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Resumo 

 

A presente pesquisa investigou o relacionamento entre os interesses ocupacionais e 

variáveis de carreira em estudantes de psicologia, partindo da premissa que a 

congruência entre o interesse e o ambiente ocupacional permite fazer previsões sobre 

resultados comportamentais como estabilidade, satisfação e realização na carreira. O 

modelo de Holland dos interesses ocupacionais fundamenta-se na idéia de que as 

pessoas procuram ambientes ocupacionais nos quais possam expressar sua 

personalidade, exercitar suas habilidades e expressar seus valores. Assim, as pessoas e 

os ambientes são caracterizados em seis tipos: Realista (R), o Investigativo (I), Artístico 

(A), Social (S), Empreendedor (E) e Convencional (C). Pesquisas têm demonstrado que 

a escolha da psicologia como carreira está relacionada ao interesse social. As variáveis 

de carreira investigadas foram: planejamento de carreira, comprometimento com a 

carreira, exploração de carreira, decisão sobre a área de atuação e percepção de 

adequação à carreira. Participaram do estudo 481 estudantes de psicologia, 248 calouros 

e 233 formandos de 8 instituições de ensino superior da Bahia com média de idade de 

25,02 anos, sendo que 79,2% são do sexo feminino, 84,6% estudam na capital e 53,2% 

são da rede privada. Os instrumentos utilizados foram um Questionário 

Sóciodemográfico, a Escala de atividades do Questionário de Busca Auto Dirigida, a 

Escala de Comprometimento com a Carreira, a Escala de Planejamento de Carreira, 

Escala de Exploração de Carreira e a Escala de Tradução do Autoconceito Profissional. 

Para análise dos dados foram realizadas estatísticas descritivas, correlações, análises de 

regressão e Teste t para comparação de médias. Os resultados apontam um perfil dos 

estudantes formado pelos padrões SAI e SAE. O interesse social mostra-se relevante 

tanto para um maior apego afetivo e percepção de adequação à carreira de psicologia 

quanto para um efetivo engajamento para explorar, decidir e planejar essa carreira. A 

importância da congruência entre os interesses e o ambiente ocupacional e as 

implicações teóricas e práticas são discutidas. 

 

Palavras-chave: Interesses ocupacionais, carreira, psicologia, estudantes universitários. 

 

 
 
 
 



 12 

Abstract 

 

This research studied the relationship between occupational interests and career 

variables in students of psychology, considering that the congruence between interests 

and occupational environment makes possible to do previsions about behavior outcomes 

as career satisfaction, stability and achievement. The Holland’s model of occupational 

interests is based on the idea that people seek occupational environments where they 

can express their personality, exercise their abilities and express their values. Thereby, 

people and environments are characterized in six types: Realistic (R), Investigative (I), 

Artistic (A), Social (S), Enterprising (E) and Conventional (C). Researches show that 

the choice of psychology as a career is related to social interest. The career variables 

investigated were: career planning, career commitment, career exploration, decision 

about career area and perception of career fit. The total of participants were 481 

students of psychology, 248 freshmen and 233 seniors of 8 universities  from Bahia 

with  about 25,02 years old,  which 79,2% are woman, 84,6% study in the capital and 

53,2% study in private institution. The instruments used were: a Sociodemographic 

Questionnaire, the Scale of Activities of Self-Direct Search, the Scale of Career 

Commitment, the Scale of Career Planning, the Scale of Career Exploration and the 

Scale of Translation of Professional Self-Concept.  To analyze the data, the tests used 

were descriptive statistics, correlations, regression analysis and Test t. The results 

indicate students with a profile based in SAI and SAE standards.  Social interest is 

shown as relevant to both greater emotional attachment, perception of adequacy to the 

career of psychology and for effective engagement to explore, decide and plan this 

career.The importance of congruence between interests and occupational environments  

as well as the theories and practices implications are discussed.   

 

Key words: Occupational interests, career, psychology, college students. 
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CAPÍTULO I 
 

Introdução 
 

 
Desde que entrou em vigência em 1962 a lei que regulamentou a formação 

acadêmica e a prática da psicologia no Brasil, muitas transformações ocorreram na 

formação e exercício da profissão do psicólogo brasileiro. Ao longo desses quase 50 

anos, inúmeras pesquisas investigaram características do profissional de psicologia 

(Melo, 1975; Conselho Federal de Psicologia, 1988; Castro & Yamamoto, 1998; 

Branco, 1998; Dimenstein, 2000; Zanelli, 2002; Bastos & Gondim, 2010), do estudante 

de psicologia (Campos, Souza, Catão & Campos, 1996; Magalhães, Straliotto, Keller & 

Gomes, 2001; Santos & Melo-Silva, 2003; Bueno, Lemos & Tomé, 2004; Batista, 

Amadio, Rodrigues, Santos & Palludetti, 2004; Meira & Nunes, 2005; Silveira & Nard, 

2008), das áreas de atuação profissional (Gondim, Bastos & Peixoto, 2010), a 

fragmentação epistemológica (Figueiredo, 2004; Silveira & Hüning, 2007), as imagens 

e representações da psicologia e do psicólogo (Melo, 1975; Carvalho, Ulian, Bastos, 

Sodré, Cavalcante, 1988; Leme, Bussab & Otta, 1989; Carvalho & Kavano, 1982; 

Dimenstein, 2000; Filho, Oliveira & Lima, 2006), os fatores envolvidos no processo de 

escolha da profissão (Carvalho et al., 1988, Magalhães et al, 2001, Batista et al., 2004; 

Gondim, Magalhães & Bastos, 2010) e as adaptações e mudanças curriculares (Gomes, 

2000). 

