Lindstrom et al., 2007). Whiston & Keller (citados por Lindstrom et al., 2007) 

descobriram que o desenvolvimento de carreira dos jovens era influenciado por dois 

factores familiares contextuais independentes: a) variáveis estruturais familiares - 

variáveis demográficas que compreendem a educação, a ocupação, estatuto sócio-

económico; b) variáveis processuais familiares (relações familiares, aspirações 

familiares, suporte familiar) que têm um papel mais poderoso no desenvolvimento de 

carreira em comparação com as variáveis estruturais. As variáveis processuais 

familiares funcionam em combinação, conduzindo à criação de três modelos de 

interacções familiares: a) apoiantes; b) protectores; c) distantes. Passamos a descrever: 

Participantes do grupo de apoio (a) empregam-se em altos cargos ocupacionais; só este 

tipo de família se envolve activamente na discussão de opções de carreira, exploração 

de empregos após a escola e se envolvem em programas de treino, guiando os jovens no 

processo de tomada de decisão; os participantes do grupo de protectores (b) ingressam 

em baixas competências ocupacionais ou estão desempregados; jovens de famílias 

distantes (c) aparentemente têm sucesso apesar da carência ao nível do suporte e 

envolvimento familiar.  

 

 

 

 

 

 

 



Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 
 

Estudo Exploratório  sobre a Relação entre Vinculação  
   e Maturidade Vocacional numa Amostra de Alunos do 9ºano  

 

 31 

CAPÍTULO IV - MÉTODO 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, é apresentado o estudo empírico: as hipóteses específicas, os 

participantes, os instrumentos e procedimentos que estiveram implicados no estudo.  

 

6. Hipóteses 

Partimos da hipótese geral que consiste em afirmar a existência de uma 

associação entre a vinculação e a maturidade vocacional. O trabalho de revisão 

bibliográfica e de reflexão pessoal conduziu progressivamente à elaboração das 

hipóteses centradas (1) na percepção das relações de vinculação; (2) na maturidade 

vocacional e (3) na relação entre vinculação e maturidade vocacional. De acordo com as 

variáveis definidas e partindo dos estudos empíricos preconizados por outros 

investigadores, foram definidas as seguintes hipóteses: 

H1 A percepção da qualidade da vinculação está relacionada com as atitudes de 

exploração e planeamento da carreira.  

H2  A percepção da qualidade da vinculação está relacionada com o sexo.  

H3 A percepção da qualidade da vinculação está relacionada com a existência ou não de 

irmãos.  

H4 A percepção da qualidade da vinculação está relacionada com o grau de 

envolvimento dos pais no processo de tomada de decisão.  

H5  A maturidade vocacional dos adolescentes está relacionada com o sexo.  

H6 A maturidade vocacional dos adolescentes está relacionada com o nível educacional 

dos pais.  

H7 A maturidade vocacional dos adolescentes está relacionada com a ordem de 

nascimento.  

H8 A maturidade vocacional dos adolescentes está relacionada com o tipo de projecto 

vocacional destes após o 9ºano.  

H9 A maturidade vocacional dos adolescentes está relacionada com o envolvimento 

parental.  
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6.2 Procedimento 

Para a administração dos instrumentos de avaliação, foram aproveitados tempos 

lectivos que tinham já sido disponibilizados para o desenvolvimento das sessões de 

Orientação Vocacional. A maioria dos alunos acedeu prontamente a cooperar no estudo, 

pelo que se assistiu a um número inexpressivo de recusas dos participantes. Desde logo, 

o Concelho Executivo mostrou-se receptivo ressalvando, contudo, que fosse 

salvaguardada a confidencialidade dos alunos e das suas famílias. A escolha desta 

escola prendeu-se com uma questão de conveniência, uma vez que a autora exerce 

funções neste agrupamento. 

 

6.3 Participantes 

Na medida em que interessava ao estudo jovens que se encontrassem num ano 

de transição crucial à tomada de decisão vocacional, participaram 75 alunos do 9ºano de 

escolaridade, 37% (N=28) do sexo masculino e 63% (N=47) do sexo feminino da 

Escola do 2º e 3º Ciclos da Guarda do Agrupamento de Escolas da Sequeira. Como se 

pode observar no Quadro 1, 80% (N=60) dos participantes tem entre 14 e 15 anos, 

seguido de 19% (N=14) de participantes com 16 anos, existindo apenas 1% (N=1) com 

17 anos.                           

 

Quadro 1 – Caracterização dos participantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ao serem questionados acerca da existência ou não de retenções em anos 

anteriores, 72% dos alunos mencionaram não ter tido quaisquer retenções ao contrário 

de 28% que repetiram uma, duas ou três vezes. A maioria dos alunos tem irmãos (77%, 

o que corresponde a 58 alunos); uma minoria é filho único (23%, o que corresponde a 

17 alunos). Com base nesta variável, determinámos a ordem de nascimento dos alunos, 

sendo que a percentagem de alunos que nasceu em primeiro lugar é de 61% (o que 

Variáveis N % 

Sexo   

M 28 37.33 

F 47 62.67 

Idade   

14 34 45.33 

15 26 34.67 

16 14 18.67 

17 1 1.33 
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corresponde a 46 alunos) e em segundo ou terceiro lugar de 39% (o que corresponde a 

29 alunos).    

 

Quadro 2 – Distribuição dos participantes por nº de retenções, existência ou não 

de irmãos e ordem de nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Instrumentos de Medida 

7.1 Ficha de Caracterização Individual e Familiar 

A construção da Ficha de Caracterização Individual e Familiar foi elaborada pela 

autora do estudo que teve em atenção a recolha de aspectos pertinentes referentes aos 

participantes da investigação (Anexo I).  

 

7.2 Medida do Envolvimento Parental -  Escala de Atitudes dos Pais 

Com o objectivo de avaliar o envolvimento parental foi elaborada uma Escala de 

Atitudes dos Pais que teve por base uma revisão de literatura de autores que se têm 

debruçado sobre a temática, particularmente de uma investigação levada a cabo por 

Faria, Taveira e Pinto (2007), que partiu de postulados da literatura vocacional sobre a 

influência parental, no modo como o relacionamento entre os pais e filhos afecta o 

desenvolvimento vocacional dos filhos. Este estudo teve como suporte um guião de 

entrevista semi-estruturada de Pinto e Soares (citado por Faria et al., 2007) que, pela 

pertinência e riqueza das respostas obtidas, foi considerado muito útil para o presente 

Retenção escolar  

Não 54 72.00 

Sim 21 28.00 

Número de retenções escolares 

1 14 66.7 

2 6 28.6 

3 1 4.8 

Existência de irmãos  

Filho único 17 22.67 

Filho com irmãos 58 77.33 

Ordem de nascimento 

Primeiros 46 61.33 

Últimos 29 38.67 
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estudo. Como tal, e assente nessas mesmas respostas, resultou uma adaptação para 

questionário das perguntas sete a onze (Anexo I).  

