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RESUMO 

Considerando as novas configurações do trabalho, torna-se essencial a aquisição e 

desenvolvimento de habilidades necessárias para a adaptabilidade ao mundo do trabalho, dentre 

elas destacam-se as habilidades socioemocionais. Na perspectiva de que os alunos possam 

atribuir sentidos aos estudos e ao trabalho, estratégias de Educação para a Carreira podem ser 

implementadas visando contribuir com a escola na preparação de cidadãos mais conscientes e 

autônomos na construção da vida e da carreira. Nesse sentido, este estudo objetivou desenvolver 

e avaliar uma estratégia de intervenção em Educação para Carreira no ensino fundamental. Os 

objetivos secundários foram: (a) avaliar o nível de maturidade profissional, comparando os 

resultados do grupo de intervenção (GA) antes e após a intervenção; (b) avaliar as habilidades 

socioemocionais, comparando-se os resultados dos grupos de intervenção (GA) e grupo de 

comparação (GC), e em cada um dos grupos antes e após a intervenção; e (c) avaliar a 

intervenção na perspectiva dos participantes. A amostra é constituída por são adolescentes do 

9º ano do Ensino Fundamental II de uma escola pública da rede estadual de ensino. Eles foram 

distribuídos em dois grupos, um grupo de intervenção A (GA), com 31 participantes, sendo a 

maioria do sexo masculino (61,3%), com idade média de 14,13 anos (desvio padrão = 0,56) e 

economicamente classificados, conforme Critério Brasil da ABEP, no nível B2 (35,5%), e um 

grupo de comparação (GC), também com 31 participantes, no qual a maioria era do sexo 

masculino (54,8%), com média de 14 anos de idade (desvio padrão = 0,58) e classificados no 

nível B2 (45,2%). Foram utilizados os seguintes instrumentos: (a) Questionário 

sociodemográfico, (b) Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), e  (c) 

Instrumento para Avaliação de Habilidades Socioemocionais - SENNA 2.0.  Os dados 

quantitativos foram organizados e analisados no programa estatístico Jamovi 1.6.3. Em uma 

etapa anterior, os dados coletados foram transcritos e codificados em uma planilha do Microsoft 

Office Excel, versão 2019 em seguida transportados para o Jamovi. Para a análise do Senna 2.0, 

também se utilizou o software RStudio 3.5. e o pacote psych. Para análise qualitativa baseada 

na avaliação dos participantes foi usado o software de análises textuais IRaMuTeQ versão 0.7 

alpha 2, através do qual foram realizadas análises lexicográficas clássicas e formadas nuvens 

de palavras. Os resultados quantitativos da análise da maturidade profissional e das habilidades 

socioemocionais não apontaram diferenças entre os grupos e entre pré-teste e pós-teste. Sobre 
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o processo de intervenção, as respostas dos participantes na avaliação qualitativa mostram que 

os conteúdos aprendidos foram significativos para a construção da carreira e projetos de vida. 

Os achados possibilitam refletir sobre pistas para o desenvolvimento de futuras intervenções, 

visando a aquisição de habilidades socioemocionais e de carreira, necessárias para o mundo do 

trabalho em transformação. Tais achados também são uteis para o desenvolvimento do 

componente curricular Projeto de Vida e Trabalho, ofertadas no contexto brasileiro. 

 

Palavras-chave: intervenção, educação para carreira, maturidade profissional, habilidades 

socioemocionais 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do estudo 

Os fenômenos relacionados à globalização e ao capitalismo em conjunto com as velozes 

transformações tecnológicas, na economia, e em questões sociopolíticos e demográficos têm 

alterado o modo de viver e o contexto do trabalho. O mundo do trabalho mais dinâmico, exige 

flexibilidade e capacidade do profissional de realizar diversas tarefas, caracterizando-se 

principalmente pela terceirização da mão-de-obra, a atividade laboral temporária e os vínculos 

de trabalho mais precários e instáveis (Assunção-Matos & Bicalho, 2016; Borges & Yamamoto, 

2014; Lassance & Sarriera, 2012). Se por um lado, as mudanças são atrativas e desafiadoras 

para o avanço no processo civilizatório, por outro lado, evidenciam precarização do trabalho e 

exclusão de boa parte dos trabalhadores. Assim, cumpre destacar neste estudo, que ao propor 

uma intervenção com alunos da educação básica, não se exime os gestores públicos da 

responsabilidade da oferta qualificada de educação, trabalho e renda. Porém, para fins deste 

estudo focar-se-á nos alunos e em formas de auxiliá-los a lidar com os desafios do mundo adulto 

e a pensar nos estudos, nas expectativas de futuro e em possibilidades de construção de um 

projeto de vida e carreira, ao longo da vida, que se inicia no presente.  

Em um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo (Vuca, acrônimo em inglês) as 

novas configurações do trabalho requerem competências e habilidades essenciais para a vida e 

a adaptabilidade ao mundo do trabalho. Da perspectiva dos empregadores, espera-se que os 

trabalhadores tenham alta qualificação e desenvolvam conhecimentos, habilidades, atitudes, 

comportamentos e competências para a resolução de problemas complexos, que estão 

colocados ema cenários e contextos da revolução 4.0 para todas as atividades ocupacionais. 

Nesse sentido, a educação tem papel importante a desempenhar, uma vez que se entende 

a carreira como um processo em construção ao longo da vida (Castro, 2008; Munhoz & Melo-

Silva, 2012).  Sem educação não há futuro. Sem futuro perde o país, em todos os sentidos, 

perdem os brasileiros em qualidade de vida. O Brasil precisa da educação qualificada em todos 

os níveis. Prioriza-se a educação básica universal, preferencialmente a educação integral em 

todas as escolas. Sendo assim, neste estudo a adolescência como período de grande potencial 

de aprendizagem das primeiras concepções e sentidos acerca da vida em sociedade e para lidar 

com o mundo de trabalho. Nessa fase é possível desenvolver competências básicas de carreira, 

tais como: confiança, autonomia, exploração, decisão e planejamento (Hartung, Porfeli & 

Vondracek, 2008; Savickas, 2013). Diversas perspectivas teóricas sobre o desenvolvimento de 
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carreira apontam a precocidade das experiências sobre o sentido do trabalho. Algumas dessas 

perspectivas destacam a potencialidade que as crianças possuem para criar narrativas sobre 

quem são, atribuir significados a experiências passadas, ensaiar papéis de vida e refletir sobre 

o futuro ainda na primeira infância (Hartung, 2015 como citado em Oliveira, Taveira & Porfeli, 

2016). 

No Brasil, observa-se a tentativa já há algumas décadas de integrar escola e mundo do 

trabalho por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB 9394/1996, nela 

foi estabelecido em seus primeiros artigos que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social, visando ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

a cidadania e sua qualificação para o trabalho (Brasil, 1996). Essa relação, entre educação e 

contexto de trabalho, deve ocorrer nos dois níveis escolares: a Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e a Educação Superior.  

Além do mais, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (Brasil, 2018), para a 

educação básica brasileira, define como diretriz o desenvolvimento de 10 Competências Gerais. 

Essas competências integram o capítulo introdutório da BNCC e foram definidas a partir dos 

direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

e dos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores essenciais para a vida no século XXI 

(Movimento Pela Base, 2018). Destaca-se que na BNCC, competência é definida como a 

“mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas 

e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do 

pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (Brasil, 2017, p. 8). Assim, a Base propõe 

um entendimento de habilidades necessárias para a nova dinâmica do século XXI, inclusive no 

que se refere ao mundo do trabalho. As 10 competências são: (a) Conhecimento [Valorizar e 

fazer uso de conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital] (b) Pensamento 

científico, crítico e criativo [Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria 

das ciências de forma criativa e crítica]; (c) Repertório cultural [Valorizar e compreender as 

diversas manifestações artísticas e culturais]; (d) Comunicação [Utilizar diferentes linguagens]; 

(e) Cultura digital [Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 

comunicação]; (f) Trabalho e projeto de vida [Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que facilitam a construção de projetos de vida  e carreira]; (g) Argumentação 

[Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis] (h) Autoconhecimento e 

autocuidado [Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional]; (i) Empatia e 

cooperação [Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação]; e (j) 
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Responsabilidade e cidadania [Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação] (Movimento Pela Base, 2018, p. 2).  

Com relação à educação brasileira, observa-se um aumento das taxas de escolaridade e 

de alfabetização no país. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (IBGE - PNAD Contínua, 2018), a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou 

mais de idade em 2018 foi estimada em 6,8% (11,3 milhões de analfabetos), enquanto em 2017 

havia sido 7%. Essa mudança na taxa de analfabetismo entre 2017 e 2018 representa uma 

redução de aproximadamente 121 mil pessoas. Além do mais, a proporção de pessoas de 25 

anos ou mais de idade que finalizaram a educação básica obrigatória (até o Ensino Médio), 

passou de 46,7%, em 2017, para 47,4%, em 2018. E também em 2018, 48,1% da população de 

25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de instrução até o Ensino Fundamental 

completo ou equivalente; 27% tinham o Ensino Médio completo ou equivalente; e 16,5%, o 

superior completo. A inclusão cresceu em números, mas há que se atentar à qualidade da 

alfabetização e funcionalidade, próximo passo da educação universal e democrática, como via 

de acesso à diminuição da enorme desigualdade social que assola o país e tem implicações para 

o trabalho e a renda. 

Os autores Pauli, Nakabashi e Sampaio (2012) destacam que ao mesmo tempo que se 

observou no país um aumento expressivo no nível de escolaridade devido à implantação de 

programas governamentais com esse objetivo, esse maior nível de educação não implica 

necessariamente em um total aproveitamento das potencialidades do profissional qualificado. 

De acordo com os autores, existiriam duas possíveis explicações para o fenômeno. A primeira, 

seria a disparidade entre a oferta e demanda por mão-de-obra especializada. E a segunda, estaria 

relacionada a falta de aquisição de habilidades relevantes para a vida e o trabalho, ainda que 

tenha se elevado o nível de escolaridade. 