Esses estudos se desenvolveram em nível regional e nacional ora abordando 

características da psicologia de um modo geral ora discutindo suas práticas específicas, 

debatendo sobre a atuação do psicólogo na organização, na escola, na clínica, na 

comunidade. São tantos estudos realizados ao longo dessas décadas, abrangendo 

praticamente todos os temas que envolvem a formação e o exercício da profissão, que é 

possível dizer que se consolidou no Brasil um campo de pesquisa voltado para entender 

o psicólogo e sua atividade profissional.  A profissão do psicólogo e sua função no 

cenário brasileiro vêm sendo estudadas, discutidas e criticadas sob diferentes 

perspectivas (Bettoi & Simão, 2000). Essas pesquisas, no entanto, tem se concentrado 

principalmente na região sudeste, destacando os contextos específicos dessa região 

(Bardagi, Bizzarro, Andrade, Audibert & Lassance, 2008). Apesar desta concentração 

regional, merecem destaque duas pesquisas de abrangência nacional, realizadas pelo 

Conselho Federal de Psicologia (1988) e por Bastos e Gondim (2010).  
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 Destas pesquisas, interessam para o presente estudo as que investigaram a 

escolha da profissão. Essas pesquisas destacam a predominância do interesse por 

atividades sociais e de ajuda entre as pessoas que escolhem a psicologia como carreira e 

profissão (Bueno et al., 2004; Magalhães et al, 2001; Levenfus, 2002; Silveira & Nard, 

2008; Carvalho et al., 1988; Krawuski & Patrício, 2005). A vontade de ajudar outros a 

resolver problemas pessoais é apontada como o principal motivo desta escolha. A 

pesquisa nacional de Carvalho et al. (1988) mostrou que a maioria dos psicólogos 

escolheu a profissão motivados pela possibilidade de ajudar o outro, pelo desejo de 

conhecer e lidar com o ser humano. A orientação para ajuda também está presente como 

motivo da escolha em pré-vestibulandos que declaram opção pela psicologia (Krawuski 

& Patrício, 2005) e nos estudantes de psicologia durante a graduação (Magalhães et al, 

2001; Silveira & Nard, 2008). 

Segundo a teoria dos interesses vocacionais de Holland (1997), as pessoas e os 

ambientes ocupacionais podem ser agrupados em seis categorias básicas: realista (R), 

investigativo (I), artístico (A), social (S), empreendedor (E) e convencional (C). 

Segundo o autor, o desenvolvimento da carreira é uma seqüência de interações entre a 

pessoa e diversos ambientes, trajetórias que são modificadas e/ou estabilizadas na 

medida em que os indivíduos selecionam, atravessam ou evitam determinados 

ambientes que, por sua vez, selecionam e encorajam alguns repertórios 

comportamentais mais do que outros. Neste processo, os indivíduos buscam a 

congruência entre os seus interesses e os ambientes ocupacionais. Ou seja, buscam os 

ambientes nos quais encontram as melhores oportunidades para expressar suas 

características individuais. De acordo com o modelo, a psicologia é um ambiente social 

que, portanto, atrai pessoas com interesse predominantemente social. De acordo com 

Holland (1997), indivíduos com interesse predominantemente social buscam o contato 

com outras pessoas com objetivos como treinar, informar, desenvolver, curar, educar.  

O modelo de Holland apresenta bons indicadores de validade transcultural 

(Rounds & Terence, 1996; Tang, 2009; Primavera et al 2010), porém não foram 

realizados estudos para confirmar que no Brasil a carreira de psicologia de fato 

apresenta o interesse social como prioritário. A predominância do interesse social em 

psicólogos brasileiros pode ser deduzida dos resultados de pesquisas que utilizaram 

outras metodologias (Carvalho et al 1988; Magalhães et al, 2001; Krawuski & Patrício, 

2005; Silveira & Nard, 2008). Adicionalmente, é importante esclarecer que esse modelo 

não categoriza indivíduos e ambientes considerando apenas o interesse predominante. 
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Com o objetivo de evitar categorizações estreitas, Holland (1997) adverte que cada 

indivíduo possui características de todos os seis tipos de interesse em maior ou menor 

grau, ainda que os atributos de alguns predominem. Deste modo, o autor caracteriza 

atividades de trabalho através da combinação de dois ou três interesses. Em estudo 

realizado nos Estados Unidos, Toomey, Levinson e Morrison (2008) encontram um 

perfil de interesses SIE e SEI para psicólogos escolares. Holland (1997) propõe para 

cada área de atuação do psicólogo um padrão de interesses específicos. Assim, o 

psicólogo clínico é representado pelo padrão SAI, o psicólogo escolar pelo padrão SEI e 

o psicólogo organizacional pelo padrão IES, outras áreas da psicologia não são descritas 

pelo autor. Nesse sentido, cabe perguntar qual seria o perfil de interesses de estudantes 

de psicologia brasileiros. Seria o interesse social de fato predominante na carreira de 

psicologia no Brasil? E ainda, preferências por diferentes áreas de atuação na psicologia 

implicam em diferentes perfis de interesse? 

Holland (1997) esclarece que as seis categorias de ambientes e inclinações 

vocacionais tendem a se reproduzir no plano social e cultural através da veiculação e 

manutenção de estereótipos sobre áreas profissionais. As culturas ocupacionais atraem 

pessoas com valores e interesses similares ao seu estereótipo e afastam aquelas com 

valores e interesses diferentes. Pesquisas têm demonstrado que o estereotipo e a imagem 

social da psicologia está altamente vinculada à psicologia clínica (Carvalho et al, 1988, 

Filho et al., 2006, Mello, 1975, Carvalho & Kavano, 1982), pode-se supor que a 

reprodução do interesse social provavelmente esteja associada à representação social 

predominante do psicólogo como profissional liberal que atua em consultório particular. 

Partindo da premissa que o interesse social seja predominante entre estudantes 

de psicologia, quais seriam as conseqüências decorrentes dessa predominância? 