 

 

 

7. 3 Medida da Vinculação - A Percepção das Relações de Vinculação (IPPA) 

Com vista a avaliar a percepção das relações de vinculação, foi utilizado o 

instrumento de medida Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), uma versão 

revista do Inventory of Adolescent Attachments (IAA) realizada por Armsden e 

Greenberg (1987 citado por Neves, 1995) que teve por base a teoria de Bowlby. No 

presente estudo foram somente administradas as subescalas de vinculação à mãe e 

vinculação ao pai, visto ser, também, constituído por uma escala de vinculação aos 

amigos. O IPPA avalia separadamente os níveis de vinculação do adolescente aos pais, 

isto é, avalia a qualidade afectiva das relações do adolescente com os pais, assim como, 

a frequência de procura de proximidade de indivíduos significativos em situações de 

stress (Armsden & Greenberg, 1987 citado por Ketterson & Blustein, 1997). Assim, 

segundo Greenberg e colaboradores (1983), o sujeito “evitante” caracterizar-se-ia por 

níveis baixos em ambas as dimensões; o “ambivalente” por um baixo nível de afecto, 

embora pudesse manifestar um elevado índice de procura de proximidade; o sujeito 

“seguro”, seria caracterizado por um elevado nível de afecto e por um nível moderado 

de procura de proximidade (citado por Neves, 1995). O IPPA classifica, deste modo, os 

adolescentes em dois grupos: (1) Seguro e (2) Inseguro. As relações com ambos os pais 

podem ser concordantes seguras ou concordantes inseguras ou discordantes – só mãe ou 

só pai com relação segura (Neves, 1995). Como resultado dos procedimentos da análise 

factorial com rotação varimax, para a escala Pais emergiram 3 factores. O Factor 1 

englobou itens que envolvem temas de compreensão parental, respeito e confiança 

mútua. O Factor 2 correspondeu à extensão e qualidade da comunicação verbal com os 

pais. O Factor 3 expressou sentimentos de alienação e isolamento. No presente estudo, o 

instrumento utilizado foi a tradução portuguesa de Neves (1995). O inventário consiste 

num questionário de auto-relato com formato de resposta tipo Likert de 5 pontos e é 

composta por 25 itens em cada uma das sub-escalas – mãe, pai, amigos, o que produz 

três resultados independentes de vinculação. Com base numa revisão da literatura, 
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concluiu-se que as diferentes versões do instrumento, apesar das subtis alterações a que 

foram sendo sujeitas, revelaram sempre bons índices de consistência interna.  

 

7. 4 Medida da Maturidade Vocacional - Career Development Inventory (CDI) 

Os estudos sobre maturidade vocacional no âmbito do CPS, serviram não só para 

definir o constructo de maturidade vocacional, como serviram de base para a construção 

de um instrumento com o qual se pudesse avaliar o desenvolvimento da carreira com 

maior objectividade. Este instrumento foi o Career Development Inventory (CDI), cuja 

construção acompanhou o gradual aperfeiçoamento do modelo de maturidade 

vocacional (Cardoso, 1999). O CDI é um instrumento de escolha múltipla, constituído 

por 120 itens que é administrado pelo pesquisador. O CDI avalia a prontidão para fazer 

decisões vocacionais e educacionais. Apresenta duas formas, uma para alunos do 8º ao 

12º ano – School Form e outra destinada a estudantes universitários – College and 

University Form. Produz oito resultados distintos distribuídos por cinco dimensões 

definitivas: Planeamento de Carreira; Exploração de Carreira; Tomada de Decisão; 

Mundo do Trabalho; Conhecimento da Profissão Preferida (Super et al. citados por 

Robitschek, Lopez, & Snyder, 2003). O CDI revela ser uma boa medida da maturidade 

vocacional que, pelos seus vários estudos longitudinais, confere grande consistência 

entre os instrumentos de medida deste construto. Ao nível da avaliação, permite adaptar 

a intervenção às necessidades dos sujeitos; ao nível da intervenção pode estimular o 

planeamento na carreira a partir da reflexão de alguns itens, bem como ser ponto de 

partida para a elaboração de programas de orientação vocacional (Cardoso, 1999).  

 

7.4.1 A Adaptação do CDI em Portugal 

Em Portugal, os trabalhos de adaptação desenvolvidos por Ferreira Marques e 

Luís Caeiro, incidiram na School Form do CDI, tendo chegado à versão definitiva do 

Inventário de Desenvolvimento Vocacional, em 1982. A adaptação portuguesa dirigida 

para estudantes do secundário, é constituída por 70 itens e compreende quatro escalas: 

Planeamento da Carreira, Exploração da Carreira, Tomada de Decisão e Informação 

sobre a Carreira e o Mundo do Trabalho. A escala a) Planeamento da Carreira, é uma 

escala de atitudes que avalia a necessidade de tomar decisões na carreira e o grau de 

envolvimento no planeamento da carreira; A escala b) Exploração da Carreira, é uma 

escala de atitudes de exploração que avalia o grau em que o jovem está “aberto ou apto 
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a utilizar os recursos disponíveis para a orientação” (Super, 80/82, p.131 citado por 

Cardoso, 1999). As duas restantes escalas são de natureza cognitiva, como tal, têm a ver 

com graus de conhecimento respeitantes às mesmas.  

 

 

 

  



Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 04.02.2017 
 

Estudo Exploratório  sobre a Relação entre Vinculação  
   e Maturidade Vocacional numa Amostra de Alunos do 9ºano  

 

 37 

 

CAPÍTULO V - ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No âmbito do estudo os alunos foram questionados acerca das suas percepções 

sobre o envolvimento parental no processo de tomada de decisão sobre o futuro escolar 

e profissional. A maioria dos alunos sente que os seus pais intervêm de alguma forma 

nesse processo, de facto apenas 15 alunos, que corresponde a 23% da amostra total 

assume que os seus encarregados não intervêm a esse nível. O Quadro 3 apresenta as 

justificações dadas pelos jovens para este afastamento, nomeadamente, a falta de tempo, 

a falta de competência, o objectivo de não querer influenciar o adolescente e a 

constatação de ser cedo para reflectir sobre essa questão, conforme o quadro seguinte: 

 

Quadro 3 – Razões apontadas para a ausência de envolvimento dos pais na tomada de 

decisão sobre o futuro escolar e profissional 

 

 Causas para o não envolvimento parental Frequência Percentagem 

Não têm tempo 3 20.00 

Não sabem o que deve ser feito para me ajudar 4 26.67 

Não querem influenciar-me 5 33.33 

Consideram ser muito cedo para reflectir sobre isso 3 20.00 

Total 15 100.00 

 

Também foram analisadas as percepções dos jovens sobre as expectativas 

parentais quanto ao seu futuro escolar e profissional. Como podemos verificar no 

quadro seguinte, no que concerne às expectativas escolares, a grande maioria dos pais 

espera que o seu filho tire um curso superior qualquer (37%) ou específico (35%), 

seguido de tirar um curso profissional (20%), tirar o 12.º ano (5%) ou outra opção (1%). 

Apenas 2 sujeitos declararam que os seus pais esperam que os seus filhos venham a 

exercer uma profissão específica.  

