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Resumo: O objetivo desta comunicação é documentar a necessidade de ajudar os alunos
nas suas escolhas de carreira, através da orientação escolar e profissional. O
prosseguimento de estudos não deve ser encarado, pelos alunos, como um fim em si
mesmo, como uma imposição que a sociedade confere aos jovens por ser considerado
vantajoso para eles e para a sociedade. Mas sim, como justificação apreendida e
partilhada pelos alunos acerca da utilidade pessoal e comunitária do prosseguimento de
estudos. Reconhece-se, assim, que os alunos devem assumir a responsabilidade pelo seu
processo de desenvolvimento vocacional. As escolhas de carreira estão entre as decisões
mais importantes que as pessoas tomam ao longo da sua vida, na medida em que têm
implicações significativas nas diferentes áreas do desenvolvimento, onde as famílias e
professores têm um papel primordial. A família é vista como essencial no sentido da sua
capacidade para exercer uma influência favorável nos filhos quanto ao processo de
exploração da informação sobre si próprios e sobre as oportunidades escolares e/ou
profissionais. Os professores influenciam os estudantes no desenvolvimento de
objetivos educativos e vocacionais relacionados com a realização profissional e da
carreira em anos posteriores. Neste sentido, esta comunicação pretende apresentar como
o conceito de orientação escolar e profissional é compreendido, o papel dos pais e
professores nesse processo. Este trabalho procura fornecer, ainda, Recomendações para
a intervenção escolar e profissional com alunos angolanos no âmbito do
aconselhamento de carreira.
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Introdução
A investigação no âmbito da psicologia vocacional (e.g., Bardagi & Hutz, 2008;
Blustein, 2004; Carvalho & Taveira, 2013; Diemer, 2007; Fouad & Katamneni, 2008;
Schultheiss, 2003; Whiston & Keller, 2004) tem vindo a salientar a importância da
cultura, dos contextos e dos intervenientes no desenvolvimento vocacional dos alunos e,
consequentemente, na orientação escolar e profissional (Flores & Heppner, 2002;
Young, Marshall, & Valach, 2007).
A investigação demonstra que a cultura é uma dimensão importante, na
compreensão da vida e das dinâmicas das pessoas e das organizações e, neste sentido,
um tema de interesse para a psicologia em geral e, para a orientação escolar e
profissional, em particular (Flores & Heppner, 2002; Sue & Lam, 2002; Sue, & Sue,
2008). Ainda neste âmbito, a investigação tem vindo a demonstrar que a articulação
família-escola parece contribuir para o processo de tomada de decisão vocacinal (Pinto
et al., 2003) e como tal, a família e os professores têm um papel improtante nas escolhas
vocacionais não podendo ser descurados aquando do processo de orientação escolar e
profissional (e.g., Carvalho, 2007; Diemer, 2007; Fouad & Kantamneni, 2008;
Gonçalves, 2006; Grote & Hall, 2013; Pinto, Taveira, & Fernandes, 2003; Schultheiss,
Palma, Pedragovich, & Glasscock, 2002; Soares, 1998; Whiston & Keller, 2004). Nesse
sentido, o presente trabalho pretende apresentar o papel dos pais e professores na
orientação escolar e profissional, bem como deixar Recomendações para a intervenção
vocacional com alunos angolanos no âmbito do aconselhamento de carreira.

Orientação escolar e profissional
Até cerca dos anos 30 do século passado, a orientação escolar e profissional
estava associada à consulta psicológica vocacional individual e, era encarada, com
frequência, como uma intervenção breve, remediativa, com pouca atenção aos processos
psicológicos, e muito focalizada nos resultados (Osipow, 1982). Figurava como um
processo de ajuda racional, baseada no fornecimento de informação e no uso de testes
de avaliação psicológica. Era desenvolvida e descrita, como uma intervenção de curta
duração onde era realizado o ajuste ou a adequação de uma pessoa a uma profissão, num
único momento (e.g., Parsons, 1909; Williamson, 1972; Willianson & Biggs, 1979).
Contudo, a partir dos anos 30 a 40, houve uma alteração significativa da visão
estereotipada da orientação escolar e profissional (e.g., Anderson & Niles, 1995;