Além dessa dificuldade em conciliar educação de qualidade e oferta de trabalho, para 

um melhor desenvolvimento da carreira, outro problema frequente no contexto brasileiro é a 

alta taxa de evasão escolar e o baixo desempenho dos alunos. Segundo os dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP] (2017). O 9º ano do 

Ensino Fundamental, foco deste estudo, tem a terceira maior taxa de evasão, 7,7%, seguido pela 

3ª série do Ensino Médio, com 6,8%. Dentre os alunos matriculados na 1ª e 2ª série do Ensino 

Médio, 12,9% e 12,7% respectivamente, evadiram da escola entre os anos de 2014 e 2015. 

Assim, considerando todas as séries do Ensino Médio, a evasão chega a 11,2% do total de 

alunos nessa etapa de ensino. Em relação ao desempenho dos alunos brasileiros, os dados do 

Programme for International Student Assessment (PISA) (Organization for Economic Co-
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operation and Development - OECD, 2016, OCDE, sigla em inglês) apontam em sua última 

avaliação com jovens de 15 e 16 anos de 70 países, que o Brasil ficou na 63ª colocação em 

matemática, 58ª em português e 65ª em ciências, tendo um baixo desempenho ao compará-lo 

com os demais países participantes. O PISA é um programa internacional de avaliação dos 

estudantes, cujo objetivo é criar indicadores a respeito da qualidade da educação, a fim de 

subsidiar políticas públicas por meio da avaliação nas áreas de leitura, matemática e ciências. 

De acordo com os dados do PISA o Brasil apresenta resultado incompatível com a sua 

classificação econômica. 

Diante desse cenário, surge então a necessidade de buscar formas de atender às 

necessidades dos alunos com vistas a estimular a continuidade dos estudos para, no futuro, 

favorecer a inserção mais qualificada no mercado de trabalho, além de promover melhor 

desenvolvimento de carreira e melhoria nas condições de vida. Para tanto, programas na área 

de Orientação Profissional e de Carreira, principalmente na modalidade de Educação para a 

Carreira, estratégia desenvolvida para o contexto escolar, sendo este o formato de intervenção 

do presente estudo, podem contribuir com a escola na preparação de pessoas capazes de lidar 

com a complexidades dos desafios a serem enfrentados no mundo pós-moderno. A OECD 

(2004) em uma publicação sobre Orientação de Carreira e políticas públicas destaca em um de 

seus capítulos que os programas de carreira inseridos no currículo escolar, por exemplo, a 

Educação para a Carreira, conseguem responder à necessidade vigente nesse século, de uma 

aprendizagem desenvolvida ao longo da vida e que enfatize a empregabilidade sustentada.  

Ao mesmo tempo que se enfatiza a inserção de programas de carreira no contexto 

escolar e é reconhecida sua importância, percebe-se no contexto brasileiro certa dificuldade de 

inserção fora da modalidade clínica de atendimento. São poucas as escolas que oferecem 

Orientação Profissional e quando o fazem, observa-se que pertencem a rede particular de 

ensino. Embora existam tais limitações, alguns projetos de lei estão em tramitação e buscam a 

inserção da Orientação Profissional em escolas públicas, dando novas perspectivas para a área.  

De acordo com o Projeto de Lei 5053/2016 (Brasil, 2016), em tramitação, estudantes da 

rede pública e beneficiários de bolsa integral na rede privada poderão contar, a partir do último 

ano do Ensino Fundamental, com serviço de orientação profissional especializado gratuito. De 

acordo com o projeto, o serviço tem como objetivo oferecer apoio à decisão sobre 

prosseguimento de estudos em curso técnico de nível médio e na educação superior. Essa 

proposta teve sua origem na sugestão de estudantes de Ensino Médio que participaram do 

Programa Jovem Senador apresentada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado (Brasil, 2017). 
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No estado de São Paulo duas propostas baseadas em políticas públicas com semelhança 

ao modelo Educação para a Carreira têm sido implementadas. A primeira se refere ao modelo 

pedagógico do Programa de Ensino Integral (PEI), cujo objetivo é a inserção de temáticas 

diversificadas dentro do currículo escolar do Ensino Médio. Entre as temáticas desenvolvidas, 

destacam-se a implementação da disciplina de Língua Estrangeira Moderna, Prática de 

Ciências, Orientação de Estudos, Projeto de Vida, Mundo do Trabalho, Preparação Acadêmica 

e Disciplinas Eletivas (São Paulo, 2014b). No PEI, os componentes Projeto de Vida e Mundo 

do Trabalho, ambos conteúdos de programas de Educação para a Carreira, têm grande 

relevância e um importante papel na fundamentação do PEI, O referido programa destaca o 

Projeto de Vida como “o foco para o qual devem convergir todas as ações educativas, sendo 

construído a partir do provimento da excelência acadêmica, da formação para valores e da 

formação para o mundo produtivo” (São Paulo, 2014a, p. 23). Outra proposta de intervenção 

que vem sido desenvolvida é o Programa Inova Educação1, implementado oficialmente a partir 

de 2020. Promovendo mudanças na matriz curricular das escolas públicas, o Inova Educação 

buscar desenvolver novos componentes curriculares, sendo eles o Projeto de Vida, as 

disciplinas Eletivas e de Tecnologia (São Paulo, 2019). 

Em nível municipal destacam-se duas medidas legais: a Lei 3580/2017 (Paulínia, 2017) 

e o Projeto de Lei 018/2017 (Santo Antônio do Monte, 2017), que visam respectivamente 

instituir a semana da orientação profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas 

municipais de Paulínia (interior do estado de São Paulo) e de Santo Antônio do Monte (interior 

do estado de Minas Gerais), na qual serão disponibilizadas informações aos estudantes sobre 

profissões existentes no mercado de trabalho e seus requisitos para ingresso; as atribuições e 

tarefas dessas profissões, além de apresentar e esclarecer dúvidas acerca da Lei 10.097/2000, 

conhecida como Lei da Aprendizagem e informar a respeito da contratação de aprendizes.  

Diante desse cenário, de necessidade de preparação dos jovens para lidar com o mundo 

em transformação, este estudo objetiva avaliar uma intervenção em Educação para Carreira, 

cujos conteúdos focalizaram na promoção de competências de carreira e desenvolvimento de 

habilidades socioemocionais, com alunos do nono ano do Ensino Fundamental de uma escola 

pública do interior do estado de São Paulo. Para introduzir o leitor ao objeto de investigação, 

torna-se antes necessário compreender a respeito da avaliação de programas de intervenção, 

temática tratada na próxima sessão.  

 

 
1 https://inova.educacao.sp.gov.br/ 
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1.2 Avaliação de programas na área da intervenção 

Esta sessão objetiva apresentar aspectos metodológicos da avaliação de programas de 

intervenção na Psicologia, principalmente no Brasil. Além disso, a seção visa elencar 

características das avaliações especificamente na área da Orientação Profissional e de Carreira 

e da Psicologia Escolar, que também faz interface com o presente estudo uma vez que se trata 

de uma intervenção no ambiente escolar. Embora as práticas de intervenção na Psicologia sejam 

bastante recorrentes e sejam tratadas há algumas décadas, a avaliação das mesmas ainda se 

mostra recente e reduzida no território brasileiro. Diante desse cenário é importante 

compreender a dinâmica de avaliação de programas de intervenção no país, uma vez que o 

objetivo do presente estudo é a avaliação de uma intervenção em Educação para Carreira e 

desenvolvimento socioemocional com alunos do nono ano do Ensino Fundamental II. 

A avaliação de programas, sejam eles nos mais diversos contextos, é uma prática exigida 

em muitos países. Fernandes (2011) destaca que na Europa, são raros os programas ou medidas 

de políticas públicas que não tenham algum processo de avaliação. Cumpre destacar, que a 

avaliação de programas sempre apresenta algum tipo de relevância, seja ela social, política, 

cultural ou econômica, e pode impactar mudanças, melhorias e novas formas de se desenvolver 

os programas, desde que seja feita com base em padrões e normas claras de avaliação, 

permeadas pelo rigor, princípios éticos e funcionalidade (Joint Committee on Standards for 

Educational Evaluation, 1994 como citado por Fernandes, 2011).  

De acordo com Fernandez-Ballesteros (2001), um programa é compreendido como uma 

proposta de intervenção bem elaborada e construída, a qual se embasa na literatura científica e 

em um modelo teórico fundamentado, possuindo como finalidade objetivos específicos nos 

mais diversos aspectos.  Do ponto de vista de Spaulding (2008, p. 5), a avaliação de programas 

seria “um processo conduzido para fins de tomada de decisão, ao passo que a pesquisa se destina 

a construir a compreensão geral, o conhecimento de um tópico específico e para informar a 

prática. Em geral, a avaliação do programa examina os programas para determinar seu valor e 

fazer recomendações para refinamento e sucesso programático”. Ainda nesse sentido, Poth et 

al (2014, p.91) definem a avaliação como sendo a “coleta sistemática e análise de informações 

sobre as atividades do programa, características, e resultados para fazer julgamentos sobre o 

programa, melhorar a eficácia do programa e / ou informar decisões sobre programas futuros”.  

Nessa perspectiva, a avaliação de programas poderia ser estabelecida por meio de quatro etapas, 

sendo essas: (a) definir critérios que sinalizem quais as dimensões a serem avaliadas no 

programa; (b) determinar normas para se avaliar o desempenho do programa; (c) determinar o 
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nível de desempenho do programa por meio da comparação com as normas definidas; e (d) 

determinar a relevância do programa após a análise das informações coletadas na avaliação 

(Spaulding, 2008). 

Alguns critérios metodológicos foram estabelecidos pelas agências internacionais de 

referência na Psicologia, entre elas a American Psychological Association (APA, 2002) e a 

Society for Prevention Research (Gottfredson et al., 2015). As referidas agências estabelecem 

os requisitos essenciais ou desejáveis que precisam ser atendidos para que se possa considerar 

que o programa de intervenção foi submetido a testes (avaliações rigorosas) e apresenta dados 

científicos que comprovam a eficácia (efeitos da intervenção em um contexto) e efetividade 

(efeito da intervenção na população) do programa em de fato atingir seus objetivos. Os 

relatórios sobre avaliação de programas devem explicitar como o programa funciona, se ele faz 

sentido com o que se propõe inicialmente, e sinalizar sobre a necessidade de desenvolvimento 

de novas intervenções. Além disso, é necessário que fique claro quais foram as orientações 

usadas para a avaliação do programa. Sendo assim, outros critérios precisam ser definidos a fim 

de determinar o valor da intervenção. Dentre esses critérios destacam-se: a) identificar os 

objetivos do programa; b) identificar as necessidades dos principais destinatários do programa; 

c) definir os objetivos da medida de política a que o programa possa estar associado; e d) 

explicitar as preferências daqueles que, de algum modo, possam ser afetados pela avaliação 

e/ou que tenham interesse nos seus resultados, os chamados stakeholders (Fernandes, 2011, p. 