Considera-se fundamental para o desenvolvimento de uma categoria profissional que 

suas lideranças dêem atenção aos processos de formação e inserção de seus membros no 

mercado de trabalho e na sociedade como um todo. A tradicional predominância do 

modelo clínico de atuação entre estudantes brasileiros pode significar o estreitamento 

das perspectivas de carreira no horizonte destes futuros profissionais e, deste modo, se 

reproduz uma identidade profissional que pode constranger a assunção de novos papeis 

de trabalho e a construção de novos espaços de atuação psicológica. Portanto, faz-se 

necessário examinar o desenvolvimento de carreira de estudantes de psicologia a fim de 

melhor compreender o conjunto de variáveis que contribuem para manutenção de uma 

determinada identidade profissional e suas conseqüências para o futuro da profissão. 
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Considerando a expansão das possibilidades de atuação psicológica na sociedade 

atual (Gondin, Bastos e Peixoto, 2010), é importante que os cursos de formação atraiam 

e retenham estudantes com interesses mais diversos, a fim de que se instituam 

efetivamente novos espaços de inserção profissional do psicólogo. Em um estudo que 

investigou a identidade de psicólogos brasileiros, Gondin, Luna, Souza, Sobral e Lima 

(2010) asseveram que os psicólogos enfrentam uma tensão entre uma identidade 

homogênea apoiada no modelo clínico que serve para assegurar a identidade da 

categoria, e outra identidade, ou múltiplas identidades representadas pelas áreas de 

atuação que exigem do psicólogo o exercício de novos papeis. Sobre isso, Magalhães et 

al. (2001) argumenta que uma transformação na cultura ocupacional da psicologia 

deverá ocorrer pela visibilidade de trajetórias de carreira exemplares e inovadoras. 

Entre os aspectos característicos de ambientes do tipo social, destacam-se os 

valores coletivistas, tais como a solidariedade, o que muitas vezes significa deixar em 

segundo plano objetivos pessoais em prol de causas coletivas. De acordo com pesquisa 

realizada por Magalhães (2005), pessoas com inclinação predominantemente social 

planejam menos suas carreiras do que pessoas com inclinação empreendedora, que 

possuem valores mais individualistas e que estão focados na realização de ambições 

pessoais. Pesquisas que investigaram a relação entre interesses e o modelo dos cinco 

fatores de personalidade (Big Five) têm mostrado que o interesse social está associado 

aos fatores sociabilidade, extroversão e abertura (Larson, 2002; Armstrong & Antoney, 

2009). Outras pesquisas têm investigado o relacionamento entre esses fatores de 

personalidade e variáveis de carreira. O fator abertura tem sido relacionado com falta de 

busca de informação de carreira (exploração do ambiente) (Reed, Bruch & Haase, 2004) 

e com satisfação de carreira (Lounsbury et al, 2003). Já a sociabilidade mostrou uma 

relação negativa com a satisfação (Boudreau, Boswell & Judge, 2001) enquanto o fator 

extroversão uma relação positiva com satisfação na carreira (Lounsbury et al, 2003). O 

conjunto desses resultados ainda é inconclusivo para afirmar que pessoas com interesses 

sociais apresentam características específicas na condução de suas carreiras. Ademais, 

essas pesquisas não controlaram a congruência entre pessoa e a carreira, uma vez que 

estudaram amostras compostas por indivíduos de diversas áreas profissionais.  

Tendo como base essas considerações, a presente pesquisa investigou o 

relacionamento entre os interesses ocupacionais e variáveis de carreira em estudantes de 

psicologia, e, portanto, controlou a congruência entre o interesse dos indivíduos e sua 

carreira. A escolha por estudantes como objeto de análise justifica-se na medida em que 
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a entrada na universidade é um momento que marca o primeiro contato com a profissão 

escolhida. O treinamento em uma profissão e o ingresso num dado grupo ocupacional 

fornece ao indivíduo um conjunto de experiências socializadoras, desenvolvendo na 

pessoa uma identificação psicológica com a imagem da ocupação (Bastos, 1997). Nesse 

sentido, pode-se considerar que estudantes universitários, na medida em que passam por 

um treinamento formal e socializam-se com a profissão, estão na primeira fase da sua 

carreira profissional. Também se deve considerar que estudantes que estão no começo e 

no final da graduação encontram desafios diferentes e comparar esses estágios da 

graduação pode ajudar a compreender o desenvolvimento de carreira dos estudantes de 

psicologia. 

A psicologia das carreiras possui uma longa tradição de pesquisas e constructos 

para a descrição e interpretação de fenômenos ligados à relação do indivíduo com o 

trabalho. No entanto, poucos estudos foram realizados com o objetivo específico de 

compreender como psicólogos ou estudantes de psicologia gerenciam sua carreira. 

Pesquisas têm demonstrado a importância da exploração de carreira como antecedente 

do planejamento (Super & Hall, 1978; Ball, 1998; Ourique, 2010) bem como a relação 

entre planejamento e comprometimento com a carreira (Gould, 1979; London, 1983; 

Carson & Bedeian, 1994). Adicionalmente, a literatura também tem mostrado um 

relacionamento desses processos de carreira com variáveis de natureza fenomenológica 

tais como a tradução do autoconceito em termos ocupacionais (decisão de carreira) e a 

maior ou menor percepção pessoal de adequação a carreira (London, 1983; Goulet & 

Singh, 2002; Carless, 2005; Nauta, 2007; Bardagi, 2007). Essas variáveis se articulam 

num conjunto de competências importantes para a autogestão de carreira, que envolve 

processos de auto-avaliação, exploração de alternativas e o planejamento. 

A primeira seção do presente estudo discute os fundamentos teóricos que dão 

suporte a investigação. No primeiro tópico apresenta-se o modelo de desenvolvimento 

de carreira de Super (1957, 1963, 1980) discutindo principalmente a importância do 

autoconceito nesse desenvolvimento. O segundo tópico aborda o desenvolvimento de 

carreira em universitários, ressaltando as diferenças entre os anos iniciais e finais da 

graduação. O terceiro tópico discute as questões que envolvem a exploração de carreira 

e as pesquisas que investigam suas causas e conseqüências, principalmente sua relação 

com o autoconceito vocacional. O quarto tópico aborda o planejamento de carreira. O 

quinto tópico traz os estudos sobre o comprometimento com a carreira. O sexto tópico 

apresenta o modelo dos interesses vocacionais de Holland (1959, 1997). O ultimo 
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tópico da seção apresenta os objetivos e justificativa da pesquisa tendo como base o 

relacionamento entre as variáveis previamente apresentadas. As seções seguintes tratam 

do método da pesquisa, apresentação e discussão dos resultados.  