Estes resultados revelam-se um pouco diferentes dos obtidos por Azevedo 

(1992), nomeadamente no que se refere à percentagem bastante mais elevada de alunos 

que pretendia, naquela década, alcançar unicamente o 12º ano (35%).  

No âmbito das expectativas profissionais, a maioria dos pais parece esperar que 

os seus filhos venha a desempenhar uma profissão em que se sintam felizes e realizados 
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(53%), registando-se ainda a expectativa de que venham a exercer uma profissão que 

tenha saída profissional (27%) ou que proporcione estatuto social (13%).  

 

Quadro 4 – Expectativas parentais sobre o futuro escolar e profissional dos alunos 

Expectativas escolares Expectativas profissionais 

 Esperam que Freq. % Profissão  Freq. % 

Termine o 12.º ano 4 5.33 Com saída profissional 20 26.67 

Tire um curso profissional 15 20.00 Específica 2 2.67 

Tire um curso superior qualquer 28 37.33 Em que me sinta feliz e realizado 40 53.33 

Tire um curso superior específico 26 34.67 Em que venha a ter sucesso e me  

proporcione estatuto social 

13 17.33 

Outro 1 1.33   

NR 1     

Total 75 100.00 Total 75 100.00 

 

Para a análise das hipóteses delineadas, procedemos, em primeiro lugar, ao 

estudo da consistência interna das escalas aplicadas que definem as variáveis. A 

primeira escala aplicada – Escala de Atitudes dos Pais - procurou avaliar o grau de 

envolvimento dos pais no processo de decisão ao nível do futuro escolar e profissional, 

ao considerar a comunicação existente entre pai e filhos ao nível de quatro temas 

essenciais: a escola, o futuro escolar, o futuro profissional e características de 

personalidade dos filhos. Os resultados nos 13 itens que compõem o instrumento 

mostraram bons níveis de consistência interna (α = .908), sendo que o grau de 

envolvimento dos pais foi calculado mediante a soma das opções de resposta, em que 

pontuações mais altas associam-se a maiores graus de envolvimento parental na tomada 

de decisão dos alunos ao nível do futuro escolar e profissional. As pontuações dos 

participantes situaram-se entre os valores 13 e 61, mostrando uma média de 43.71 (DP 

= 9.58).  

Seguiu-se a aplicação do Inventário sobre Vinculação na Adolescência (IPPA) 

que pretende medir a percepção da qualidade de vinculação parental. Considerando a 

organização factorial proposta (Armsden & Greenberg, 1987 citado por Neves, 1995) 

mediante os factores Confiança, Comunicação e Alienação, os itens 9 e 23, associados à 

comunicação parental de ambas as escalas (IPPAMãe, IPPAPai) foram invertidos, de 

forma a serem congruentes com os restantes itens do conjunto. A este nível, considerou-

se os graus de consistência interna para os três factores das duas escalas aplicadas, 

sendo que, em todo os factores observaram-se níveis de consistência interna razoáveis, 
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excepto no factor Comunicação na escala de vinculação à mãe, que apenas depois da 

eliminação do item 9, mostra um valor razoável de alfa de Cronbach. 

 

Quadro 5 – Níveis de consistência interna para os factores da escala de 

percepção de qualidade de vinculação (IPPA) 

IPPA Mãe IPPA Pai 

 Factor Itens α Factor Itens Α 

Confiança 8 .731 Confiança 9 .725 

Comunicação 9 .665 Comunicação 8 .820 

Comunicação* 8 .794 Alienação 8 .755 

Alienação 8 .708    

*Depois da eliminação do item 9 

 

Somaram-se os resultados da escala nos factores considerados e com os 

resultados individuais da percepção de qualidade de vinculação ao pai e à mãe (IPPAPai, 

IPPAMãe), calculados mediante a soma das pontuações em Confiança e Comunicação e a 

subtracção das pontuações em Alienação, classificaram-se todos os participantes com 

valores acima da mediana em cada uma das escalas (MdIPPAMãe = 41, MdIPPAPai = 43) 

como detentores de uma percepção de relação de vinculação segura, sendo os restantes 

classificados como detentores de uma percepção de relação de vinculação insegura, 

existindo desta forma para todos os sujeitos uma cotação para percepção da relação com 

cada um dos pais (Tipo de vinculação). A qualidade das relações de vinculação de 

ambos os pais, foram posteriormente classificadas de concordantes seguras, 

concordantes inseguras ou discordantes, tal como se pode observar no quadro seguinte 

(modalidade de vinculação parental): 

 

Quadro 6– Distribuição da amostra em função de modalidade de vinculação parental 

Modalidade de vinculação Frequência Percentagem 

Concordantes inseguras 31 43.66 

Concordantes seguras 28 39.44 

Discordantes 12 16.90 

NR 4 - 

Total 75 100.00 

 

Por fim, procurou-se avaliar a maturidade vocacional dos respondentes mediante 

a aplicação das escalas Planeamento e Exploração da Carreira do Inventário de 
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Desenvolvimento Vocacional (CDI). Ambas as escalas mostraram bons níveis de 

consistência interna (α = .947 e α =  .849, respectivamente). Os resultados foram 

calculados de acordo com as regras de cotação da escala, no sentido em que pontuações 

mais elevadas são associadas maiores níveis de planeamento e exploração de carreira. 

As pontuações dos participantes mostraram uma média de 57.28 (DP = 17.28) em 

planeamento de carreira e 145.51 (DP = 27.18) em exploração de carreira.  

Importa referir que as hipóteses anteriormente especificadas foram estudadas 

com o recurso a técnicas paramétricas e não paramétricas, mediante a disponibilidade 

dos dados. Mais especificamente, as comparações entre grupos estando em causa a 

comparação de 2 ou mais níveis foram analisadas mediante a análise de variância 

unifactorial (ANOVA) ou o teste t de Student (respectivamente), sempre que as 

distribuições dos grupos em comparação não mostrassem diferenças significativas com 

a distribuição normal (Teste Kolmogorov-Smirnov, p > .05). Caso contrário, foram 

aplicados o teste de Kruskal-Wallis ou o U de Mann-Whitney sempre que o pressuposto 

da normalidade não era verificado. A associação entre variáveis, por sua vez, foi 

avaliada mediante a aplicação do teste de independência do Qui-Quadrado, o cálculo do 

coeficiente de Spearman ou o cálculo do coeficiente de Pearson, quando as variáveis em 

associação eram ambas nominais, pelos menos uma ordinal e ambas métricas, 

respectivamente.  