190). 

Na área da Psicologia Escolar, a avaliação de programas está muito ligada às políticas 

educacionais direcionadas a esse contexto, e as evidências psicométricas são fundamentais para 

a integração do aluno no sistema educativo, e como conferência de maior precisão dos 

diagnósticos realizados pelos psicólogos na área (Kauffman, Lloyd, Hallahan, & Astuto, 1995; 

Kauffman & Lopes, 2007). Da necessidade de fazer bons diagnósticos e avaliar os alunos de 

forma efetiva, surgem modelos de avaliação e intervenção focalizados nos problemas dos 

alunos. Dentre eles se destacam os modelos de Resolução de Problemas (Deno, 2008), baseado 

na ideia de que um problema existe sempre que é percebida uma discrepância entre o que o 

sujeito deveria realizar e aquilo que de fato realiza. Também se destacam os modelos Response 

to Intervention (RTI, Resposta à Intervenção) (Gresham, 2007), baseados na tomada de decisão 

dicotômica do aluno a respeito de sua reação a intervenção.  

Ainda que existam diversos modelos de avaliação, Bauer e Souza (2015) destacam que, 

no Brasil, a avaliação de programas educacionais é uma prática pouco recorrente e quando posta 

em ação, geralmente tem caráter formal, desconsiderando seus resultados como indicadores de 
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possíveis mudanças nesses programas. Os autores ainda ressaltam que, no âmbito da 

administração, é recorrente a implementação, a reformulação ou o encerramento de programas 

educacionais sem que existem evidências empíricas que apoiem tais decisões. Por isso, torna-

se fundamental que o psicólogo ao se inserir no âmbito escolar, consiga avaliar as intervenções. 

O que é válido para qualquer área aplicada do conhecimento, mas principalmente para a 

educação brasileira que apresenta graves problemas, como mostram os dados do PISA, 

apontados anteriormente.  

No campo da Orientação Profissional e de Carreira, um dos recursos mais importantes 

para a análise do funcionamento dos programas e serviços é a avaliação dos processos e 

resultados das intervenções. De acordo com Königstedt e Taveira, (2010), Loureiro (2012) e 

Pinto (2010), a avaliação de programas de carreira é essencial para o exercício profissional do 

psicólogo como um todo, não apenas para a atuação do orientador profissional. No entanto, 

antes de se aprofundar nessa temática é preciso compreender o que se entende por intervenções 

na área da Orientação Profissional e de Carreira. Para Spokane & Oliver (1983) as intervenções 

vocacionais seriam “qualquer tratamento ou esforço destinado a melhorar o desenvolvimento 

da carreira de um indivíduo ou habilitar a pessoa a tomar melhores decisões relacionadas à 

carreira” (p. 100).  

Os autores Niles e Harris-Bowlsbey (2005) consideram que as intervenções neste campo 

seriam estratégias nas quais existe uma relação entre as técnicas e habilidades exigidas do 

orientador profissional e aquelas necessárias à atuação do psicólogo de forma geral. Esses 

autores ainda destacam 10 passos que seriam recomendáveis no desenvolvimento destas 

estratégias de intervenção, desde seu planejamento à execução. São eles: (a) definição da 

população-alvo e suas características; (b) identificação das necessidades do público-alvo; (c) 

elaboração dos objetivos que atendam às necessidades elencadas; (d) definição da forma como 

a intervenção será realizada; (e) estabelecimento dos conteúdos a serem trabalhados; (f) 

definição dos custos; (g) estabelecimento de como o serviço será promovido e ampliado; (h) 

iniciação de fato do programa, após sua efetiva promoção; (i) avaliação do programa; e (j) 

revisão do programa, caso haja necessidade. Bardagi e Albanes (2015) também destacam que 

na avaliação de intervenções é importante considerar o contexto da intervenção, além disso, a 

intervenção pode sinalizar possíveis necessidades de mudanças nos programas ou mesmo novas 

demandas a serem atendidas e, posteriormente, avaliadas. 

Nos Estados Unidos a avaliação de intervenções em Orientação Profissional teve um 

grande avanço na década de 1970, período de grandes mudanças na área, dentre eles a inserção 

de profissionais das ciências humanas no Aconselhamento de Carreira. As intervenções 
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começaram a abarcar um público maior e mais diversificado, não sendo mais uma estratégia, 

exclusivamente utilizada com estudantes universitários e adolescentes no ensino médio. Com a 

ampliação da Orientação Profissional, surgiram critérios bem definidos para a avaliação das 

intervenções, dentre eles a necessidade de métodos refinados, estruturados e padronizados que 

pudessem ser utilizados com a finalidade de aperfeiçoar as práticas e os serviços oferecidos em 

diferentes cenários e contextos (Holland, Magoon & Spokane, 1981). 

Sabe-se, por meio de revisões de literatura na área, que existe uma grande dificuldade 

de avaliar o funcionamento das intervenções de forma uniforme e objetiva, embora tenham sido 

elaboradas diversos critérios de avaliação. Existe uma ampla gama de estruturas, formas de 

avaliação e procedimentos que dificultam a universalidade da avaliação (Spokane & Nguyen, 

2015). Segundo Melo-Silva (2011), a diversidade conceitual e de práticas, ao mesmo tempo 

que enriquecem os conhecimentos na área, também dificultam a sistematização de informações, 

o que em geral impede a transparência total dos objetivos da atuação do profissional, tais como 

a necessidade de avaliar as variáveis relacionadas às finalidades da intervenção. Ainda que as 

formas de avaliação sejam variadas, Savickas (2004) aponta dois elementos essenciais na 

avaliação da intervenção, a avaliação da pessoa e dos seus problemas.  

 “A avaliação da pessoa centra-se nos traços e características, tais como aptidões e 

interesses, que podem ser utilizados para descrever um indivíduo e para o comparar 

com as outras pessoas. A avaliação do problema centra-se nas preocupações de carreira 

tais como as tomadas de decisão vocacional e lidar com as tarefas de desenvolvimento” 

(Savickas, 2004, p. 21).   

Além da avaliação da pessoa e seus problemas, o autor também aponta que é importante 

avaliar os serviços de intervenção, e consequentemente os processos e resultados decorrente da 

intervenção. Essa avaliação teria como objetivo aumentar a eficácia do processo de Orientação 

Profissional e de Carreira nos diversos ambientes e contextos, como apontado anteriormente.   

Diante dessa perspectiva, duas modalidades são comumente usadas para avaliação das 

intervenções, sendo estas: (a) avaliação dos resultados, focada nas mudanças, ou seja, o quanto 

se pode atribuir a uma dada intervenção os resultados obtidos pelos participantes; e (b) 

avaliação de processos, cujo enfoque é o feedback contínuo, objetivando desenvolver possíveis 

adaptações no curso da intervenção (Leitão & Paixão, 2008; Loureiro, 2012). Quanto à forma 

de avaliação nessas duas modalidades, os estudos focalizados nos resultados buscam avaliar a 

eficácia da intervenção, enquanto os de avaliação de processos procuram investigar as 

condições associadas a um dado resultado (Taveira & Pinto, 2008). De acordo com Heppner e 

Heppner (2003), pode-se também avaliar os resultados de forma geral. Assim, foram 
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estabelecidas três categorias temporais, sendo elas: (a) os resultados imediatos, oriundo da 

avaliação de uma ação imediata; (b) os resultados intermediários, avaliados pelos registros em 

diferentes estágios da intervenção; e (c) os resultados distais, verificados ao longo do tempo, 

através de medidas de follow-up.  

No que se refere à avaliação específica de programas de Educação para a Carreira, 

Huteau (2001) destaca que ainda existem poucas evidências empíricas, além de uma variedade 

de formas de avaliação dessas intervenções. Porém, o autor também afirma que embora exista 

dificuldade em avaliar tais programas, os mesmos têm apresentado resultados positivos no que 

se refere à aquisição de conhecimentos sobre o mundo do trabalho e o desenvolvimento da 

carreira. Conforme apontado por Munhoz, Melo-Silva e Audibert (2016) não existe um 

parâmetro universal para o desenvolvimento e a avaliação dos programas em Educação para 

Carreira. Segundo as autoras, essas práticas se desenvolvem em modalidades e formas distintas 

de intervenção.  

Os programas e intervenções na área se aplicam às diferentes etapas do ciclo de ensino, 

ainda que de forma geral, contemplam normalmente conteúdos relativos ao conhecimento de si 

próprio (aluno), das possibilidades educativas e de trabalho, dos processos de tomada de decisão 

e de transições ao longo da vida. Do mesmo modo, no que se refere a avaliação de programas 

focalizados na aprendizagem e desenvolvimento socioemocional, também, existe uma ampla 

variabilidade de intervenções e consequentemente não existe uma padronização dos métodos 

empregados e das formas de avaliação, embora seja possível observar relativo consenso de que 

os estudos possuem pelo menos uma forma de medida para investigar os resultados da 

intervenção (Evans, Murphy& Scourfield, 2015; Freeman et al., 2014). Uma das estratégias 

utilizadas para avaliar a intervenção consiste no uso de instrumentos de medida do tipo pré e 

pós-teste, como por exemplo a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP), de 

Neiva (1999, 2014), que foi utilizada neste estudo, cujo construto maturidade é tratado na seção 

subsequente. 

 

1.3 Maturidade profissional 

Para fins de compreensão do Maturidade Profissional cumpre destacar a Teoria 

Desenvolvimentista de Super, que embasa o conceito. A Teoria Desenvolvimentista de Super 

foi desenvolvida ao longo de 60 anos por meio da coleta de dados empíricos incorporados à 

teoria (Lassance, Pradiso & Silva, 2011). Esse modelo inovou a ideia de carreira na década de 

1950, ao defini-la como sendo uma sequência de posições ou papéis que a pessoa desempenha 



14 
 

ao longo da vida (Super, 1980). Outra mudança que essa teoria impulsionou foi a compreensão 

da escolha profissional entendida como um processo contínuo, que ocorre principalmente entre 

os últimos anos da infância e início da vida adulta (Sparta, 2003).  