 

1.1 A Teoria do Desenvolvimento de Carreira de Donald Super  

O comportamento vocacional, ou seja, a relação de escolha e adaptação do 

indivíduo com sua ocupação, profissão, ofício, trabalho, carreira, é um campo de estudo 

que tem seu marco inicial no início do século XX com o trabalho de Parsons (1909). O 

modelo clássico proposto por este autor baseava-se na psicologia diferencial e buscava 

adequar cada indivíduo na ocupação correta (Balbinotti, 2003). A teoria de Parsons 

baseava-se nas características pessoais do orientando, na tentativa de encontrar para ele 

o trabalho mais adequado e dominou a pesquisa e a prática até meados do século XX, 

exercendo ainda hoje considerável influência (Giacaglia, 2003). A orientação de carreira 

neste modelo foi influenciada pelo modelo Taylorista de produção e visava a redução de 

acidentes no trabalho e o aumento da produção através da combinação entre aptidões 

individuais e as exigências e características do cargo (Oliveira, Guimarães & Dela 

Coleta, 2006). 

 Na década de 50 do século XX pesquisadores passaram a criticar a limitação 

desse modelo, considerando-o estático e incapaz de abarcar toda a complexidade do 

comportamento vocacional e, inspirados pela psicologia do desenvolvimento, buscaram 

elaborar hipóteses análogas deste campo de estudo para explicar o comportamento 

vocacional em termos de um desenvolvimento vocacional, ou desenvolvimento de 

carreira (Balbinotti, 2003; Giacaglia, 2003; Sverko, 2006). Donald Super (1957) é um 

dos principais representantes do modelo desenvolvimentista de carreira. Os estudos de 

Super (1957) foram os que tiveram um maior impacto na psicologia das carreiras, sendo 

um marco teórico de referência nas teorias desenvolvimentais (Magalhães, 2005). A 

teoria do desenvolvimento de carreira que ele propôs, busca entender a carreira do 

indivíduo através do seu ciclo vital. Super (1957) afirma que: 

 
“Assim como o desenvolvimento geral pode ser dividido em estágios principais 
colocados seqüencialmente num continuum (...) o desenvolvimento da carreira 
pode ser dividido em estágios vocacionais de vida, cada um sendo definido por 
características particulares. Nós temos visto que os principais estágios 
vocacionais de vida podem ser classificados como: crescimento, exploração, 
estabelecimento, manutenção e declínio” (Super, 1957, p.185, tradução nossa). 
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Na tentativa de complementar e superar as limitações do modelo tradicional das 

diferenças individuais iniciado por Parsons (1909), Super desenvolveu ao longo de 

quatro décadas de estudo (1950 – 90) três perspectivas complementares, que juntas dão 

consistência e originalidade a sua teoria: (1) a perspectiva desenvolvimental, destacando 

a importância do ciclo vital no comportamento vocacional e a recorrência das escolhas e 

decisões de carreira em todas as etapas da vida; (2) a perspectiva fenomenológica, 

enfatizando o papel central do autoconceito do indivíduo ao longo deste processo; (3) a 

perspectiva contextual, destacando a importância dos diversos papeis sociais e o modo 

como eles se relacionam ao longo do ciclo vital (Sverko, 2006).  

 
1.1.1 A perspectiva desenvolvimental 

De acordo com Super (1957), o indivíduo ao longo do ciclo vital passa por 

diferentes estágios de carreira: Crescimento, Exploração, Estabelecimento, Manutenção 

e Declínio. Em cada estágio existem tarefas específicas do desenvolvimento que o 

indivíduo deve resolver antes de progredir para o próximo estágio.  

 

a) Crescimento (dos 4 aos 13 anos): é o primeiro estágio de vida. Período em que a 

criança desenvolve suas capacidades, atitudes, interesses e forma um 

entendimento geral do mundo do trabalho. As tarefas de carreira desse estágio 

incluem: tornar-se preocupado em relação ao futuro, aumentar o controle pessoal 

sobre a própria vida, convencer-se da importância de realizar-se na escola e no 

trabalho e adquirir competências relativas ao mundo do trabalho. 

b) Exploração (dos 14 aos 24 anos): neste período os indivíduos tentam entender a 

si próprios e achar o seu lugar no mundo do trabalho. Através da escola, 

experiências de trabalho e lazer, eles tentam identificar seus interesses e 

capacidades e entender como eles se adéquam com várias ocupações. Eles 

tentam fazer escolhas ocupacionais e eventualmente obtém uma ocupação. Esse 

estágio envolve três tarefas do desenvolvimento. A primeira delas é a 

cristalização de uma preferência de carreira, tarefa evolutiva característica do 

início e meio da adolescência (14 aos 18 anos) na qual é exigida do adolescente 

uma reflexão sobre possibilidades de campos de trabalho e uma escolha 

inespecífica de uma área de atuação mais ampla. A próxima tarefa é a 

especificação de uma preferência de carreira transformando preferências 

generalizadas em uma escolha pontual que possibilite o estabelecimento de uma 
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meta vocacional. A especificação é uma tarefa evolutiva que ocorre tipicamente 

entre os 18 e os 21 anos. A implementação é a última tarefa desse estágio e 

ocorre geralmente na adolescência tardia e início da vida adulta. Caracteriza-se 

pela conversão da preferência especificada num efetivo engajamento com a 

escolha através de treinamento e educação especializada e ingresso num 

seguimento ocupacional. 

