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RESUMO 

 

Os pais desempenham um papel de grande influência no que respeita à escolha e à tomada 

de decisão vocacional dos filhos. Neste âmbito, cada vez mais se aceita e promove o seu 

envolvimento no processo de orientação escolar e profissional. Algumas variáveis familiares 

parecem exercer grande impacto na escolha e tomada de decisão dos jovens, nomeadamente: as 

expectativas dos pais quanto ao futuro académico e profissional, o nível socioeconómico e o nível 

académico dos pais e a qualidade da relação/ vinculação entre pais e filhos.  
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Quando abordamos o papel dos pais na tomada de decisão vocacional, importa aludir, em 

primeiro lugar, à importância do sistema famíliar no processo de orientação escolar dos jovens. A 

propósito do tema e se tivermos em consideração a evolução dos modelos de OEP, nomeadamente 

das teorias sociocognitivas (Bandura, 1988), teoria da construção da carreira (Savickas, 2002, 

2005), podemos verificar a importância dos efeitos do contexto social e relacional e, a influencia 

de tais variáveis nas dimensões do auto-conceito e sentimento de auto-eficácia, tão decisivas para 

a construção de um projecto vocacional consistente. 

 De acordo com Almeida e Melo-Silva (2011), citando Pinto e Soares (2001), foi a partir da 

década de 90 que o interesse sobre a temática surgiu com maior intensidade, apesar das primeiras 

pesquisas sobre o tema datarem de 1950 com as investigações de Anne Roe (referencial 

psicodinâmico). Estes autores (Almeida e Melo-Silva, op.cit), citando Dias (s.d) referem a 

importância da inclusão da família nos atendimentos de orientação profissional, uma vez que os 

pais têm-se mostrado muito ansiosos no momento da decisão do filho, pois revivem os seus dilemas 

quanto à escolha e dependendo da maneira como lidam com taus questões, oferecerão ou não 

continência às ansiedades dos filhos na fase de decisão. Almeida e Melo-Silva (op.cit) também 

fazem referência ao trabalho desenvolvido por Soares-Lucchiari (1997) sobre o modo como os pais 

lidam com as problemáticas vocacionais dos filhos, ao abordar os papeis que a família distribui aos 

filhos, que se tornam depositários das necessidades parentais e sobre os mecanismos psicológicos 

utilizados pelos adolescentes para lidarem com os sonhos dos pais.  

Neste sentido, a tomada de decisão vocacional sustenta-se nas relações interpessoais, 

especialmente com as figuras parentais, que servem de modelos de comparação e referência. Outro 

dos modelos explicativos que os autores fazem referência é o modelo desenvolvimentista, 

nomeadamente relembrando os pressupostos defendidos pela teoria ecológica de Bronfenbrenner. 

Assim, fazendo referência às pesquisas levadas a cabo por Schmitt- Rodermund & Vondracek 

(1999), as expectativas, aspirações, explorações e decisões profissionais dos filhos serão 

constantemente influenciada pelo contexto familiar, pelo que os valores dos pais exercem mais 

influência sobre o desenvolvimento vocacional dos filhos, incluindo o processo de escolha, do que 

as variáveis grupos de pares e a formação escolar.  

Para Gonçalves e Coimbra (2007), dentro dos múltiplos contextos onde ocorre o 

desenvolvimento vocacional, a família apresenta-se como o primeiro e o mais significativo, com 

incidências determinantes nas trajectórias vocacionais das gerações mais novas. Neste sentido, os 

autores defendem que a família influencia, quer directa, quer indirectamente as trajectórias 

vocacionais dos adolescentes através das mensagens verbais e não-verbais transmitidas na vida 

quotidiana familiar, contribuindo decisivamente para a construção dos projectos vocacionais dos 

mesmos. Assim, entre os factores que parecem influenciar a tomada de decisão vocacional 
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encontramos: estabilidade e vinculação familiar, nível socioeconómico, expectativas futuras, 

valorização do projecto escolar, tipo/ estilo de comunicação familiar, etc.  

De acordo com Gonçalves e Coimbra (op.cit) o estatuto sociocultural e económico da família, 

representado, pelos níveis de educação e qualificação profissional dos pais, é determinante na 

construção e planeamento dos projectos vocacionais dos filhos, apresentando-se como um 

indicador preditivo do sucesso profissional, influenciando as expectativas de formação/ profissão 

dos jovens. Neste sentido, enquanto que os jovens provenientes de níveis socioculturais e 

económicos médio e médio alto revelam um maior grau de autonomia, o que lhes possibilita mais 

oportunidades de exploração vocacional, os jovens provenientes de níveis socioculturais mais 

desfavorecidos tendem a ter menos expectativas relativamente ao seu projecto de vida, tendo de 

empreender um conjunto de esforços, muitas vezes, mais intensos que lhes permitam a ascensão a 

um projecto vocacional mais ambicioso.  