Conforme destacado por Oliveira, Melo-Silva e Coleta (2012) a teoria desenvolvida por 

Super teve diversas mudanças ao longo dos anos, derivadas das pesquisas, sobretudo 

longitudinais. Inicialmente denominada de “Teoria do Desenvolvimento de Carreira” (Career 

Development Theory) (Super, 1957), em 1981 o autor mudou a nomenclatura para “Teoria 

Desenvolvimentista dos Autoconceitos” (Developmental Self-Concept Theory). E a partir da 

década de 1980, ao incorporar construções a respeito do desenvolvimento vocacional e do 

autoconceito vocacional, Super (1990) passa a denominar a teoria de “Ciclo Vital / Espaço 

vital” (Life Span / Life Space), (Super, 1957, 1963). Ao trabalhar com o desenvolvimento 

vocacional, Super (1990) estabelece estágios do desenvolvimento, nos quais destacam-se as 

etapas de Crescimento, Exploração, Estabelecimento, Manutenção e Desengajamento. Em cada 

etapa existem tarefas pertinentes à fase vivenciada pelo indivíduo.  Na etapa de Crescimento 

(infância) são realizadas tarefas evolutivas relacionadas à fantasia, e ao desenvolvimento de 

interesses e habilidades, as quais são responsáveis pela aprendizagem das técnicas gerais de 

adaptação e de formação de um autoconceito vocacional. A Exploração (adolescência) 

caracteriza-se pela cristalização, especificação e implementação das preferências vocacionais. 

Na etapa do Estabelecimento (adultez jovem) ocorre a estabilização, a consolidação e o 

progresso da profissão escolhida pelo indivíduo. Na Manutenção (maturidade) ocorre a 

ratificação, a atualização e a inovação na carreira, possibilitando a individuo manter a posição 

ocupada, atualizar-se e inovar. E, na última etapa, denominada Desengajamento evidencia-se a 

desaceleração, o planejamento da aposentadoria e a própria aposentadoria.  

Super também estabeleceu alguns construtos de grande importância para a compreensão 

da construção da carreira. Entre eles destacam-se o conceito de maturidade profissional, foco 

deste estudo, e o conceitos de adaptabilidade de carreira. Segundo o autor, a maturidade 

vocacional, profissional ou de carreira é definida como a capacidade do indivíduo de confrontar 

tarefas do desenvolvimento, entre elas destacam-se as relacionadas ao desenvolvimento social 

e biológico e as necessidades da sociedade em relação às demais pessoas que também se 

encontram nesse estágio do desenvolvimento, de exploração de si e do mundo ocupacional 

(Super, 1990). De acordo com Super (1957) cinco dimensões/etapas compõem a maturidade 

vocacional: planificação, exploração, informação, tomada de decisões e orientação realista. Na 

planificação, o indivíduo adquire autoconhecimento sobre si mesmo, tendo a capacidade de 

analisar suas características e projetar sua imagem no futuro, com base nos fatos já ocorridos e 
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as suas aptidões atuais. Na exploração, o jovem passa a refletir e perguntar a si mesmo o que 

quer de sua vida, essa análise abarca todos os contextos que cercam o indivíduo, tais como a 

escola, o trabalho, a família e a comunidade. A etapa da informação envolve todos os tipos de 

conhecimento buscados sobre as carreiras e o mundo de trabalho, assim como a forma de 

ingressar na área profissional. Na tomada de decisões, o indivíduo passa a integrar todas as 

informações que possui tanto em nível pessoal (interesses) como profissional a fim de tomar 

uma decisão, e desenvolver sua carreira.  Por fim, há a etapa do realismo, a qual é a mais 

complexa, pois consiste em agregar a tomada de decisão a todos os projetos e planos.  

Alguns autores elaboraram instrumentos que medem o grau de maturidade profissional 

do indivíduo com a finalidade de determinar se o estudante possui o necessário para tomar 

decisões e quais das dimensões que constituem a maturidade profissional precisariam ser 

trabalhadas em cada caso (Olivares, 2007). Entre os instrumentos mais conhecidos, no cenário 

internacional, estão o Career Maturity Inventory (CMI) desenvolvido por Crites (1978), o 

Career Development Inventory (CDI) de Super, Thompsom, Lindeman, Jordaan e Myers, 

1979). No Brasil, o mais conhecido é a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional 

(EMEP), de Neiva (1999, 2014), que foi escolhida para a avaliação do nível de maturidade 

profissional dos participantes deste estudo. Deve-se destacar que a EMEP é validada pelo 

Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) e está disponível no mercado para uso 

exclusivo de psicólogos 

No que se refere à adaptabilidade de carreira, Super e Knasel (1981) desenvolvem esse 

construto como uma alternativa correspondente à maturidade vocacional, mas que seja 

condizente às tarefas da fase adulta do indivíduo, cujas características estão mais consolidadas, 

e subentende-se que a ideia de maturação não seja mais adequada. Este conceito relaciona-se 

às competências e atitudes do indivíduo com relação a si mesmo e a seu contexto. (Lassance, 

2011). Super, Thompson e Lindeman (1988, p. 5) definem adaptabilidade de carreira como 

“atitudes e informações necessárias para lidar prontamente com as mudanças verificadas no 

trabalho e nas condições de trabalho”. Mais recentemente e em uma perspectiva construtivista 

de carreira, Savickas et al. (2009) descreve este mesmo conceito como à capacidade que o 

indivíduo possui para lidar com transições profissionais, o que torna tal competência 

fundamental diante as demandas contemporâneas do mundo de trabalho. Considerando que este 

estudo se trata de uma intervenção com adolescentes (fase de estabelecimento) que 

frequentavam o nono ano do Ensino Fundamental II, achou-se mais pertinente a escolha do 

construto maturidade profissional e não de adaptabilidade de carreira. Sendo a avaliação da 

EMEP mais apropriada a este público. Na próxima seção apresenta-se o desenvolvimento do 
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construto habilidades socioemocionais, incluindo sua conceituação e características do 

instrumento utilizado, neste estudo, para avaliação das referidas habilidades.  

 

1.4 Habilidades socioemocionais 

Nesta seção são abordadas as habilidades socioemocionais. Inicialmente Par apresenta-

se o Modelo Big Five, do campo da Psicologia da Personalidade, que embasou e serviu de 

inspiração para a construção do instrumento Social and Emotional or Non-cognitive Nationwide 

Assessment (SENNA 1.0), que em sua versão mais recentdenomina-se o Instrumento para 

Avaliação de Habilidades Socioemocionais (SENNA 2.0), e que foi usado para avaliação das 

habilidades socioemocionais neste estudo. 

Em geral, nos estudos envolvendo as variáveis socioemocionais, o Modelo dos Cinco 

Grande Fatores da Personalidade é adotado como enquadramento integrativo dessas habilidades 

(John, Naumann, & Soto, 2008). Esse modelo é resultante dos estudos de duas vertentes 

psicológicas, a psicolexical e a de medida (De Raad & Perugini, 2002). Na corrente 

psicolexical, destacam-se as investigações de Goldberg (1992, 1993), que adota a terminologia 

“Big Five”, já a de medida, tem como destaque os estudos de Costa e McCrae (1992, 1995) e 

faz uso do termo “Five Factor Model” (FFM), em português Modelo dos Cinco Grandes 

Fatores.  

Digman (2002) ao realizar um levantamento histórico sobre o Modelo dos Cinco 

Grandes Fatores mostra que o modelo teve origem nos anos de 1930, com base nas pesquisas 

de McDougall, e do trabalho empírico de Thurstone, cujo achado levou a novos estudos na área. 

Thurstone usando técnicas de análise fatorial em dados provenientes de um questionário de 

personalidade foi o primeiro a encontrar cinco fatores de personalidade. Entre os trabalhos 

posteriores a Thurtone, Digman (2002) destacam-se os de Fiske (1949), Tupes e Christal 

(1961/1992), Norman (1963), Borgatta (1964) e Cattell (1965). Embora iniciado nesse período, 

o Modelo Big Five se consolidou apenas nos anos de 1980, principalmente com os trabalhos de 

Goldberg, (1981), Costa e McCrae (1988a, 1988b) e McCrae e Costa (1987, 1989). 

Esse modelo é uma reconstrução mais atualizada da Teoria do Traço e objetiva 

descrever a personalidade humana por meio de traços de personalidade reunidos em cinco 

dimensões básicas, que seriam a extroversão (quantidade e intensidade de relações 

interpessoais), a realização (organização e motivação frente a um objetivo), a socialização 

(empatia e qualidade das relações), a estabilidade emocional ou neuroticismo (nível de 

ajustamento emocional) e a abertura ao novo (comportamentos exploratórios e criatividade) 
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(Nunes & Hutz, 2007). Segundo a Teoria dos Cinco Traços de McCrae e Costa (Feist, Feist & 

Roberts, 2015) é na primeira infância e na adolescência que as competências e habilidades 

socioemocionais são mais maleáveis, portanto, muitos instrumentos na área de avaliação das 

competências, incluindo o SENNA 2.0, foram construídos considerando esse modelo.  

No que se refere ao conceito habilidades socioemocionais, existem inúmeras definições 

e nomenclaturas, sendo que neste estudo será considerado a conceitualização dos autores do 

instrumento que foi usado para avaliar tais habilidades, o SENNA 2.0. Sendo assim, pode-se 

definir as “socioemotional skills”, ou seja, habilidades socioemocionais, como  

“características individuais que se originam na interação recíproca entre predisposições e 

fatores ambientais; são manifestas em padrões consistentes de pensamentos, sentimentos 

e comportamentos; continuam a se desenvolver por meio de experiências informais de 

aprendizagem, têm importante influência nos resultados socioeconômicos ao longo da 

vida do indivíduo” (De Fruyt, Wille & John, 2015; John & De Fruyt, 2014, p. 5).  

O SENNA 2.0 é composto por cinco domínios como apresentados na Tabela 1. 

Conforme aponta Abrahams et al. (2019), os domínios e facetas socioemocionais propostos por 

Primi el al. (2017) podem ser compreendidos como uma estrutura integradora que se usada 

pode vir a contribuir na construção de evidências, transversal e longitudinalmente, sobre os 

consequentes efeitos das habilidades socioemocionais no desenvolvimento de crianças e jovens.  