Considerando o estudo das hipóteses de investigação, em primeiro lugar, 

procurou-se perceber se a qualidade da vinculação estaria relacionada com a maturidade 

vocacional, mais precisamente com as atitudes de planeamento e exploração. Nesse 

sentido averiguou-se se as diferentes modalidades de vinculação percebida (modalidade 

de vinculação) se associavam a valores diferentes na escala CDI. Foi possível concluir 

que as pontuações em planeamento da carreira e exploração da carreira nos grupos 

definidos pela variável Modalidade de vinculação não se distinguem estatisticamente 

entre si [planeamento da carreira: F(2,68) = .384, p > .05; exploração da carreira: F(2,68) = 

2.826, p > .05]. A este nível também se teve em conta o tipo de vinculação estabelecida 

com cada um dos pais, sendo que não se registaram diferenças relevantes entre os 

sujeitos com uma vinculação segura ou insegura com a mãe [planeamento da carreira: 

t(72) = .254, p > .05; exploração da carreira: t(72) = 1.025, p > .05] nem com o pai 

[planeamento da carreira: t(70) = .-1.560, p > .05; exploração da carreira: t(70) = .842, p > 

.05]. Por fim, analisaram-se as correlações estabelecidas entre as pontuações na escala 
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de planeamento e exploração da carreira (CDI) com as pontuações de cada factor 

(Confiança, Comunicação e Alienação) da escala IPPA, bem como com os respectivos 

resultados individuais de percepção de qualidade de vinculação (IPPAMãe, IPPPai). 

Mediante este procedimento registaram-se algumas correlações positivas, mas pouco 

expressivas entre as pontuações em planeamento de carreira e o factor ConfiançaMãe (r
2 

= .256, p  .05), ConfiançaPai (r
2 

= .267, p  .05) e ComunicaçãoPai (r
2 

= .274, p  .05), 

que depois volta a traduzir-se na relação com os resultados globais de Maturidade 

vocacional (r
2 

= .275, p  .05). Relativamente aos participantes em estudo, quanto mais 

elevada a confiança com o pai e com a mãe, maior é o nível de planeamento de carreira 

e, logo, maior é o nível de maturidade vocacional. 

 

Quadro 7 – Pontuações em atitudes de planeamento e exploração da carreira em função 

dos grupos e componentes definidos pela escala de percepção da vinculação parental 

 Planeamento da carreira Exploração da carreira 

 M DP M DP 

Tipo de vinculaçãoPai     

Insegura 54.45 16.15 148.53 29.67 

Segura 6.76 18.22 143.03 25.23 

Tipo de vinculaçãoMãe     

Insegura 57.87 15.46 148.87 25.84 

Segura 56.83 19.41 142.36 28.77 

Modalidade de vinculação     

Concordantes inseguras 56.10 15.23 152.58 26.66 

Concordantes seguras 59.79 18.71 145.61 26.51 

Discordantes 55.92 2.51 13.75 29.33 

Componentes de IPPA r2 p r2 p 

ConfinançaMãe .26* .03 .06 .61 

ComunicaçãoMãe .12 .32 .20 .10 

AlienaçãoMãe .13 .26 .19 .11 

IPPAMãe .09 .43 .03 .81 

ConfinançaPai .27* .02 .11 .35 

ComunicaçãoPai .27* .02 .21 .08 

AlienaçãoPai .12 .34 .17 .15 

IPPAPai .18 .13 .06 .59 

*Correlação significativa ao nível de p  .05 

Prosseguiu-se a análise atendendo às hipóteses que concernem ao tipo e à 

modalidade de vinculação dos adolescentes com os seus pais (IPPA). A este nível, a 

distribuição dos participantes em função do sexo e da modalidade de vinculação 
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parental permitiu concluir pela independência das duas variáveis [X
2

(1) = 1.15, p > .05]. 

O mesmo procedimento foi repetido para tipo de vinculação estabelecido com o pai e 

com a mãe, de onde se tirou a mesma conclusão [X
2

(1) TipoinculaçãoPai = .90, p > .05; X
2

(1) 

TipoinculaçãoMãe = .480, p > .05]. Considerando as pontuações dos participantes ao nível da 

percepção da qualidade de vinculação parental (escala total e factores), não se registam 

diferenças entre os participantes do sexo masculino e participantes do sexo feminino 

[UConfiançaMãe = 615.50, p > .05; UComunicaçãoMãe  = 608.50, p > .05; UAlienaçãoMãe  = 506.50,  

p > .05; UIPPAMãe = 567.00, p > .05; UConfiançaPai = . 550.00,  p > .05; UComunicaçãoPai = 

546.50,  p > .05; UAlienaçãoPai  = 514.00,  p > .05; UIPPAPai= 565.00, p > .05]. Estes 

resultados contrariam as conclusões de Young, Friesen e Pearson (1988) que mostram 

que os pais interagem com os filhos e filhas de forma diferente, mostrando-se mais 

interessados, preocupados e disponíveis no fornecimento de informações sobre carreiras 

aos rapazes.  

 

Quadro 8 – Sexo, Existência de irmãos e Envolvimento parental em função das    

componentes da escala de vinculação com a Mãe 

 Confiança Comunicação Alienação IPPAMãe 

Variáveis individuais e familiares M DP M DP M DP M DP 

Sexo         

Masculino 31.07 5.66 28.71 6.55 20.75 7.45 39.04 15.01 

Feminino 31.98 4.57 28.37 5.59 17.70 4.27 42.65 11.35 

Existência de irmãos         

Filho único 30.25 6.54 28.31 8.44 21.31 6.36 37.25 15.92 

Filho com irmãos 32.02 4.47 28.55 5.12 18.17 5.54 42.40 11.83 

Envolvimento parental  r2 p r2 p r2 p r2 p 

  .50* .00 .41* .00 -.16 .17 .46* .00 

*Correlação significativa a um nível de p  .01 

 

 

 

Quadro 9 – Sexo, Existência de irmãos e Envolvimento parental em função das 

componentes da escala de vinculação com o Pai 

 Confiança Comunicação Alienação IPPAPai 

Variáveis individuais e familiares M DP M DP M DP M DP 

Sexo         

Masculino 32.96 6.03 27.41 6.54 20.41 7.42 39.96 14.66 

Feminino 34.40 5.27 26.47 6.49 17.98 4.93 42.89 13.80 
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Existência de irmãos         

Filho único 32.41 6.96 26.71 8.62 21.12 6.80 38.00 17.42 

Filho com irmãos 34.31 5.05 26.85 5.76 18.20 5.70 42.96 12.87 

Envolvimento parental r2 p r2 p r2 p r2 p 

 .468* .00 492* .00 -.176 .138 .486* .00 

*Correlação significativa a um nível de p  .01 

 

Outra das hipóteses delineadas previa uma relação entre a vinculação e a 

existência de irmãos. A distribuição dos participantes em função de modalidade de 

vinculação parental e existência de irmãos permitiu concluir pela independência das 

variáveis [X
2

(2)
 
= 2.08, p > .05], sendo que o mesmo acontece considerando o tipo de 

vinculação parental [X
2

(1)
 
TipovinculaçãoMãe = .20, p > .05; X

2
(1)

 
TipovinculaçãoPai = .09, p > .05]. 