Blustein & Spengler, 1995; Crites, 1981; Gysbers, Heppner, & Johnston, 1998;
Swanson, 1995), surgindo o conceito de desenvolvimento vocacional, ligado à
progressiva importância atribuída à individualidade de cada pessoa. Nesse sentido, a
orientação escolar e profissional, passou a ser encarada como um processo que envolve
ajudar as pessoas a adquirir e desenvolver conhecimentos, competências e atitudes
destinadas ao desenho de um projecto individual de carreira, em que se integram todos
os papeis de vida, o trabalho, o estudo, a família, o tempo livre, e a sua participação na
comunidade (Gilbert & Rader, 2001; Taveira, 2000). Assim sendo, a orientação escolar
e profissional é, necessariamente, mais que administrar e interpretar resultados de testes
psicométricos (Crites, 1981), podendo incluir atividades como: interpretar narrativas ou
comportamentos do cliente na sessão, dar feedback ao cliente acerca de resultados de
possíveis avaliações psicológicas, explorar eventuais conflitos familiares, ou conflitos
entre os diferentes papéis de vida (Swanson, 1995). Spokane (1991), por exemplo,
refere que a orientação escolar e profissional é uma intervenção vocacional e, como tal,
refere-se a “qualquer actividade destinada a promover a capacidade da pessoa para
tomar bem as suas decisões e desenvolver a sua carreira” (p.5). Diz respeito a todas as
atividades que visam a promoção o desenvolvimento vocacional (Fretz, 1981; Spokane
& Oliver, 1983). Assim sendo, engloba, quer a intervenção psicológica (e.g., a consulta
psicológica individual e em grupo, os seminários de gestão e desenvolvimento da
carreira), quer outras actividades, que podem contribuir, de modo intencional, para o
desenvolvimento vocacional, tais como, sessões de informação em grupo/turma, sessões
de análise de competências individuais ou em grupo/turma, programas autoadministrados assistidos por computador, etc (cf. Brown & Krane, 2000; Isaacson &
Brown, 2000; Magno, 2004; Silva, 2004; Spokane, 2004).

Papel dos pais na orientação escolar e profissional
A investigação acerca do papel dos pais na orientação escolar e profissional,
segundo

diferentes

referenciais

teóricos

(psicodinâmico,

desenvolvimentista

contextualista, sistêmico, construtivista e sócio-cognitivo), revela a influência destes no
desenvolvimento vocacional dos filhos e, consequentemente, nos processos de
orientação escolar e profissional (Almeida & Silva, 2011). Estes processos de influência
tendem a ocorrer por duas vias: (i) através da comunicação pais-filhos, destacando-se o
acompanhamento do percurso escolar dos filhos, o apoio às suas escolhas e decisões, o
dialogo sobre distintas temáticas, as crenças e valores, o suporte, e a afetuosidade (e.g.,

Berríos-Alison, 2005; Carvalho, 2007; Carvalho & Taveira, 2013; Noack, Kracke,
Gniewosz, & Dietrich, 2010; Schulenberg, Vondracek & Crouter, 1984; Whiston &
Keller, 2004) e; (ii) através da interação dos pais com o meio, quer na organização e
participação em atividades diversas diretas e indiretas, quer no contacto e articulação
com outros intervenientes educativos (Carvalho & Taveira, 2013).