 

Tabela 1 - Domínios e Facetas das Habilidades Socioemocionais avaliadas no SENNNA 2.0 

(Primi et al., 2017) 

Domínio Faceta Definição 

Autogestão 

Determinação 

Estabelecer metas e objetivos e padrões elevados para si mesmo, 

motivar-se, trabalhar duro e se entregar plenamente a tarefa, 

trabalho ou projeto em questão 

Organização 

Possuir habilidades organizacionais e atenção meticulosa aos 

detalhes, úteis para planejar e executar planos para atingir metas de 

longo prazo. 

Foco 
Focar a atenção e concentrar-se na tarefa atual e evitando 

distrações. 

Persistência Superar obstáculos para alcançar objetivos importantes. 

Responsabilidade 
Possuir habilidades de gerenciamento de tempo, ser pontual e 

honrar compromissos. 
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Engajamento 

com os outros 

Iniciativa Social 

Aproximando-se e conectando-se com outras pessoas, amigos e 

estranhos, iniciando, mantendo e desfrutando de contatos e 

conexões sociais. 

Assertividade 
Falar, expressar opiniões, necessidades e sentimentos e exercer 

influência social. 

Entusiasmo 
Mostrar paixão e entusiasmo pela vida; abordar tarefas diárias com 

energia, emoção, e uma atitude positiva. 

Amabilidade 

Empatia 

Usar habilidades de empatia e perspectiva para entender as 

necessidades e sentimentos de outros, agindo nesse entendimento 

com bondade e consideração pelos outros. 

Respeito Tratar os outros com respeito e polidez. 

Confiança 
Supor que outros geralmente têm boas intenções e perdoam aqueles 

que têm errado. 

Resiliência 

Emocional 

Tolerância ao Estresse Modulação da ansiedade e resposta ao estresse. 

Autoconfiança 

Sentir-se satisfeito consigo mesmo e com a vida atual, ter 

pensamentos positivos sobre si mesmo, e manter expectativas 

otimistas. 

Tolerância à Frustração 
Regular o temperamento, a raiva e a irritação; manter a 

tranquilidade e a serenidade em face a frustrações. 

Abertura ao 

Novo 

Curiosidade para 

Aprender 

Demonstrar interesse em ideias e uma paixão por aprender, 

entender e explorar temas intelectualmente. 

Imaginação Criativa 

Gerar novas maneiras de pensar ou fazer coisas através de 

experiências, brincadeiras, aprendendo com seus erros, e com 

visão. 

Interesse Artístico 

Avaliar, apreciar e valorizar o design, a arte e a beleza, o que ser 

experimentado ou expresso em escrita, artes visuais e cênicas, 

música e outras formas de auto realização. 

 

Deve-se destacar que embora as habilidades socioemocionais sejam explicadas por meio 

do Modelo dos Cinco Fatores, elas não são de fato traços de personalidade. No caso da 

personalidade, os sentimentos, pensamentos e comportamentos são padrões estáveis ao longo 

da vida, enquanto as competências ou habilidades são maleáveis e possíveis de serem 

desenvolvidas em qualquer momento, em especial no final da infância e início da adolescência, 

período em que surgem as primeiras expectativas de desempenho de papéis sociais e aspirações 

profissionais (Primi et. al, 2016). Além do mais, para a compreensão das habilidades 

socioemocionais, devem ser considerados, além de características relacionadas à personalidade, 

o autoconceito e as habilidades sociais do indivíduo (Santos & Primi, 2014). O autoconceito 

pode ser definido como a imagem que uma pessoa tem de si e, quando projetado no futuro, 
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inclui quem gostaria e espera ser. Nesse sentido, o autoconceito envolveria os diversos 

interesses, habilidades e traços de personalidade, que influenciaria as crenças que as pessoas 

têm sobre si mesmas (Gottfredson, 1981). Já as habilidades sociais seriam as diversas classes 

de comportamentos sociais presentes no repertório do indivíduo que o ajudam a desenvolver a 

competência social e emocional, contribuindo assim para um relacionamento saudável e 

produtivo com as outras pessoas. Entre as habilidades sociais que existem as mais relevantes 

são: autocontrole e expressividade emocional, habilidades de civilidade, empatia, assertividade, 

solução de problemas interpessoais, fazer amizades e habilidades sociais acadêmicas (Del 

Prette & Del Prette, 2011). 

Diante desse panorama, apresenta-se na próxima seção uma revisão da literatura, uma 

sobre programas de Educação para a Carreira essencial para este estudo.  

 

1.5 Programas de Educação para a Carreira: revisão sistemática da literatura 

internacional 

Nesta seção apresenta-se uma revisão elaborada e publicada no programa de resumos 

dos Anais do III Congresso de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT) do Centro 

Oeste Paulista: Formação e Práticas Profissionais, realizado de 15 a 17 de maio de 20192. O 

estudo e é de autoria de Dayane Barbosa e Lucy Leal Melo-Silva (Anais, p.470-479). A 

autorização para uso desta revisão no presente estudo encontra-se no Anexo A.  

 

1.5.1 Resumo 

As intervenções em Educação para Carreira objetivam atribuir sentidos aos estudos e ao 

trabalho. Dado que existem diversas modalidades de intervenção, com diferentes abordagens 

teóricas, objetivos e procedimentos, é importante conhecer algumas das alternativas descritas 

na literatura, a fim de fundamentar a prática profissional e a escolha por abordagens adequadas 

às demandas para intervenção em diferentes níveis da educação básica brasileira. Assim, o 

objetivo deste estudo é caracterizar programas de Educação para a Carreira testados 

empiricamente e publicadas nos últimos 20 anos (2000-2019) no âmbito internacional, 

considerando que estas são desenvolvidas predominantemente no exterior. Para tanto, foi 

realizada uma revisão sistemática da literatura internacional com as palavras-chave “career 

 
2 http://wwwp.fc.unesp.br/cpot/anais 

http://wwwp.fc.unesp.br/cpot/anais
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education” (somente no título) e “program” (no resumo, palavra chave e título) nas bases de 

dados Psycnet, Scopus e periódicos CAPES no período informado. Dentre os 476 artigos 

localizados, sete foram analisados, considerando os critérios de elegibilidade: periódicos 

revisados por pares, artigos publicados no período de 2000-2019, disponíveis nos idiomas 

português, inglês e espanhol, com acesso completo ao texto e que abordam a discussão de 

programas (ou intervenções) de Educação para a Carreira. As informações foram organizadas 

em seis categorias: modelos teóricos, público-alvo, instrumentos, estrutura e procedimentos, 

avaliação da intervenção e resultados dos programas. A análise dos artigos mostrou um 

predomínio do modelo referencial sociocognitivo de carreira, destinado a adolescentes, 

predominantemente do ensino fundamental II. Os resultados dessas intervenções foram 

avaliados de forma quantitativa ou por métodos mistos, por meio da aplicação de instrumentos 

variados, e predominantemente com medidas pré e pós-intervenção. Com relação a estrutura 

das sessões, foi observado uma grande variedade nas formas de intervenção, que eram 

desenvolvidas por módulos breves à processos com meses de duração. Quanto aos resultados 

dos programas, houve em todos os estudos efeitos positivos nos participantes. Por meio dos 

achados do presente estudo, considera-se fundamental conhecer a ampla gama de características 

dos programas de Educação para Carreira, os quais desde que bem estruturados e condizentes 

com os objetivos e público-alvo, podem ser importantes não apenas como uma forma de atribuir 

sentidos aos estudos e ao trabalho, mas também para o desenvolvimento integral dos estudantes. 

Isso permite refletir acerca da implementação de programas em instituições de ensino como 

uma possibilidade de favorecer maior engajamento acadêmico dos alunos e, sobretudo, o 

desenvolvimento da carreira ao longo da vida, como estímulo à construção do futuro como 

resposta aos inúmeros desafios para a vida no século XXI.  

Palavras-chave: Educação para carreira, Programas, Carreira. 

 

1.5.2 Introdução 

Neste século os avanços econômicos, sociopolíticos, demográficos e tecnológicos 

trazem grandes transformações no contexto do trabalho (Assunção-Matos & Bicalho, 2016).  

Com as novas demandas do mundo do trabalho, também surge a necessidade do 

desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para a adaptabilidade ao mundo do 

trabalho. Além da alta qualificação, espera-se que os profissionais desenvolvam um repertório 

de conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos e competências para a resolução de 
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problemas complexos. Nesse sentido, a educação, torna-se fundamental uma vez que se entende 

a carreira como um processo em construção ao longo da vida (Castro, 2008; Munhoz & Melo-

Silva, 2012). Sendo assim, a infância, aqui considerada como o período que compreende dos 0 

aos 14 anos, torna-se um período de grande potencial de aprendizagem (Hartung, Porfeli & 

Vondracek, 2008; Savickas, 2013).  

Visando integrar escola e mundo do trabalho, o poder legislativo brasileiro aprovou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira - LDB 9394/1996. Em seus primeiros artigos 

a LDB estabelece que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social, visando ao pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (Brasil, 1996). Essa relação, entre educação e contexto de trabalho, 

deve ocorrer nos dois níveis escolares: a Educação Básica (composta pela Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio) e a Educação Superior. Ainda que estabelecido em lei, a 

implementação de práticas voltadas à conscientização dos sentidos do trabalho dentro das 

escolas é escassa, principalmente na Educação Básica. As reflexões sobre trabalho e escolha 

profissional, quando ocorrem, se dão com maior frequência em salas de aula dos últimos anos 

do Ensino Médio, na perspectiva de preparação para o exame vestibular como possibilidade de 

acesso à educação superior.  