Neste sentido, nas pontuações nos factores da escala de percepção da qualidade de 

vinculação parental não se registam diferenças significativas entre os resultados dos 

participantes com e sem irmãos [t(72) ConfiançaMãe = -1.26, p > .05; UComunicaçãoMãe  = 437.50, 

p > .05; UAlienaçãoMãe  = 1.94,  p > .05; t(72) IPPAMãe = -1.43, p > .05; t(70) ConfiançaPai = -1.23,  p 

> .05; t(70) ComunicaçãoPai = -.08,  p > .05; t(72) IPPAPai= .29, p > .05], com apenas uma 

excepção. Os filhos únicos mostram pontuações significativamente mais elevadas em 

Alienação (M = 21.12), na escala de percepção da qualidade de vinculação com o pai, 

relativamente aos alunos que têm irmãos [M= 18.20; UAlienaçãoPai = 320.00, p = .05].  

O impacto do grau de envolvimento parental dos pais no processo de tomada de 

decisão dos adolescentes ao nível do seu futuro escolar e profissional, como seria de 

esperar, variou mediante a percepção de qualidade de vinculação. Foram detectadas 

diferenças significativas entre os grupos definidos pela variável Modalidade de 

vinculação parental [X
2

(2) = 7.25,  p  .05], em que alunos com uma vinculação segura 

associam-se a graus de envolvimento parental estatisticamente superiores (M = 47.75) 

em comparação com os alunos com uma vinculação insegura (M = 41.29, U = 265.50, p 

 .05), sendo que nenhum dos grupos se diferencia de vinculação discordante 

(UConcordanteInsegura/Discordante = 159.00, p > .05; UConcordanteSegura/Discordante = 113.00, . p > .05). 

O grau de envolvimento também varia em função do tipo de vinculação estabelecida 

com cada um dos pais [t(56)
 
TipovinculaçãoMãe = 2.17, p  .05; UTipovinculaçãoPai = 191.00, p  

.05], sendo que vinculações seguras se associam a graus mais elevados de envolvimento 

parental na decisão dos adolescentes quanto ao seu futuro escolar e profissional (MMãe = 

45.81, MPai = 47.35), face aos adolescentes que estabelecem vinculações inseguras com 

pai ou com a mãe (MMãe = 41.74, MPai = 40.53). De facto, as pontuações dos 
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participantes em cada um dos factores da escala de percepção da qualidade de 

vinculação parental (IPPA), bem como na escala total mostram-se correlacionadas 

positivamente com o grau de envolvimento parental, com a excepção da dimensão 

Alienação referente a ambas as escalas, que não correlaciona significativamente com a 

variável em análise.  

Estes resultados são corroborados por Kenny (citado por Blustein, Walbridge, 

Friedlander & Palladino, 1991) que concluiu, também, que a experiência de suporte 

emocional dos pais durante o último ano do liceu, é positivamente associada a uma 

abordagem activa para o planeamento da carreira. 

No que diz respeito às relações estabelecidas com a maturidade vocacional, aqui 

definida mediante as atitudes de planeamento e exploração de carreira, os resultados são 

os apresentados em seguida. Tal como no caso anterior, todas as medidas descritivas 

referentes ao teste das hipóteses serão sistematizados no Quadro II (Anexo II)
 
.  

Nas pontuações em planeamento de carreira e exploração de carreira não se 

registaram diferenças significativas entre o grupo de participantes masculino e o grupo 

de participantes feminino [UPlaneamento = 587.50, p  .05; t (3) Exploração = -1.51, p > .05; 

UMaturidadevocacional = 547.00, p  .05]. A maturidade vocacional dos alunos, por sua vez 

não parece ser totalmente independente do nível educacional dos pais. Considerando as 

pontuações dos adolescentes mediante os diferentes níveis definidos pelo Nível 

educacional do pai e da mãe, não se encontraram diferenças significativas na maioria 

dos casos [estudo das diferenças em função de nível educacionalMãe: X
2

(3) Exploração = 

1.23, p > .05; estudo das diferenças em função de nível educacionalPai: FPlaneamento (3, 69) = 

1.15, p  .05; X
2

(3) Exploração = 1.58, p > .05], com uma única excepção. O planeamento de 

carreira varia significativamente com o nível educacional da mãe [FPlaneamento (3, 71) = 

4.44, p  .05]. A esse nível verifica-se que os alunos com mães com o 6.º ao 9.º de 

escolaridade têm pontuações significativamente mais baixas neste factor, relativamente 

aos alunos com mãe de níveis educacionais superiores. De facto, a pontuação em 

planeamento de carreira é a única dimensão que se correlaciona com nível educacional, 

descrevendo uma relação positiva, mas pouco expressiva com o nível educacional da 

mãe (ρ = .29, p  .05). Verifica-se, assim, uma tendência de um aumento no nível de 

planeamento de carreira à medida que o nível educacional da mãe aumenta. Esta 

hipótese é também confirmada por Lemkua (citado por Whiston & Keller, 2004) que 

verificou que mulheres com altas aspirações profissionais tinham maior probabilidade 
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de ter pais com elevados níveis de educação, mães trabalhadoras e oriundas de 

ambientes familiares incentivadores do êxito, da independência e de uma activa 

exploração do meio.  

A maturidade vocacional também parece ser independente da ordem de 

nascimento dos sujeitos, na medida em que não se encontram diferenças significativas 

entre os adolescentes que nasceram em primeiro ou em último lugar, relativamente aos 

seus irmãos [t(56) Planeamento = -1.79, p > .05; t (56) Exploração = .78, p > .05]. Ao nível das 

pontuações na escala de maturidade vocacional, contudo, o projecto vocacional parece 

ser pertinente. Considerando as pontuações dos participantes ao nível de planeamento 

de carreira e exploração de carreira, registaram-se diferenças significativas no âmbito da 

primeira dimensão da escala [F(2,72) Planeamento = 4.08, p  .05; X
2

(1) Exploração = 3.54, p > 

.05; X
2

(1) Maturidadevocacional = 1.93, p > .05]. Neste âmbito, os sujeitos que não têm um 

projecto vocacional definido (os que responderam “Não sei”), mostram-se com 

pontuações significativamente mais baixas (M = 46.33) do que os sujeitos que 

perspectivam seguir um curso científico - humanístico (M = 60.15; Comparações 

múltiplas com base no teste de Hochberg, para amostra de tamanhos diferentes, 

Diferença das médias =13.18, p  .05). O envolvimento parental também se afigura 

como uma variável pertinente para as atitudes de planeamento e exploração de carreira.  