c) Estabelecimento (dos 25 aos 44 anos): neste estágio o indivíduo, tendo 

conseguindo uma posição no campo de trabalhado escolhido, deve empenhar-se 

em segurar a posição e procurar oportunidades para avançar. Este estágio 

envolve três tarefas evolutivas. A primeira tarefa é a estabilização e ocorre 

geralmente no início da vida adulta entre os 21 e 30 anos e caracteriza-se pela 

adaptação do indivíduo as exigências da organização ou ocupação e pelo 

desempenho satisfatório das atividades. A próxima tarefa é a consolidação de 

uma posição através da manifestação de atitudes positivas no trabalho e a 

construção de relações colaborativas com os colegas de trabalho. A terceira 

tarefa é a busca pelo progresso e obtenção de níveis mais altos de 

responsabilidade. 

d) Manutenção (dos 45 aos 65 anos): é o período de ajustamento contínuo, de 

conservação do que já foi conquistado e inclui as tarefas de manter, conservar e 

inovar. Os indivíduos buscam manter aquilo que já conquistaram e por esta 

razão eles atualizam suas competências e buscam formas inovadoras e criativas 

de realizar suas atividades habituais. Eles procuram por novos desafios, mas 

mudanças radicais não são comuns nesse estágio. 

e) Declínio ou desengajamento (após os 65 anos): é o estágio final, o período de 

transição para a saída do mercado de trabalho. Neste estágio os indivíduos 

devem realizar as tarefas evolutivas de desaceleração, planejamento da 

aposentadoria e busca de novas atividades fora do trabalho. Com o declínio da 

energia e interesse em uma ocupação, a pessoa gradualmente desengaja-se de 

suas atividades ocupacionais e concentram-se no planejamento da aposentadoria. 

No devido momento eles fazem a transição para vida de aposentado se 

preparando para novos desafios fora do ambiente ocupacional organizando 

novos padrões de vida. 
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Esses cinco estágios do desenvolvimento apesar de divididos numa linha do 

tempo tendem a se mesclar e não são completamente definidos pelos limites de idade 

(Balbinotti, 2003). Adicionalmente, as transições e interrupções dos estágios 

freqüentemente guiam os indivíduos a enfrentar mini-ciclos (Balbinotti, 2003; Sverko, 

2006). Uma escolha feita sem a devida exploração, por exemplo, pode levar a pessoa a 

uma insatisfação com a ocupação escolhida na fase de estabelecimento ou manutenção, 

levando a um desengajamento precoce seguido de uma nova exploração e 

estabelecimento (Sverko, 2006). 

 

           1.1.1.1 Maturidade de carreira 

A capacidade do indivíduo de enfrentar as tarefas do desenvolvimento em cada 

estágio define a sua maturidade vocacional ou de carreira (Balbinotti, 2003). De acordo 

com Super (1957) o próprio conceito de desenvolvimento vocacional guia logicamente 

para o conceito de maturidade vocacional, ele afirma que: 

 

“A maturidade vocacional é usada para denotar o grau de desenvolvimento, o 
lugar alcançado no continuum do desenvolvimento vocacional da exploração até 
o declínio” (Super, 1957, p.186, tradução nossa). 

 

O conceito de maturidade é fundamental na abordagem desenvolvimental e está 

presente na maioria dos estudos da área, sendo definido como a capacidade de 

desempenhar adequadamente as tarefas do desenvolvimento que se apresentam, na 

mesma medida em que se está sintonizado com as demandas de outros sujeitos que 

estão no mesmo ponto do desenvolvimento (Bardagi, 2010).  Super (1983) propôs que a 

maturidade de carreira fosse dividida em cinco dimensões: planejamento, exploração, 

informação, tomada de decisão e orientação à realidade. As duas primeiras 

(planejamento e exploração) são de natureza atitudinal enquanto as duas subseqüentes 

(informação e tomada de decisão) são de natureza cognitiva e a última (orientação à 

realidade) possui características atitudinais e cognitivas ao mesmo tempo (Magalhães & 

Redivo, 1998; Oliveira, 2007). Essas dimensões são descritas a seguir: 

 

a) Planejamento: a capacidade de planejamento do indivíduo é dividida em três 

componentes: a autonomia, a perspectiva temporal e a auto-avaliação. A 

autonomia é o primeiro passo, pois para planejar é preciso que exista controle 

sobre a carreira. A perspectiva temporal envolve a análise e reflexão acerca dos 



 22 

acontecimentos passados e uma antecipação do futuro. Na auto-avaliação o 

indivíduo analisa as condições favoráveis e desfavoráveis, processo que envolve 

também a auto-estima. 

b) Exploração: a capacidade de exploração possibilita que as escolhas de carreira 

sejam tomadas de maneira mais racional e refletidas em detrimento de escolhas 

impulsivas ou que resultam de pressões externas.  

c) Informação: a busca de informação sobre o mundo do trabalho e as 

oportunidades de carreira é imprescindível para a prontidão (readiness) de 

tomada de decisão. 

d) Tomada de decisão: a habilidade de tomada de decisão origina-se da avaliação 

das possibilidades, das possíveis conseqüências da decisão e da probabilidade 

das conseqüências se concretizarem. 

e) Orientação à realidade: essa dimensão caracteriza-se pelo autoconhecimento, 

realismo e autoavaliação situacional. Busca-se uma adequação dos interesses, 

valores e aptidões com a área ocupacional. 

 

O desenvolvimento do autoconceito vocacional e sua tradução em termos 

ocupacionais faz parte da dimensão orientação para a realidade (Magalhães & Redivo, 

1998). Esta é outra dimensão do desenvolvimento de carreira e da obra de Super (1963), 

que será analisada no tópico seguinte. 