Nas duas últimas décadas, foi observado um aumento expressivo no nível de 

escolaridade dos brasileiros, em consequência da expansão da implantação de programas 

governamentais com esse objetivo, ainda que esse maior nível de educação não implique 

necessariamente em uma educação de qualidade ou um total aproveitamento do que foi 

aprendido (Pauli, Nakabashi & Sampaio, 2012). O acesso à escola foi universalizado 

tardiamente no contexto brasileiro. Assim, a alta taxa de evasão escolar e o baixo desempenho 

dos alunos constituem os problemas centrais da educação. Segundo os dados do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP] (2017), as taxas de 

evasão dos estudantes brasileiros ainda são muito altas, principalmente entre os alunos do 

Ensino Médio. Entre os anos de 2014 a 2015, as taxas de evasão dos alunos dos 1º, 2º e 3º anos 

foram respectivamente, 12,9% e 12,7% e 6,8%. Quanto ao desempenho dos alunos brasileiros, 

os dados do Programme for International Student Assessment (PISA) (Organization for 

Economic Co-operation and Development - OECD, 2016) indicam em sua última avaliação 

com jovens de 15 e 16 anos de 70 países, que o Brasil ficou entre os piores índices nas áreas 

avaliadas, sendo elas matemática, português e ciências.  
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Diante desse cenário de dificuldades na educação e preparação para o mundo do 

trabalho, surge então a necessidade de buscar formas alternativas de atender às necessidades 

dos alunos com vistas a estimular a continuidade dos estudos e a desenvolver o aprendizado 

efetivo, para, no futuro, favorecer a inserção mais qualificada no mercado de trabalho, além de 

promover um melhor desenvolvimento de carreira e exercício pleno da cidadania. Para tanto, 

programas na área de Orientação Profissional, principalmente em Educação para a Carreira 

(estratégia desenvolvida para o contexto escolar e difundida principalmente no exterior), podem 

contribuir com a escola na preparação de pessoas capazes de lidar com a complexidades dos 

desafios a serem enfrentados no mundo pós-moderno.  

A Educação para a Carreira é uma forma de trabalhar o desenvolvimento de carreira no 

contexto educacional, e consiste em um esforço da comunidade e do sistema de ensino em 

relacionar educação e trabalho, no meio educativo de forma infusiva, com objetivo de promover 

a aquisição de competências necessárias para o desenvolvimento da carreira e de um sentido 

significativo de trabalho na vida das pessoas desde cedo, independentemente dos valores 

financeiros (Hoyt, 2005). Nas escolas, comumente a Educação para a Carreira pode ser 

desenvolvida de acordo com quatro modelos de intervenção: Modelo Extracurricular, que é 

realizado fora do horário regular de aula;  modelo de disciplina própria ou modelo aditivo, 

oferecido por um período superior a um ano por professores ou orientadores; modelo integrado 

a uma disciplina geral ou modelo misto, o qual aborda o assunto em uma disciplina 

generalista;  e modelo infusivo:  Educação para Carreira de forma transversal nos conteúdo das 

disciplinas curriculares (Watts, 2001). 

As práticas de Educação para a Carreira se desenvolvem em modalidades e formas 

distintas de intervenção, de acordo com as diferentes etapas do ciclo de ensino. Em geral 

contemplam conteúdos relativos ao conhecimento de si próprio, das possibilidades educativas 

e de trabalho, dos processos de tomada de decisão e de transições (Munhoz et al., 2016). 

Evidências mostram que a participação em atividades de carreira melhora as oportunidades dos 

estudantes (Tarigan & Wimbarti, 2011). Além disso, programas e módulos de intervenção em 

Educação para a Carreira têm se mostrado bastante efetivos no desenvolvimento da carreira 

(ABD-Hanid, 2007; Miles, 2008; Roaten, 2004). Estudos também têm mostrado um aumento 

no planejamento da carreira, maturidade profissional e autoeficácia (Amla, Abdullah, Mahmud 

& Ghavifekr 2013; McWhirter, Rasheed, & Crothers, 2000; O’Brien et al., 2000).  

 



23 
 

1.5.3 Justificativa e Objetivo 

Dado que as intervenções de Educação para Carreira são geralmente eficazes para o 

esclarecimento e consciência da importância do trabalho, e que existem diversas modalidades 

de intervenção na área, com diferentes abordagens teóricas, objetivos e procedimentos, torna-

se importante conhecer algumas das alternativas descritas na literatura, a fim de fundamentar a 

prática profissional e a escolha por abordagens adequadas às demandas de cada nível de ensino. 

Sendo assim, o objetivo deste estudo é caracterizar os programas de Educação para a Carreira 

testadas empiricamente e publicadas nos últimos 20 anos (2000-2019) no âmbito internacional, 

considerando que estas são desenvolvidas predominantemente em países desenvolvidos.  

 

1.5.4 Método 

Para a revisão da literatura, foco deste estudo, foi realizada uma busca da produção por 

meio das palavras-chave “career education” (somente no título) e “program” (nos resumosss, 

palavras-chave e título) nas bases de dados Psycnet, Scopus e Periódicos CAPES. Essas bases 

foram escolhidas por disponibilizarem publicações internacionais. A busca foi realizada usando 

a Rede Virtual Privada [VPN] de uma universidade pública, que oferece acesso aos 

pesquisadores, inclusive a textos que normalmente exigem taxa de pagamento para acesso ao 

texto completo. A busca foi realizada no período entre fevereiro e março de 2019. Os critérios 

de elegibilidade considerados foram: publicações disponíveis em periódicos revisados por 

pares; artigos publicados no período de 2000-2019; disponíveis nos idiomas português, inglês 

e espanhol; com acesso completo ao texto; e que abordassem a discussão de programas (ou 

intervenções) de Educação para a Carreira. Foi considerado critério de exclusão teses e 

dissertações, resenhas de livros e textos de introdução de edições especiais das revistas. A 

revisão sistemática foi organizada em quatro fases, Identificação (levantamento de todos as 

publicações encontradas através da busca com as palavras-chaves nas bases), Triagem 

(aplicação dos critérios de inclusão e exclusão), Elegibilidade (leitura dos resumos, para 

verificação de adequação do tema); e Inclusão (seleção dos artigos a serem analisados), as quais 

estão melhores descritas na Figura 1. O processo de revisão e as fases estabelecidas foram 

baseadas nas diretrizes recomendadas pelo protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar 

Revisões sistemáticas e Meta-análises) (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman 2009). As 

informações analisadas nos sete artigos selecionados foram organizadas em cinco categorias: 
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Modelos teóricos; Público-alvo; Instrumentos; Estrutura e procedimentos; Avaliação da 

intervenção; e Resultados dos programas.  

 

 

 

 

Figura 1- Processo de levantamento e triagem dos artigos 

 

Fonte: Autoria própria 

 

1.5.5 Resultados e Discussão 

A partir da revisão da literatura sete artigos foram selecionados. A Tabela 1 caracteriza 

essas publicações conforme as cinco categorias propostas para análise dos estudos, sendo elas 

os modelos teóricos, público-alvo, estrutura e procedimentos, avaliação e resultados dos 

programas. As características apresentadas na tabela serão apresentadas e discutidas a seguir, 

de acordo com as categorias de análise.  
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Tabela 2 - Programas e categorias analisadas 

Programa Modelo Teórico Público-Alvo Instrumentos 
Estruturas e 

Procedimentos 
Avaliação Resultados 

Não especifica 

(McWhirter, 

Rasheed & 

Crother, 2016) 

Estados Unidos 

Teoria Social-

Cognitiva de 

Carreira (SCCT; 

Lent & Brown, 

1996; 

Lent, Brown, & 

Hackett, 1994) 

166 alunos do 2º 

EM (97 M e 69 

H) com idade 

média de 15 

anos, de uma 

escola 

secundária 

urbana em uma 

cidade de 

tamanho médio 

do meio-oeste 

dos EUA 

5 escalas 

9 semanas, 

diariamente em 

uma aula 

obrigatória de 

50 min. Os 

métodos 

envolveram 

atividades 

práticas, 

palestras, 

trabalho em 

pequenos 

grupos e 

palestrantes 

convidados. 

Quantitativa, 

com pré-teste, 

pós-teste e 

follow-up 

Benefícios 

positivos para a 

preparação entre 

escola e trabalho 

The Future in 

Iowa Career 

Education 

(FICE) 

(Ali, Button, 

McCoy & Yang, 

2012) 

Estados Unidos 

Teoria Social-

Cognitiva de 

Carreira (SCCT; 

Lent & Brown, 

1996; 

Lent, Brown, & 

Hackett, 1994) 

Alunos do 9º 

ano de três 

escolas (de 13 a 

16 anos). Estudo 

de caso 1 – 83 

participantes; 

Estudo de caso 

2 – 56 

participantes; 

Estudo de caso 

3 - 67 

participantes 

5 escalas 

Formatos 

diferentes: 

currículo 

implementado 

em aulas 

especificas, e 

currículo 

implementado 

em oficinas fora 

da escola. 

Método misto, 

com pré-teste e 

pós-teste 

Resultados 

obtidos nos 3 

contextos 

indicaram 

aumentos na 

autoeficácia e 

aspirações de 

carreira 

Community 

College 

Exploration 

Module 

 (Talib et al., 

2015) 

Malásia 

Aspectos do 

comportamento 

relacionado à 

estratégias de 

aperfeiçoamento 

da carreira 

(Bandura, 1977; 

Holland, 1997) 

e modelo 

desenvolvimenti

sta de Super 

(1957, 1971) 

122 estudantes 

de graduação 

(56 M e 66 H, 

com 18 a 24 

anos) escolhidos 

através de 

amostragem 

intencional de 

vários 

programas de 

estudo de uma 

faculdade 

comunitária. 

1 questionário, 1 

escala e 1 

inventário 

2 segmentos. 1º- 

focado no 

conhecimento 

da carreira (4 

sessões). 2º -

focou em 

habilidades de 

pesquisa de 

trabalho (5 

sessões). 18 

horas de 

intervenção em 

9 semanas de 

duração. 

Quantitativa, 

com pré-teste e 

pós-teste com 

grupo controle 

Melhoras na 

capacidade de 

planejamento de 

carreira, 

autoeficácia e 

maturidade 

profissional 

entre os 

estudantes 

Project HOPE 

(Ali, Brown & 

Loh, 2017) 

Estados Unidos 

Teoria Social-

Cognitiva de 

Carreira (SCCT; 

Lent & Brown, 

1996; 

Lent, Brown, & 

Hackett, 1994) 

Estudo 1 - 73 

estudantes (13 a 

14 anos) do 8º 

ano, Estudo 2 - 

50 estudantes 

(12 a 15 anos) 

do 8º ano 

inscritos em 

uma das três 

seções de uma 

aula de ciências. 