De igual forma, as representações socioprofissionais/ valores profissionais, tais como o 

prestígio e reconhecimento social são veiculados no contexto familiar, pelo que podemos 

mencionar que, normalmente, os pais tendem a transmitir aos filhos a representação social das 

profissões que eles próprios têm.  

Outro dos factores destacado pela liteatura é a estabilidade emocional / vinculação. Neste 

sentido, contextos marcados peça estabilidade e segurança emocional parecem ser mais promotores 

das tarefas de exploração vocacional e decisão vocacional, proporcionando uma maior segurança 

em momentos decisivos para o futuro do jovem. Por outro lado, um progressivo interesse e vontade 

dos pais para com os projetos dos filhos promove uma maior responsabilização e apoio na 

construção das trajectórias vocacionais dois mais novos. 

Gonçalves e Coimbra (2007) concluíram através de uma investigação com vinte díades de 

pais e adolescentes de 9.º ano e 12.º ano, que se verifica um progressivo envolvimento e 

intencionalidade, por parte dos pais portugueses, em apoiarem os seus filhos na construção de 

projectos vocacionais. No entanto, verificaram, igualmente, que a qualidade e a quantidade dos 

apoios é diferenciada em função do nível de escolaridade e profissional dos pais.  

Em suma, podemos referir que, uma das tarefas do psicólogo escolar, passa por perceber a 

família somo meio de transmissão de mitos e valores capazes de exercer grande influência sobre a 

decisão vocacional dos filhos. Assim, os pais devem ser envolvidos, sempre que possível, em todas 

as fases do processo de orientação escolar e profissional (desde a entrevista inicial, passando pelas 

actividades de exploração, até à decisão final).  

Sabendo que nem sempre o envolvimento dos pais é o esperado, o psicólogo deve procurar 

estabelecer uma colaboração efectiva com os mesmos, que lhes permita (aos pais) a aquisição e ou 

desenvolvimento de competências que promovam o desenvolvimento de expectativas e 
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conhecimentos válidos relacionados com a escolha vocacional e com a importância da tomada de 

decisão vocacional.  

Neste âmbito os projectos de intervenção que visam a capacitação dos pais no âmbito dos 

processos de OEP, tal como o defendido Gonçalves e Coimbra (2007) parecem ser uma mais-valia 

interessante. Assim, importa destacar as propostas defendidas por estes autores na criação de 

consultadoria parental para o desenvolvimento vocacional dos filhos. Através da consultadoria 

junto dos pais seria possível desenvolver temáticas específicas tais como o sistema de 

oportunidades de formação e profissões, os problemas e desafios atuais, as novas formas de 

organização do trabalho, a formação ao longo da vida, etc.  

Na prática diária de um psicologo escolar, verifica-se que muitas vezes é necessário um 

trabalho especifico e contínuo com algumas famílias, sobretudo quando nos deparamos com 

famílias multiproblemáticas ou que possuem baixas expectativas de sucesso quanto ao percurso 

formativo e/ou académico dos seus filhos. Maioritariamente, são famílias constituídas por pessoas 

de nível socioeconómico mais baixo, com níveis escolares igualmente baixos e cuja valorização 

do papel social e da importância da escola enquanto mecanismo de “ascensão” social não é 

valorizado. Por outro lado, também se verifica que os pais de alunos com um histórico marcado de 

insucesso escolar, desmotivação e pouco investimento tendem a ter menos expectativas de sucesso 

quanto ao projecto vocacional dos seus educandos. Assim, esta realidade é sobretudo visível em 

percursos formativos tais como os Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF), Cursos 

Vocacionais, Cursos de Aprendizagem, Programas Integrados de Educação e Formação (PIEF), 

Percursos Curriculares Alternativos (PCA). Nestas modalidades de educação/formação, parece ser 

necessário um reforço da intervenção do psicólogo com vista ao aumento da colaboração/ 

envolvimento da família, pois esta desempenha, sem dúvida, um conjunto de influências que 

podem marcar a diferença nos projectos de vida dos alunos. 
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