Papel dos professores na orientação escolar e profissional
Desde há muito que a investigação comprova que os professores influenciam os
estudantes no desenvolvimento de objetivos, quer educativos, quer vocacionais ao longo
do percurso escolar e ao longo da realização profissional (Allison, & Rehm, 2007;
Cavalho & Taveira, 2013; Ferreira, Nascimento & Fontaine, 2009).
A investigação tem vido a demonstrar que os professores influenciam o
desenvolvimento académico e vocacional os alunos em termos dos seus interesses,
aspirações, escolhas e realizações. Estas influências ocorrem quer diretamente, através
da relação que estabelecem com os alunos, do apoio às suas escolhas, das expectativas
em relação à sua realização, do modo como organizam o ensino-aprendizagem âmbito
da disciplina que lecionam e, indirectamente, através das interacções com outros
educadores e agentes da comunidade (e.g., Allison, & Rehm, 2007; Bright, Pryor,
Wilkenfeld, & Earl, 2005; Carvalho, 2013; Falconer & Hays, 2006; Pinto, Taveira &
Fernandes, 2003). Por exemplo, a exposição de raparigas a profissionais do seu sexo
afeta os interesses profissionais, aspirações mais elevadas e maior comprometimento
com objetivos de vida, enquanto a ausência de modelos concorre para a perceção de
barreiras (Saavedra, 2004; Taveira, 2014). Outro exemplo, relaciona-se com os atributos
pessoais que os alunos mencionam a respeito dos seus professores, podendo funcionar
quer como modelos a seguir, ou pelo contrário, modelos a evitar (Adelson, 1962;
Gilbert, 1985). Em suma, dado o tempo dispendido pelos professores com os alunos, é
natural que acabem por estabelecer uma relação pessoal de proximidade e de profundo
conhecimento, constituindo-se como modelos de atuação e, ao mesmo tempo, como
agentes promotores de mudança (Allison, & Rehm, 2007; Parada, Castro, & Coimbra,
1997).

Recomendações para a intervenção escolar e profissional com alunos angolanos no
âmbito do aconselhamento de carreira

Como supra referido, a cultura marca a diferença no modo como as pessoas
tomam decisões e escolhem o trabalho, e como tal não deve ser descurada aquando do
processo de orientação escolar e profissional dos alunos em geral, e dos alunos
angolanos em particular (Arthur & McMahon, 2005; Carter & Cook, 1992; Cook,
Heppner, & O’Brien, 2005; Young, et al., 2007). Assim, para ser cada vez mais eficaz e
significativa para as pessoas, a orientação escolar e profissional deve ser multicultural,
ou seja, deve incorporar diferentes variáveis e diferentes processos com clientes de
diferentes contextos culturais, atendendo sobretudo especificidades muito características
(Fouad, 2006; Fouad & Bingham, 1995; Leong & Hartung, 2000). Conhecer melhor a
dinâmica do desenvolvimento vocacional das minorias étnicas e raciais angolanas
poderá conduzir-nos a respostas mais efetivas (Leong & Brown, 1995). Atender a
grupos específicos na intervenção implica efetivamente conhecer o modo como
funcionam algumas culturas e como as pessoas nesses contextos se desenvolvem e
vivem os seus problemas.
Além de ser multicultural, a orientação escolar e profissional deve assumir um
caráter transversal e integrado, respondendo às características e necessidades específicas
dos alunos ao longo do percurso escolar, contemplando objetivos, formas e contextos
diversos. Nesse sentido, torna-se necessário que a orientação escolar e profissional
contemple diferentes modalidades de intervenção, consoante as pessoas que pedem
ajuda (e.g., alunos ensino básico, alunos ensino superior, trabalhadores, desempregados)
e numa perspectiva ao longo da vida (Gilbert, Bravo, & Kearney, 2004; Spokane, 1991;
Taveira, 2005).
É fundamental que pais e professores, sejam incorporados na orientação escolar e
profissional (Gilbert, et al., 2004; Pinto & Soares, 2001; Otto, 2000; Saavedra, 2004).
Os pais, os professores, os profissionais da orientação e a administração da
escola/universidade devem trabalhar em equipa. E, devem evitar estereótipos culturais
ou de género, encarando ou tratando as pessoas que pertencem a uma determinada
categoria cultural e/ou sexual como possuindo os mesmos objetivos, experiências de
vida, valores e interesses (Ponterotto, Fuertes, & Chen, 2000). As pessoas diferem em
função da sua educação, objetivos de vida, interesses e competências e, dos desafios
colocados pela sociedade, pelo que a orientação escolar e profissional devem ter em
consideração estas diferenças. A orientação escolar e profissional deve ser realista e
considerar as características específicas do contexto pessoal, comunitário, social,
profissional e escolar em que se desenvolve (Fouad & Brown, 2000).
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