7 escalas 

Estudo 1 

(Piloto) e 2 - 

Intervenção 

ocorreu uma vez 

por semana por 

5 semanas, com 

uma viagem de 

campo a uma 

universidade 

após uma 

semana da 

sessão final. 

Quantitativa, 

com pré-teste e 

pós-teste 

Aumento na 

exploração de 

carreiras em 

ciências da 

saúde e da 

autoeficácia em 

matemática e 

ciências 
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The Career Trek 

(Sutherland, Le 

vine & Barth, 

2005) 

Canadá 

Modelo 

Ecológico de 

Bronfenbrenner 

(1979) 

33 participantes, 

considerados 

como "em risco" 

de não seguir o 

nível superior, 

de 22 graus de 

de 5/6 salas de 

aula de 8 

escolas do 

centro de uma 

cidade 

canadense. 10 

alunos foram 

selecionados 

para serem 

controle. 

1 inventário e 3 

escalas 

20 sessões 

realizadas em 6 

meses. 4 grupos, 

cada um começa 

em uma das três 

Instituições de 

ES participantes 

e depois de 5 

semanas 

alternam. 

Ao todo são 95 

horas de 

atividades, 

sendo 80 em 

sala de aula. 

Método Misto, 

com Pré e Pós-

teste com grupo 

controle. 

E análise de 

conteúdo de 

Creswell (2002) 

das entrevistas 

realizadas no 

início e fim do 

processo. 

Contribuiu na 

percepção dos 

alunos 

academicamente 

"em risco", 

apontando suas 

habilidades e 

aumentando sua 

autoestima e 

motivação 

escolar em 

comparação 

com os alunos 

da população 

geral. 

Não especifica 

(Ogawa & 

Okada, 2005) 

Japão 

Não especifica 

107 estudantes 

do 2º ano do 

EM que 

participaram de 

todas as sessões 

(51 H 56 M) 

3 questionários 

O programa teve 

3 sessões: “vida 

de solteiro”, 

“vida em 

família” e “vida 

de aposentado”, 

nomeados de 

acordo com os 

três principais 

estágios do 

estilo de vida 

japonês.  Foram 

realizadas 3 

aulas de 50 

minutos. 

Quantitativa., 

com pré-teste e 

pós-teste 

Foram 

desenvolvidas 

habilidades para 

a vida e 

planejamento da 

carreira. 

Make Your 

Work Matter 

(Dik et al., 

2011) 

Estados Unidos 

Modelo de 5 

fatores de 

Kosine 

76 alunos da 8ª 

série, com 

média de idade 

de 14 anos (46 

no grupo de 

intervenção e 30 

no grupo 

controle) 

18 escalas de 

item único e 11 

perguntas 

abertas 

Foram 

desenvolvidos 3 

módulos no 

estudo piloto:   

Entrevista dos 

participantes 

com os pais, 

construção de 

um cartão de 

valores e o jogo 

One Village, 

que estimula o 

pensamento 

sobre a função 

social das 

ocupações. O 

grupo controle 

recebeu as aulas 

normais da 

instituição. 

Método misto, 

estudo piloto 

com pré-teste e 

pós-teste com 

grupo controle 

Houve 

melhorias 

significativas 

nas atitudes de 

desenvolviment

o de carreira 

quando 

comparado ao 

grupo controle. 

Fonte: Elaboração própria 

H= Homens; M= Mulheres; EM =Ensino Médio 
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 A análise da produção mostrou um predomínio de programas baseados no modelo 

referencial sócio-cognitivo de carreira (Ali, Button, McCoy & Yang, 2012; Ali, Brown & Loh, 

2017; McWhirter; Rasheed & Crother, 2016). Porém, outros modelos de carreira também foram 

empregados (Dik et al., 2011; Talib et al., 2015; Sutherland, Levine & Barth, 2005) e um estudo 

não especificou o modelo teórico utilizado (Ogawa & Okada, 2005). As teorias têm como 

função a compreensão de fenômenos complexos, além de fazer predições sobre o futuro e 

indicar a adoção de determinadas técnicas (Krumboltz, 1994). Elas podem apontar o formato 

de intervenções com objetivos diversos e definidos a partir da pluralidade dos indivíduos a 

quem se destinam esses programas (Barros, 2010). No estudo, ao trazer os referenciais teóricos 

usados é possível então compreender algumas das propostas dos programas, que evidenciam 

certas tendências e também especificidades, como a relação entre o público-alvo (adolescentes 

em geral) e o modelo de intervenção. Contudo, a relação entre teoria e intervenção nem sempre 

fica evidente, como foi observado em um dos estudos analisados, no qual não se especifica qual 

o modelo teórico usado para construção da intervenção (Savickas, 1996). 

O público-alvo das intervenções em carreira pode variar conforme o objetivo da mesma 

(Barros, 2010). Em sua maioria, os programas analisados eram destinados a adolescentes, 

predominantemente do ensino fundamental II (Ali et al., 2012; Ali et al., 2017; Dik et al., 2011; 

McWhirter et al., 2016; Ogawa & Okada, 2005; Sutherland et al., 2005). Dado que esses 

programas focalizam a Carreira, a qual é desenvolvida em escola com objetivo de promover a 

aquisição de competências necessárias para o desenvolvimento da carreira e de um sentido 

significativo de trabalho na vida das pessoas desde cedo, faz sentido que a maioria dos 

programas tenham sido desenvolvidos com indivíduos dessa faixa etária (Hoyt, 2005). Quanto 

aos instrumentos percebe-se que foram usados diversos tipos e quantidades para avaliação dos 

programas. Também foi observada uma grande variedade nas formas de intervenção, que eram 

desenvolvidas por meio de módulos breves à processos com meses de duração e com atividades 

também variadas. Com relação aos resultados dessas intervenções, estes foram avaliados de 

forma quantitativa ou por métodos mistos e predominantemente com medidas pré e pós-

intervenção. As práticas de Educação para a Carreira se desenvolvem em modalidades e formas 

distintas de intervenção, sendo assim as características de seus programas também são diversas, 

incluindo os instrumentos e formas de avaliação e a estrutura das intervenções (Munhoz et al., 

2016). Por fim, os programas de Educação para Carreira tiverem resultados positivos, sendo 

eles em diversos aspectos do desenvolvimento acadêmico e da carreira. Conforme apontado por 

Miles (2008), programas e módulos de intervenção em Educação para a Carreira têm se 
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mostrado bastante efetivos no desenvolvimento da carreira. Dessa forma, faz sentido que os 

programas analisados no presente estudo apresentem mudanças positivas nos participantes após 

o processo interventivo.  

 

1.5.6 Considerações Finais 

O objetivo deste estudo foi caracterizar os programas de Educação para a Carreira 

testadas empiricamente e publicadas nos últimos 20 anos no âmbito internacional. Dado esse 

objetivo, pode-se dizer que o presente estudo contribuiu no sentido de possibilitar a integração 

de informações dos estudos analisados, destacando certas tendências e semelhanças entre os 

programas, dentre elas a predominância no desenvolvimento de programas com adolescentes, 

e com resultados positivos, que mostram a eficácia desses programas; além de suas 

características, ainda que distintas. Quanto às limitações do estudo, destaca-se o fato de que não 

foram utilizados juízes na busca e análise dos artigos, o que pode gerar certo viés nesse 

processo. Além disso, a busca foi realizada exclusivamente em publicações internacionais, 

porém seria pertinente buscar na literatura nacional, ainda que as propostas de Educação para a 

Carreira, ainda sejam pouco exploradas no país e publicadas em formato de artigos. Sugere-se 

que faça um levantamento usando outros tipos de publicações, tais como teses, dissertações e 

capítulos de livros, que poderiam conter esse conteúdo a nível nacional. 

Os achados do presente estudo permitem concluir que é fundamental conhecer a ampla 

gama de características dos programas de Educação para Carreira. Os quais desde que bem 

estruturados e condizentes com os objetivos e público-alvo, podem ser importantes não apenas 

como uma forma de atribuir sentidos aos estudos e ao trabalho, mas também como contributo 

para o desenvolvimento integral dos estudantes. Isso permite refletir acerca da implementação 

de programas em instituições de ensino como uma possibilidade de favorecer maior 

engajamento acadêmico dos alunos e, sobretudo, o desenvolvimento da carreira ao longo da 

vida, como estímulo à construção do futuro como resposta aos inúmeros desafios para a vida e 

a carreira no século XXI. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

Considerando o anteriormente exposto, sobre as práticas em Educação para a Carreira e 

do investimento na aprendizagem socioemocional para o desenvolvimento de competências de 

carreira como possibilidade de atribuir sentidos aos estudos e ao trabalho, na infância, 

considera-se que a implementação de programas em instituições de ensino pode favorecer o 

desenvolvimento da carreira ao longo da vida. Considerando a realidade das instituições de 

ensino, sabe-se que ainda existe um caminho a ser percorrido para a implantação da Educação 

para a Carreira em escolas. Tal barreira pode ser rompida por meio de políticas públicas e de 

iniciativas de psicólogos orientadores e outros profissionais da educação, que se comprometem 

em desenvolver modelos de intervenção nessas instituições. Se esses programas forem bem-

sucedidos, além de tornar o jovem mais engajado com seu desempenho acadêmico, pode 

também prepará-lo para as novas demandas do mundo de trabalho, que assim como apontado 

na introdução, encontra-se em constante atualização e requer dos trabalhadores inúmeras 

competências ou habilidades que possibilitem melhor adaptaçao no mundo do trabalho e 

capacidade de enfreamento dos inúmeros e complexos desafios que a contemporaneidade 

apresenta ao ser humano e aos coletivos. 

Sendo assim, a principal hipótese que foi examinada nesse estudo diz respeito à 

contribuição de uma intervenção em Educação para a Carreira para o desenvolvimento 

vocacional e socioemocional em uma etapa bastante sensível para o adolescente: a transição do 

Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Para o desenvolvimento deste estudo, partiu-se da 

premissa de que o desenvolvimento das habilidades socioemocionais contribui na aquisição de 

outras competências necessárias para o sucesso do indivíduo em seus mais diversos aspectos, 

seja pessoal, acadêmico ou profissional. Isso consequentemente pode vir a influenciar na 

maturidade para a escolha profissional, a qual se também desenvolvida efetivamente pode 

auxiliar na tomada de decisão e na construção da carreira. Em termos gerais, indivíduo com 

uma maturidade classificada como média superior ou superior teoricamente apresenta um maior 

grau de conhecimento de si mesmo e do mundo do trabalho, podendo assim fazer escolhas mais 

autônomas e conscientes. E isto inclusive pode auxiliar na avaliação e clarificação dos 

interesses profissionais do indivíduo.   