De facto, também se regista uma tendência a que um maior envolvimento 

parental se associe pontuações mais elevadas em planeamento da carreira e exploração 

da carreira, na medida em que todas estas as dimensões mostraram correlações 

moderadas e positivas com a variável envolvimento parental. 
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CAPÍTULO VI - DISCUSSÃO DE RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 
O presente estudo teve como objectivo estudar a relação entre algumas variáveis 

familiares e variáveis vocacionais, designadamente a vinculação e as dimensões 

atitudinais da maturidade vocacional – planeamento e exploração da carreira numa 

amostra de estudantes do 9ºano de escolaridade oriundos, na sua maioria, de uma classe 

social baixa. A análise de resultados permite destacar alguns aspectos que passamos a 

apresentar. Em relação ao envolvimento dos pais na tomada de decisão vocacional 

verificamos que, para a maioria dos alunos (77%) existe envolvimento parental na 

tomada de decisão quanto à escolha profissional, com apenas 23% a mencionar não 

existir uma intervenção dos pais neste aspecto. No entanto, um terço destes últimos 

refere que se trata de uma opção dos pais, pois não querem influenciar a tomada de 

decisão dos seus filhos. A percepção dos alunos no que às expectativas dos pais face ao 

futuro profissional toca, é a de que 72% dos pais prefere para os filhos a obtenção de 

uma formação superior, na qual se sintam felizes e realizados e que esta tenha uma saída 

profissional. Contudo, na óptica dos alunos, é mais importante para os pais que os 

alunos se sintam realizados profissionalmente do que propriamente a saída profissional 

ou o estatuto social obtido com este tipo de formação. Neste sentido, poderemos referir 

a existência de uma postura de suporte à exploração no que à formação superior diz 

respeito, por parte destes pais, bem como uma valorização que uma formação superior 

proporciona. Com estes dados, constata-se que persiste a idealização de uma formação 

académica em detrimento da formação profissional, como forma de obtenção de 

qualificação e escolha profissional, ou seja, assiste-se a uma valorização da formação 

superior independentemente da classe social de origem. Como tal, os resultados obtidos 

não corroboram os dados do estudo de Lindstrom et al., 2007), no qual afirmam que 

jovens adultos oriundos de classes económicas mais baixas tendem a obter um emprego 

de modo mais precoce com vista a ajudar a família, ou o estudo de Lindstrom et al., 

(citado por Blustein, 2007), o qual nos diz que um baixo nível sócio-económico é um 

factor limitativo que pode restringir as aspirações de carreira e oportunidades; os nossos 

resultados sugerem que os pais dos alunos promovem a formação superior, 

provavelmente sabendo que esta poderá proporcionar oportunidades de carreira e 

ganhos monetários superiores ao de outro tipo de formação. 
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Procurou-se também determinar como se situavam os alunos relativamente à 

modalidade de vinculação. Verificou-se que o tipo de vinculação mais presente era a 

concordante insegura, seguida da concordante segura. Os resultados constatam a 

inexistência de diferenças entre ambas no que concerne ao planeamento e exploração de 

carreira, ou seja, o tipo de vinculação, ainda que podendo ser mais insegura, desde que 

seja concordante, não distingue sobre o planeamento e exploração de carreira dos alunos. 

Outro dado de particular relevo foi também a não existência de diferenças entre a 

modalidade de vinculação concordante (segura e insegura) relativamente à mãe e ao pai e 

a maturidade vocacional. Apesar de não se registarem diferenças quando se consideram 

ambos os progenitores, na análise discriminada das correlações entre a modalidade de 

vinculação parental e a maturidade vocacional, os resultados mostram existirem relações, 

ainda que pouco expressivas, entre o planeamento de carreira e a confiança com a mãe e o 

pai, bem como com a comunicação com o pai. Isto é, verificou-se que quanto mais 

elevada é a confiança com ambos os progenitores, maior é o planeamento de carreira, 

sendo este um resultado que mostra uma vez mais o papel importante na relação entre 

pais e filhos no que à escolha profissional diz respeito. Para além da confiança, a 

comunicação também se mostrou relacionada com o planeamento de carreira, mas apenas 

com o pai. Este resultado sugere que o modo como o pai comunica com o seu filho tem 

impacto no seu planeamento de carreira. Em certa medida, este dado sugere que o papel 

desempenhado pelo pai tem preponderância ao nível do planeamento de carreira. Ainda 

de mencionar são as não relações existentes entre a maturidade vocacional e a exploração 

de carreira. Isto é, os dados indicam não existir uma relação entre ambas logo, tanto a 

comunicação, a compreensão como a alienação não têm impacto na exploração de 

carreira dos alunos do presente estudo. É possível que este resultado esteja relacionado 

com o facto dos alunos participantes serem provenientes de um meio menos urbano e de 

uma cidade do interior, onde as oportunidades para explorar outras carreiras seja diminuto 

face a outras cidades, pelo que perante um cenário menos rico de hipóteses profissionais, 

se constata que o planeamento de carreira se relaciona com o tipo de vinculação, mas a 

exploração de carreira não. Procurou-se também distinguir os participantes do estudo por 

género, de modo a perceber se existiriam diferenças no tipo de vinculação estabelecida 

face a rapazes e a raparigas. Os resultados indicam não existirem quaisquer diferenças 

entre a vinculação estabelecida e o género, isto é, não se encontram distinções entre o tipo 

de vinculação e o género dos participantes, contrariando as conclusões de Young, Friesen 
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e Pearson (1988) que mostram que os pais interagem com os filhos e filhas de forma 

diferente, mostrando-se mais interessados, preocupados e disponíveis no fornecimento de 

informações sobre carreiras aos rapazes. Este resultado não deixa de ser curioso tendo em 

conta que os alunos participantes no estudo são maioritariamente oriundos de um meio 

rural e, supostamente, mais conservador esperando-se que os pais, por motivos históricos 

e culturais arreigados, fossem mais preconceituosos em relação à carreira das raparigas. 

Em certa medida, poder-se-á dizer que estes resultados apontam para algumas alterações 

culturais que se reflectem no modo como os pais interagem com os seus filhos, 

independentemente do género. É possível que os pais destes alunos tenham actualmente 

outras concepções sobre a educação dos filhos, com valores diferentes dos existentes em 

Portugal há algumas décadas atrás, onde ao rapaz eram proporcionadas oportunidades 

escolares, ao passo que as competências a desenvolver nas raparigas passavam mais por 

actividades a realizar em casa. Neste sentido, os resultados sugerem que os valores 

educacionais dos pais estão a mudar, mesmo em contextos mais rurais. Outra razão que 

poderá favorecer esta mudança de mentalidades é o facto de em Portugal não se valorizar 

a maternidade como noutros países da Europa e, como tal, a mulher é colocada no mesmo 

patamar de igualdade de oportunidades dos homens constituindo, como eles, um recurso 

económico indispensável para a sobrevivência das famílias.  

 Outro dado referido na literatura e que decidimos estudar foi a relação entre a 

vinculação e a existência de irmãos. Os resultados constataram não existir distinções 

entre as duas variáveis, pelo que os nossas dados não corroboram os de Savickas (citado 

por Leong, Hartung, Goh & Gaylor, 2001) o qual afirma que a ordem de nascimento 

influi significativamente no estilo de carreira e/ou nos interesses ocupacionais que o 

indivíduo desenvolve. O único dado mais interessante refere-se ao facto de terem sido 

encontradas diferenças entre filhos únicos e filhos com irmãos, onde os primeiros 

mencionam maiores níveis de alienação por parte do pai, comparativamente com os 

segundos. Se algo nos diz este resultado é que os filhos únicos, que supostamente 

seriam mais investidos por parte dos seus pais, são os que referem sentir mais alienação 

por parte dos seus pais (figura masculina), em detrimento dos filhos com irmãos. É 

possível que este resultado possa estar relacionado com o tamanho da amostra, 

sugerindo que em futuras investigações este aspecto possa ser mais explorado.  