 

         1.1.2 Formação, tradução e implementação do autoconceito vocacional 

O autoconceito pode ser definido como a maneira pela qual a pessoa percebe a si 

mesma (Sverko, 2006).  Trata-se de um esquema cognitivo, ou seja, uma estrutura 

organizada de conhecimento que contém traços, valores e memórias que a pessoa possui 

sobre si mesma (Campbell et al., 1996). É uma estrutura cognitiva de conhecimento que 

orienta nossa atenção para informações que são relevantes para nós. Respostas a 

perguntas como “quem sou eu?”, “como eu sou?”, “que papeis desempenho ou devo 

desempenhar?” são bons indicadores do autoconceito. Em suma, o autoconceito é o 

repertório completo de conhecimentos que a pessoa tem sobre si mesma (Gazzaninga & 

Heatherton, 2005).  

A teoria do autoconceito no desenvolvimento vocacional proposta por Super 

(1963) postula a existência de três processos: a formação, a tradução e a implementação 

do autoconceito. A formação do autoconceito inicia-se na infância quando a criança 
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começa desenvolver um senso de identidade como uma pessoa distinta e ao mesmo 

tempo semelhante às outras pessoas (Super, 1963). Na medida em que crescem, os 

indivíduos desenvolvem uma imagem pessoal de suas habilidades, traços de 

personalidade, interesses e valores.  

A tradução do autoconceito em termos ocupacionais ocorre quando o indivíduo 

compara a imagem subjetiva que tem de si mesmo com aquilo que conhece sobre o 

universo ocupacional (Sverko, 2006). Esse processo de tradução pode ocorrer através da 

identificação com um adulto e pelo desejo de desempenhar um papel ocupacional 

similar. Pode ocorrer também pela experiência bem sucedida no desempenho de alguma 

atividade ou ainda pela simples certeza de que possui atributos considerados 

importantes em certo campo de trabalho (Super, 1963).   

O grau pelo qual o indivíduo acredita existir uma adequação da percepção que 

ele tem de si mesmo com as características de determinada carreira é chamado de nível 

de incorporação (Super, 1963). Nesse sentido, quanto maior for o nível de incorporação 

mais provável será que o indivíduo se engaje na ocupação ou carreira em questão e mais 

efetiva terá sido a tradução do autoconceito em termos ocupacionais. O indivíduo 

compara as idéias que possui sobre seus próprios atributos, habilidades, competências, 

características de personalidade e valores com as características das diversas ocupações 

e, então, faz uma escolha. O nível de incorporação revela o grau de compatibilidade 

entre crenças sobre si mesmo e crenças sobre a ocupação em questão.  

Uma vez que o autoconceito foi formado e traduzido em termos ocupacionais 

com um grau de incorporação específico, o próximo passo no desenvolvimento da 

carreira é a implementação do autoconceito vocacional. Esse processo indica a busca 

pela realização do autoconceito vocacional através do treinamento e desempenho de um 

papel profissional (Super, 1963). A tentativa de num primeiro momento traduzir e 

depois implementar ou realizar o autoconceito em termos profissionais caracteriza o 

próprio desenvolvimento vocacional (Super, Savickas & Super, 1996).  

Parece claro que a teoria do autoconceito de Super (1963) é uma teoria da 

escolha e decisão de carreira, ou seja, o indivíduo primeiramente forma uma opinião 

sobre si mesmo (formação do autoconceito), depois compara essa opinião com as 

imagens e reapresentações que possui sobre as diversas ocupações com o objetivo de 

escolher uma profissão adequada (tradução do autoconceito) e então decide ingressar 

em dado seguimento ocupacional (implementação do autoconceito). Baseados nessa 

teoria, Peletier, Noiseux e Bujold (1982), criaram um modelo operatório de ativação do 
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desenvolvimento de carreira. Esse modelo indica uma seqüência de tarefas que o 

indivíduo deve realizar para desenvolver-se vocacionalmente e tomar decisões seguras. 

Essas tarefas são denominadas exploração, cristalização, especificação e realização. 

Assim, o desenvolvimento envolveria: a exploração de si mesmo (formação de 

autoconceito) e de alternativas ocupacionais (pesquisa de informações); a clarificação 

progressiva do autoconceito e a delimitação de áreas de interesse (cristalização); a 

reflexão sobre possibilidades e metas de realização e o ordenamento hierarquizado de 

valores como critério de escolha (especificação) para, enfim, realizar a escolha/decisão 

e o planejamento de uma carreira (realização) (Peletier et al.,1982).  

O processo de formação, tradução e implementação do autoconceito descreve o 

processo que resulta na escolha de uma carreira. No entanto, considerando que a 

carreira de psicologia apresenta ao estudante diversas possibilidades de áreas de 

atuação, pode-se argumentar que, após a escolha do curso universitário, o estudante 

passa por uma segunda escolha/decisão vocacional sobre áreas específicas de atuação 

dentro da psicologia. Desse modo, o graduando em psicologia passa por um novo 

processo de formação, tradução e implementação do autoconceito que está vinculado à 

decisão por uma área de atuação. 

Pelo fato do autoconceito ser um fenômeno subjetivo que depende da percepção 

que o indivíduo tem de si mesmo, esta perspectiva é freqüentemente denominada de 

fenomenológica (Sverko, 2006). Se o indivíduo escolhe uma ocupação comparando a 

imagem que ele possui de si próprio com o que ele conhece sobre a ocupação, deve-se 

supor que a ocupação escolhida revela muito sobre esse indivíduo, ou pelo menos uma 

parte da imagem que ele possui de si próprio (Nwachukwu, 1992). 

O autoconceito pode ser entendido de maneira mais completa através de 

metadimensões, são elas: auto-estima, clareza, abstração, refinamento, segurança, 

estabilidade e realismo (Super, 1963). A auto-estima pode ser definida como a avaliação 

que pessoa faz daquilo que ela acredita ser. A clareza é a acuidade ou o grau de 

consciência de um papel atribuído. A abstração é a capacidade de descrever-se 

abstratamente ou em geral e não somente de forma concreta e específica. O refinamento 

pode ser definido como o grau de elaboração dos traços que o indivíduo atribui a si 

mesmo. A segurança é a confiança com a qual o sujeito atribui traços a si mesmo, sua 

convicção da espécie de pessoa que é. A estabilidade refere-se à consistência das 

autodescrições ao longo do tempo. O realismo revela o grau de concordância entre a 

imagem que o indivíduo tem de si e as evidências externas. Destas sete metadimensões, 
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a clareza do autoconceito tem prioridade, pois, se o autoconceito for vago, as outras 

estruturas não podem ser bem julgadas (Super, 1963).  