Considerando as possíveis contribuições de uma investigação em Educação para a 

Carreira, o objetivo principal do estudo foi avaliar uma estratégia de intervenção em Educação 

para Carreira no Ensino Fundamental. Os objetivos secundários foram: (a) avaliar o nível de 

maturidade profissional, comparando-se os resultados do grupo de intervenção (GA) antes e 
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após a intervenção, e avaliar a intervenção por meio da avaliação qualitativa dos participantes; 

e (b) avaliar as habilidades socioemocionais, comparando-se os resultados dos grupos de 

intervenção (GA) e grupo de comparação (GC), e em cada um dos grupos antes e após a 

intervenção. 
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3. CONCLUSÕES 

 

Considerando que o objetivo principal do estudo foi avaliar uma estratégia de 

intervenção em Educação para Carreira no Ensino Fundamental, destaca-se a relevante 

contribuição com a proposta de intervenção que foi levada a cabo e, sobretudo, os dois estudos 

de revisão da literatura: um sobre programas de educação para a carreira e outra sobre 

programas de intervenção em habilidades e competências socioemocionais. Uma imersão nos 

referidos cenários de intervenções foi necessária para o desenvolvimento deste estudo. 

Nestas considerações finais, alguns pontos podem ser destacados no que se referem às 

vantagens e às desvantagens, ou limitações do estudo, que merecem ser destacadas com vistas 

ao delineamento de novas investigações. Assim, são abordadas questões como: métodos de 

análise, instrumentos e dimensões psicológicas avaliadas, tempo da intervenção, engajamento 

dos participantes e condições de realização da intervenção. 

Sobre os métodos de análise, em primeiro lugar cabe destacar que, embora os resultados 

quantitativos não tenham sido favoráveis no que se refere à observação de mudanças após a 

intervenção, foram observadas melhorias ainda que não significativas estatisticamente nas 

variáveis avaliadas. Como apontado na seção Discussão, sugere-se que também sejam 

considerados indicadores qualitativos dos benefícios relatados pelos participantes após o 

processo de intervenção. Dessa forma, a avaliação da intervenção se torna mais integrativa, ao 

realizar a avaliação dos resultados, tanto em enfoques nas mudanças quantitativas, quanto na 

avaliação de processos por meio dos feedbacks dos participantes (Leitão & Paixão, 2008). 

Destaca-se a importância de usar ambos os métodos, quantitativos e qualitativos, para a 

avaliação em intervenções na área, permitindo uma maior compreensão do processo 

interventivo. Assim, o uso de métodos combinados é recomendado para a avaliação de 

processos e resultados. Sugere-se que no delineamento da pesquisa-ação essa combinação de 

métodos seja deliberadamente planejada deste o início. 

Sobre os instrumentos e as dimensões psicológicas avaliadas: maturidade para a escolha 

profissional e habilidades socioemocionais, considera-se que foram apropriadas aos objetivos, 

como mostra a introdução e a experiência do grupo de pesquisa. Além disso, os instrumentos 

utilizados estão validados ou em processo de validação para uso, o que se configura como 

garantia científica da qualidade. Porém, a EMEP, se por um lado ela é validada pelo Sistema 

de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) e comercializada e está disponível no mercado, 

ela é de uso exclusivo de psicólogos. Para o uso destes profissionais é uma vantagem, embora 

tenha custos financeiros.  Um obstáculo seria seu uso em escolas e pelos professores, se na 
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equipe não tiver psicólogo. E se a equipe não tiver uma reserva financeira para a compra deste 

instrumento.  

No caso da avaliação do nível de maturidade profissional, deve-se destacar que embora 

a EMEP seja um excelente instrumento de avaliação da intervenção, ela não avalia diretamente 

mudanças gerais de uma intervenção de Educação para a Carreira. Não foram encontrados 

instrumentos específicos que avaliem intervenções em Educação para a Carreira, 

principalmente no contexto brasileiro, e validados pelo SATEPSI, para esta faixa etária (alunos 

do 9º ano). Entretanto, pontua-se que principalemnte no âmbito internacional, algumas 

pesquisas de intervenção em Educação para a carreira fazem uso do Questionário de Educação 

à Carreira (QEC). Este instrumento também foi avaliado no contexto brasileiro por Balbinotti 

e Tétreau (2006), porém não se encontra validado. Os autores destacam a necessidades de outros 

estudos para elaboração de normas para utilização clínica desta versão no Brasil. É importante 

ressaltar que no estudo brasileiro, a amostra foi composta de alunos do Ensino Médio da região 

sul do Brasil, ou seja, uma etapa escolar e população diferente da amostra do presente estudo. 

Outra questão levantada durante a escolha do instrumento para avaliação da intervenção, no 

qual optou-se pela EMEP e não pelo QEC, foi que além da EMEP ser validada para alunos do 

9º ano do Ensino Fundamental enquanto a investigação brasileira usando o QEC foi feita com 

alunos do Ensino Médio, é o fato de que o QEC trata principalmente questões de trabalho e 

busca de emprego, sendo mais pertinetente para alunos mais velhos, já em fase da escolha de 

uma profissão/trabalho. Sobre o uso do SENNA, cumpre destacar que o Instituto Ayrton Senna, 

dá suporte para treinamento, o site tem muitas informações e materiais para uso em atividades 

com os alunos. Porém, o instrumento só é utilizado para fins de pesquisa e para avaliar políticas 

públicas nos âmbitos estaduais e municipais, em larga escala.  

Sobre o tempo das intervenções, cumpre destacar a ausência de efeitos observáveis 

estatisticamente tanto no que se refere ao aumento da maturidade profissional quanto das 

habilidades socioemocionais, pode ser decorrente do tempo relativamente curto da intervenção. 

Propõe-se que futuras intervenções sejam delineadas para ocorrer durante todo o ano eletivo, 

de preferência seguindo um dos modelos mais integrativos de Educação para a Carreira 

apontados por Watts (2001). Embora o modelo Extracurricular, usado no presente estudo, seja 

empregado em diversas intervenções, dado a sua facilidade de ser desenvolvido por 

pesquisadores, Watts (2001) destaca que seus objetivos são bem pontuais. Em termos gerais, 

isso implica que para uma pesquisa esse modelo é interessante, mas em intervenções de longo 

prazo, tais como programas institucionais ou mesmo programas baseados em políticas públicas 

é preciso implantar programas durante o ano letivo.  
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Sobre o engajamento dos participantes e o nível de participação na intervenção, estes 

fatores também podem ter influenciado na ausência de resultados significativos quando se 

analisa o efeito da intervenção. Embora os participantes em sua maioria se envolvessem nas 

atividades, principalmente nos role-plays e atividades em subgrupos, quando havia discussões 

com a sala toda poucos apresentavam suas reflexões. E em geral, eram sempre os mesmos 

participantes. Sendo assim, nem sempre era possível de fato verificar se o conteúdo temático 

trabalhado nas sessões foi compreendido por todos.   

No que se referem às condições de realização da intervenção deve-se ponderar sobre o 

fato de a coordenadora do programa não fazer parte do círculo de convivência dos participantes, 

sendo uma agente externa e estranha aos mesmos. Isso, em parte, pode ter comprometido no 

desenvolvimento do vínculo necessário para um melhor engajamento dos participantes nas 

atividades propostas. Tal hipótese pode ser verificada por meio da aplicação do programa pelos 

próprios docentes da escola em situações de implantação da prática. Também é preciso 

considerar que a intervenção foi desenvolvida em uma turma inteira de alunos, sendo que 

geralmente os grupos de intervenção na área são menores. Isso pode ter diminuído a 

compreensão do conteúdo por parte dos participantes, uma vez que era necessária muita atenção 

para a apreensão do mesmo. Os conteúdos (dimensões) desenvolvidos na intervenção também 

eram de certa forma complexos para serem desenvolvidos em um único encontro, afinal não se 

modifica facilmente por exemplo, a empatia de um indivíduo. Nesse sentido, pondera-se que 

futuras intervenções na modalidade de Educação para a Carreira possam ser realizadas com 

uma duração maior, preferencialmente ao longo de um ano ou mesmo durante todo o ciclo 

letivo, assim como nos países no qual esse tipo de intervenção faz parte do currículo acadêmico, 

podendo assim apresentar os conteúdos aos poucos e de acordo com a etapa escolar dos alunos.  

De forma geral, os resultados encontrados no presente estudo sinalizam pistas para o 

desenvolvimento de futuras intervenções. Além disso, apontam aspectos metodológicos a 

serem discutidos pela literatura a fim de existir uma maior universalidade nas intervenções de 

Educação para a Carreira e aquelas com enfoque no desenvolvimento socioemocional. Como 

apontado por Munhoz et al. (2016), as práticas de Educação para a Carreira se desenvolvem em 

modalidades e formas distintas de intervenção, assim, são recomendados estudos sobre modelos 

de intervenção, e como desdobramento deste estudo recomenda-se futuras investigações 

também sobre instrumentos que objetivam avaliar as intervenções. 

Em síntese, no que se refere aos objetivos do estudo: delinear uma intervenção com o 

9º ano para tratar de habilidades socioemocionais e de carreira combinados, considera-se que 

eles foram alcançados. Em relação aos métodos avaliativos, a investigação mostrou limites que 
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requerem novas investigações a fim de mensurar diferentes estratégias e condições de 

intervenção, instrumentos e atividades utilizados, relação pesquisador-participante e tempo de 

duração da intervenção e condições de implantação de programas. Um foco de avaliação, para 

uma agenda de pesquisa futura, refere-se ao Projeto de Vida, desenvolvido sobretudo por 

professores. Assim, é preciso propor ferramentas alternativas para serem implantadas em 

programas de formação contínua no campo da educação. Assim, esta e outras estratégias de 

intervenção e de avaliação merecem ser delineados na perspectiva de uso em larga escala na 

educação básica. Espera-se que este estudo, da perspectiva da Psicologia possa estimular 

práticos e pesquisadores.  
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