Um dos aspectos centrais do presente estudo relaciona-se com o tipo de 

vinculação e a sua relação com o envolvimento parental. Os resultados reforçam uma 
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vez mais que uma vinculação segura é factor decisivo de envolvimento parental, face a 

uma vinculação insegura, sendo que os nossos resultados não distinguem os pais, isto é, 

tanto a vinculação segura estabelecida ao pai e à mãe se distingue da vinculação 

insegura ao pai e à mãe, nos efeitos sobre o envolvimento parental na decisão dos 

alunos quanto aos seu futuro escolar e profissional. Ainda de mencionar que existe uma 

relação entre a qualidade de vinculação e o envolvimento parental para todas as escalas, 

à excepção da alienação. Estes resultados são consistentes com os obtidos por Kenny 

(citado por Blustein et al., 1991) que concluiu, também, que a experiência de suporte 

emocional dos pais durante o último ano do liceu, é positivamente associada a uma 

abordagem activa para o planeamento da carreira.  

Relativamente à existência de diferentes níveis de planeamento e de exploração de 

carreira em função do género dos participantes, não foram encontradas diferenças entre 

ambos. Este dado parece-nos interessante, na medida em que mostra que tanto as 

raparigas como os rapazes têm o mesmo nível de investimento no que à sua carreira diz 

respeito. Apesar de viverem numa cidade com menos expectativas profissionais, tal facto 

não impede que as raparigas invistam, planifiquem e explorem futuras possibilidades tal 

como os rapazes quebrando, deste modo, eventuais estereótipos e preconceitos que em 

muito ainda poderão condicionar as suas escolhas vocacionais. Estes dados vão ao 

encontro dos obtidos por vários autores que, de uma forma geral, não encontraram 

diferenças significativas no planeamento e exploração da carreira em relação à variável 

género. Contudo, segundo um estudo de Savickas e Hartung (citados por Janeiro, 2006), 

quando surgiam diferenças estas favoreciam, na generalidade, as raparigas. Janeiro 

(1997), por sua vez, constatou que as diferenças entre os dois géneros não foram 

consideradas estatisticamente significativas quer em relação ao planeamento quer em 

relação à exploração da carreira. Os resultados são concordantes com os de Nevill e Super 

(citados por Janeiro, 2006) que concluíram que a variável género não produz quaisquer 

efeitos significativos no grau da maturidade na carreira. Porém, noutra revisão de 

literatura, Naidoo (1998) constatou a existência de estudos que apresentavam diferenças 

significativas da maturidade na carreira a favor das raparigas, outros a favor dos rapazes e, 

outros ainda que referiam a não existência de diferenças significativas entre os dois 

géneros. Como se constata, os resultados das diferentes investigações quanto às diferenças 

entre géneros têm revelado algumas disparidades (citado por Janeiro, 2006).  
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Outro dado que procurámos explorar foi se o nível educacional dos pais poderia 

estar relacionado com a maturidade vocacional dos filhos, na medida em que pais com 

níveis de escolaridade superior poderiam dar um maior contributo à maturidade 

vocacional dos seus filhos. Os resultados indicaram que a escolaridade dos pais não é 

tão preponderante como se poderia esperar, à excepção do planeamento de carreira, 

onde o nível educacional da mãe tem impacto, com as mães com níveis educacionais 

mais elevados a distinguirem-se superiormente face a mães com níveis educacionais 

mais baixos. Neste sentido, os resultados sugerem que o nível educacional das mães 

poderá condicionar as expectativas futuras relativamente ao planeamento de carreira. 

Além do mais, foram encontradas relações entre estas duas variáveis, cujos resultados 

indicaram que quanto mais elevada é a escolaridade da mãe, mais elevada é a 

planificação da carreira. Em certa medida, os presentes dados vão ao encontro dos 

resultados obtidos por Lemkua (citado por Whiston & Keller, 2004) que verificou que 

mulheres com altas aspirações profissionais tinham maior probabilidade de ter pais com 

elevados níveis de educação, mães trabalhadoras e oriundas de ambientes familiares 

incentivadores do êxito, da independência e de uma activa exploração do meio.  

Um outro dado que procurámos estudar foi a ordem de nascimento e a 

maturidade vocacional. Os resultados obtidos sugerem que a posição na fratria não 

influencia a maturidade vocacional, isto é, apesar de existirem outros irmãos na família, 

existe espaço para a individualidade do filho, tanto no planeamento como na exploração 

da sua carreira. Assim, os dados não nos mostram a existência de preferências e 

investimentos emocionais diferenciados por parte dos pais que influenciem a 

maturidade vocacional de cada filho.  

Por último, procurámos identificar se o projecto vocacional, na presente amostra 

com 9º ano de escolaridade, se distinguia ao nível do planeamento e exploração de 

carreira. De facto, os dados apontam para a existência de diferenças entre os grupos, na 

medida em que os mais indecisos quanto ao seu projecto vocacional são também os que 

indicam menores valores ao nível do planeamento e exploração de carreira, 

comparativamente com os alunos que indicam ter uma ideia mais concreta do percurso 

escolar a seguir. Contudo, este dado parece-nos ser um pouco redundante e expectável, 

pois se são os alunos mais indecisos quanto a um projecto e definição vocacional seriam 

também os que deveriam apresentar valores mais baixos de planeamento e exploração 

de carreira. Face a este resultado, seria interessante explorar mais aprofundadamente em 
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futuras investigações este aspecto da indecisão dos alunos e quais os factores que 

contribuem para tal situação. Verificou-se ainda que o envolvimento parental é um 

factor que tem influência nas atitudes de planeamento e exploração de carreira, isto é, os 

resultados mostraram existir correlações as quais sugerem que quanto mais elevado é o 

envolvimento parental, mais elevadas são as atitudes face a um projecto vocacional. 

Estes resultados são semelhantes aos que se encontram mencionados na literatura 

reforçando, deste modo, o papel e a percepção que os pais têm sobre a influência que 

exercem sobre o futuro profissional dos seus filhos.  

O presente estudo mostra-nos, assim, que a qualidade da vinculação não parece 

estar relacionada com as atitudes de planeamento e exploração da carreira nem com a 

maturidade vocacional dos alunos. Contudo, os resultados sugerem que os níveis de 

envolvimento parental, comunicação e confiança aos pais parecem favorecer as atitudes 

em relação à carreira. 