A clareza do autoconceito é a extensão pela qual autocrenças são nítidas e 

definidas de modo confiável, internamente consistentes e estáveis ao longo do tempo 

(Campbel et al., 1996). De acordo com Teixeira (2002), na medida em que o 

desenvolvimento vocacional caracteriza-se pela tentativa de traduzir e implementar o 

autoconceito em termos ocupacionais, a imagem que o indivíduo tem de si próprio é 

fundamental para que ele possa fazer planos congruentes com seus interesses. Em um 

estudo com estudantes universitários, Teixeira (2002) encontrou que a clareza do 

autoconceito foi um bom preditor de decisão de carreira no fim do curso.  

Se o autoconceito profissional pode ser definido como as autocrenças relativas 

ao papel profissional que a pessoa desempenha e os atributos que são vocacionalmente 

relevantes para ela (Super, 1963), a clareza do autoconceito profissional significa o 

quanto essas autocrenças profissionais são claras e bem definidas de maneira confiável. 

Em outras palavras, isso significa o quão a pessoa está segura de que a profissão 

escolhida está de acordo com suas características e potenciais, enfim, se a tradução do 

autoconceito em termos profissionais foi realizada de maneira efetiva como propõe 

Super (1963). 

 

              1.1.3 Abordagem contextual 

Em sua abordagem contextual (life span-life space), Super (1980) tentou 

descrever a forma como indivíduo circula em diferentes posições ao longo da vida (life 

span), como ele organiza suas relações com o trabalho, e como os aspectos familiares e 

culturais interferem na carreira individual (Bardagi, 2010). A perspectiva contextual, 

terceiro complemento da teoria de Super, postula que a carreira desenvolve-se no 

contexto de todos os papeis de vida desempenhados pelo indivíduo (Sverko, 2006). O 

papel de trabalhador é somente um dentre muitos que o indivíduo pode ocupar em sua 

vida. O conjunto de papéis que o indivíduo desempenha ao longo da vida e os diferentes 

cenários em que esses papéis se desenrolam formam o espaço vital do indivíduo (life 

space). 

Entre os principais papeis, podemos destacar o de filho, de estudante, de 

trabalhador, de cidadão, de conjugue, de progenitor, de dono de casa, de aposentado, de 

pessoa que tem momentos de lazer, dentre outros. Esses papeis são exercidos em quatro 

cenários: a casa, a escola, a comunidade e o local de trabalho (Sverko, 2006; Bardagi, 
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2010). A relevância de cada papel e cenário na vida do indivíduo varia de pessoa para 

pessoa, dependendo da história e da fase da vida em que cada um se encontra. Em 

universitários, por exemplo, é provável que os jovens que acabaram de ingressar num 

curso de ensino superior tenham uma centralidade maior no papel de estudante, filho e 

nos cenários de casa e da escola, enquanto aqueles que estão próximos da formatura 

comecem a aumentar a centralidade do papel de trabalhador que representa uma 

categoria profissional. 

 

1.2 Desenvolvimento de Carreira em Universitários 

No Brasil, o ingresso em instituições de ensino superior é o caminho preferido 

pelos estudantes que concluem o ensino médio. Existe, culturalmente, uma pressão dos 

familiares, dos pares e da escola para que os estudantes escolham um curso universitário 

(Bardagi, 2007). Muito cedo, geralmente aos 16 e 17 anos, os ainda adolescentes se 

deparam com a pressão de uma escolha que definirá muito de sua trajetória profissional. 

Essa escolha prematura é feita muitas vezes sem a devida reflexão sobre características 

pessoais e sem uma efetiva exploração das características específicas das ocupações e 

do mercado de trabalho. A cultura do vestibular e a pressão social pelo ingresso na 

universidade levam muitos estudantes a se preocuparem mais com o ingresso na 

universidade do que com um curso ou uma carreira em particular (Teixeira, 2002). 

Passar no vestibular e entrar na universidade torna-se um objetivo em si mesmo 

(Bardagi, 2007). 

A entrada na universidade é um importante momento de transição para os jovens 

que estão também vivenciando mudanças em outras esferas da vida. O período 

universitário é caracterizado pelo esforço do indivíduo para refinar sua compreensão de 

si mesmo, para aprender sobre o mundo do trabalho e sobre uma ocupação específica e 

descobrir como fazer do trabalho uma parte de sua vida (Kahn & Nauta, 2006). É uma 

fase que marca o início da vida adulta e o estabelecimento de novas rotinas e 

responsabilidades.  

O jovem universitário enfrenta desafios diferentes no início, na metade e no final 

da graduação (Uvaldo, 1995). A entrada na universidade é uma etapa de transição, 

inserção e primeiro contato com o universo que cerca a profissão escolhida. O meio do 

curso é um período em que se tem contato com os estágios e disciplinas 

profissionalizantes. Já no final do curso, os estudantes vivem a ansiedade da mudança 

do status de estudante para o status de profissional e a busca pela afirmação do papel de 
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trabalhador (Bardagi & Boff, 2010), além das dificuldades de inserção no mercado de 

trabalho. Essas três fases representam os períodos em que conflitos são mais 

vivenciados na vida acadêmica. Nesta pesquisa, investigou-se os períodos inicial e final 

da graduação de psicologia, com o objetivo de comparar variáveis de carreira nessas 

duas etapas de transição na vida acadêmica, respectivamente a entrada e a saída da 

universidade. 