Em síntese, os resultados obtidos com a presente investigação salientam, de uma 

forma geral, o papel preponderante da família, nomeadamente dos pais, no processo de 

tomada de decisão vocacional. Tal como se tem constatado através dos inúmeros 

estudos efectuados que relacionam a dimensão vinculação com a dimensão maturidade 

vocacional ou com o desenvolvimento de carreira, os dados nem sempre se têm 

revelado conclusivos, no entanto é certa a importância dos pais no percurso vocacional 

dos seus filhos. Por um lado, constata-se que o estilo de vinculação seguro está 

associado a um elevado grau de envolvimento parental e por conseguinte este último, 

quando presente, tem repercussões na decisão dos adolescentes quanto ao seu futuro 

escolar e profissional, resultado precioso que conseguimos retirar desta investigação. De 

facto, conclui-se do presente estudo, que os níveis de envolvimento parental, 

comunicação e confiança aos pais são favorecedores do planeamento e exploração de 

carreira, tal como Costa (citado Gonçalves & Coimbra, 1994/95) já havia reconhecido 

ao enaltecer o clima de confiança, a abertura comunicacional, a rentabilização dos 

momentos em família e o suporte emocional, como promotores do desenvolvimento 

vocacional dos filhos. A combinação da vinculação parental com uma certa dose de 

independência (separação) garante, deste modo, uma maior gama de oportunidades de 

exploração vocacional, levando os filhos à construção de expectativas de 

formação/profissão mais elevadas.  
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Reforça-se, desta forma, a pertinência do estudo quer pela temática colocada em 

análise, quer pelos resultados obtidos constituindo-se, deste modo, um contributo à 

literatura já existente. Alguns aspectos que esta investigação pode trazer à literatura dizem 

respeito às variáveis observadas, como por exemplo, a configuração da família centrada 

no número de filhos, a ordem de nascimento, o nível de escolaridade e o género que, no 

presente estudo, não se revelam significativos para uma maior maturidade vocacional, ao 

contrário de outras investigações em que se mostraram determinantes basilares para o 

desenvolvimento vocacional dos jovens. No entanto, as investigações recentes centradas 

nas abordagens da vinculação, salientam variáveis tipicamente psicológicas de carácter 

relacional como promotores do desenvolvimento vocacional e, este estudo, revela-se útil 

na medida em que vem corroborar estas últimas investigações, com os resultados obtidos 

acerca da importância do envolvimento parental. 

Outro contributo que este estudo acrescenta à literatura é o resultado oposto 

relativamente ao género, em que os estudos mostram que as raparigas são mais 

limitadas pela família no acesso às experiências exploratórias. As investigações 

recentes, demonstram que as diferenças têm vindo a esbater-se com o alargamento das 

expectativas das jovens para carreiras que não só as conotadas como socialmente 

femininas. A presente investigação vem sublinhar, igualmente, o esbatimento dessas 

diferenças de género no que às expectativas de continuação de estudos toca, resultando 

num dado novo e actual que acompanha as mais recentes investigações. Este estudo ao 

evidenciar mais uma vez o papel pertinente das figuras de vinculação como orientadores 

imprescindíveis no percurso vocacional dos seus filhos, poderá ter implicações para 

intervenções futuras, nomeadamente em contexto escolar. Por exemplo, a sugestão para 

a integração efectiva no currículo do 9ºano de escolaridade de uma disciplina autónoma 

de Orientação Vocacional a ser ministrada pelo psicólogo educacional que, em conjunto 

com as famílias, actue nas questões inerentes ao desenvolvimento vocacional. Outro 

aspecto que se reveste da maior importância será a construção de programas parentais 

no âmbito da orientação vocacional em associação com a escola, pelo que a 

investigação fará sentido se for levada a cabo com o objectivo de colocar a teoria ao 

serviço da prática em contexto escolar. 

Apesar do suporte encontrado para algumas hipóteses inicialmente colocadas, a 

presente investigação reveste-se de algumas limitações. 
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A primeira limitação a apontar à presente investigação prende-se com o 

Inventário sobre Vinculação na Adolescência (IPPA) que se revelou de difícil aplicação, 

dado suscitar muitas dúvidas aos alunos quando confrontados com as alternativas de 

resposta propostas pelo questionário. Em termos psicométricos o IPPA revelou níveis 

de consistência interna relativamente baixos. No futuro seria interessante encontrar 

escalas sobre vinculação com melhores indicadores em termos de validade e precisão. 

Uma segunda limitação que nos deve levar a ler estes resultados com algum 

cuidado relaciona-se com as características da amostra. Nesta, 2/3 da amostra são 

elementos do género feminino, logo os resultados estão enviesados para o lado 

feminino, ou pelo menos, o efeito do género reflecte-se nos resultados encontrados. 

Assim sugerimos que futuras investigações explorem as questões de género com 

amostras que incluam números idênticos de ambos.  

A terceira limitação do estudo está também relacionada com a amostra, 

especificamente com o seu tamanho. Uma vez mais, o facto de termos uma amostra de 

75 sujeitos não nos permite efectuar generalizações, salientando contudo, que nunca foi 

esse o nosso propósito. Neste sentido, os resultados apenas podem ser lidos como 

indicadores, que devem ser corroborados por futuras investigações nesta área. 

  Finalmente, seria também interessante a aplicação dos instrumentos a uma 

amostra mais alargada, por exemplo uma outra escola com uma realidade social e 

económica diferente, para posterior comparação de resultados. A presente amostra 

compreende, na sua maioria, alunos provenientes das aldeias limítrofes da cidade da 

Guarda onde o nível social, económico e educacional das famílias é baixo. Seria deste 

modo interessante, a inclusão de mais uma escola da zona urbana da cidade com outras 

características sociais, económicas e educacionais, com vista ao apuramento de 

diferenças entre ambos os contextos escolares.  

Num contexto em que o papel do psicólogo nas escolas tem sido de certa forma 

subestimado, espera-se que os pais sejam um vínculo primário para o desenvolvimento 

vocacional, adoptando uma atitude construtiva e reforçadora para o planeamento e 

exploração da carreira dos seus filhos.  

O papel do psicólogo no processo de desenvolvimento de carreira será, pois, o 

de estabelecer a mediação entre alunos e pais, proporcionando suporte não só com as 

técnicas que lhe assistem, como também, através de uma atitude securizante fazer com 

que o aluno se capacite de que fez a escolha certa. 
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Quadro 2 - Sexo, Nível educacional dos pais, Ordem de nascimento, Projectos 

vocacionais dos adolescentes, Envolvimento parental em função do Planeamento e 

Exploração da carreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planeamento da carreira Exploração da carreira 

Variáveis individuais e familiares M DP M DP 

Sexo     

Masculino 59.71 18.48 139.43 34.02 

Feminino 55.83 16.55 149.13 21.76 

Nível educacionalMãe   

Ensino primário 53.41 14.75 141.35 27.93 

6.º /9.º ano de escolaridade 49.00 12.64 146.64 19.29 

12.º ano de escolaridade 64.85 19.19 151.85 28.91 

Ensino superior 63.31 17.82 140.44 33.63 

Nível educacionalPai   

Ensino primário 52.65 15.85 148.04 27.11 

6.º /9.º ano de escolaridade 60.26 18.43 147.84 26.55 

12.º ano de escolaridade 59.35 16.67 142.12 28.12 

Ensino superior 61.82 18.89 143.09 31.50 

Ordem de nascimento   

Primeiros 55.91 17.18 148.57 28.50 

Últimos 59.45 17.51 140.66 24.64 

Projecto vocacional    

Seguir curso científico/humanístico 60.15 18.56 152.18 28.43 

Seguir curso profissional 59.75 14.88 139.55 21.86 

Não sei 46.33 12.55 135.67 26.91 

Envolvimento parental r2 p r2 p 

 .48* .00 .37* .01 