 

1.2.1 O ingresso na universidade 

O ano de calouro na universidade é um período extremamente importante no 

desenvolvimento pessoal e da carreira dos jovens adultos (Hull-Blanks et al., 2005). Ao 

ingressar numa instituição de ensino superior, o estudante começa a adquirir mais 

autonomia em relação aos pais e tomar as primeiras decisões fora de casa. Na 

universidade o estudante não é tão monitorado como na escola, o que o torna mais 

responsável pelos passos que devem ser dados no desenvolvimento de sua formação 

(Teixeira, Dias, Woltrich & Oliveira, 2008). Nem a escola nem a universidade preparam 

os estudantes para essas mudanças, o que torna esta transição ainda mais complicada. 

Em razão desses motivos, o primeiro ano de graduação é crítico para a 

permanência do estudante na universidade. Pesquisas relatam que entre 30% e 40% das 

desistências ocorrem nesse período (Soares-Lucchiari, 1993). As experiências no 

primeiro ano de graduação são fundamentais para a permanência nas instituições de 

ensino superior e o desenvolvimento acadêmico durante o curso (Teixeira et al., 2008). 

Quando o jovem ingressa na universidade geralmente está imerso por sentimentos de 

entusiasmo e vitória principalmente por ter superado a pressão do vestibular (Göks & 

Lassance, 1995). Em pesquisa realizada com universitários em fases diferentes do curso, 

Bargadi e Hultz (2010) constataram que alunos no início da graduação são mais 

comprometidos com a carreira escolhida do que estudantes que estão perto da 

formatura. De acordo com os autores, esses resultados podem ter ocorrido em razão dos 

alunos iniciantes possuírem uma relação mais rígida e fantasiosa com a profissão, 

enquanto alunos em fases mais adiantadas do curso avaliam com mais realismo e 

objetividade os desafios de inserção no mercado de trabalho e oportunidades de 

progressão na carreira. Uma pontuação de comprometimento menor pode ser um 

indicativo de maturidade já que permite identificar uma abertura maior a mudanças e 

flexibilidade (Bardagi & Hultz, 2010). 
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Os estudantes que ingressam no curso de psicologia apresentam expectativas 

irrealistas do exercício da profissão guiados pelo estereótipo da atuação clínica, 

ignorando muitas vezes as condições do exercício profissional e a situação da categoria 

no mercado de trabalho (Santos & Melo-Silva, 2003). As informações que eles trazem 

sobre a psicologia e o campo ocupacional em questão são extremamente precárias e a 

função social do psicólogo não é conhecida (Santos, 1989; Batista et al., 2004). Mais 

ainda, muitos alunos trazem consigo aspirações contrárias à prática cientifica. Essas 

imagens são incompatíveis com a prática e o exercício profissional responsável e bem 

fundamentado da psicologia (Figueiredo, 1983). 

  

1.2.2 O período final da graduação 

Quando chegam à etapa final do curso os estudantes estão vivenciando o medo 

de sair da universidade associado à incerteza em relação à inserção no mercado de 

trabalho (Bueno et al., 2004). O receio em relação ao futuro profissional é fonte de 

angústia para os concluintes (Silveira & Nard, 2008). Quando se aproxima a saída da 

universidade os estudantes avaliam o percurso percorrido até então e muitas vezes 

sentem que a experiência da universidade não os capacitou suficientemente para a 

prática profissional. Em pesquisa feita com psicólogos recém-formados, Bardagi et al. 

(2008) constataram que a maioria dos participantes declarou não estar preparada ou 

pouco preparada para atuar profissionalmente no final da graduação. Essa percepção de 

não estar preparado somada a realidade competitiva do mercado pode aumentar a 

ansiedade dos concluintes. Na pesquisa de Malvezzi, Souza e Zanelli (2010), 58,5% dos 

835 psicólogos recém-formados entrevistados ainda não haviam conseguido seu 

primeiro emprego.  Também nesta etapa pode se agravar a pressão pela escolha da área 

de atuação e abordagem teórica a ser adotada.  

De acordo com Branco (1998), o psicólogo que recebe seu diploma enfrenta: 

dispersão no campo do saber psicológico, falta de recursos materiais, ilusão de uma 

autonomia do profissional liberal idealizada no sonho do consultório e competição 

acirrada. A percepção da proximidade desse futuro cercado de incertezas torna mais 

difícil essa etapa de formação do psicólogo. O valor real do diploma de psicólogo para 

ingresso no mercado de trabalho só é avaliado com maior precisão no final do curso. Só 

então os alunos observam a enorme distância entre a realidade do mercado e os desejos 

que embasaram os projetos de carreira (Silveira & Nard, 2008). 
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 As dificuldades durante a graduação, sobretudo nos anos iniciais e finais, podem 

ser enfrentadas com mais tranqüilidade pelos estudantes quando estes são orientados de 

maneira adequada, de modo que possam refletir melhor sobre suas carreiras e tomar 

decisões mais seguras em relação a esta. Os universitários estão sendo muito pouco 

preparados para as etapas de transição no início e final do curso e demandam por 

programas de apoio a questões de desenvolvimento de carreira (Lemos, Hass, Silva & 

Genicolo, 2007). Nesse sentido, os tópicos que seguem discutirão alguns dos processos 

considerados importantes, e já citados previamente na introdução deste trabalho, para o 

desenvolvimento de carreira tanto de universitários como de profissionais em outras 

fases da carreira. 

 
1.3 Exploração de Carreira 

A exploração de carreira ocupa um papel central na maioria das teorias da 

escolha e desenvolvimento de carreira (Gore, Bobek, Robbins & Shayne, 2006). 

Inicialmente, as teorias consideravam a exploração apenas como uma fase do 

desenvolvimento característica do período da adolescência (Super, 1957). Anos depois, 

Super (1963) desenvolveu a idéia de que a exploração é um comportamento que 

acompanha todas as etapas do desenvolvimento de carreira e que é mais característico 

na adolescência. Atualmente, a exploração é entendida não apenas como uma fase do 

desenvolvimento, mas como um processo com funções adaptativas em todas as etapas 

do desenvolvimento (Flum & Blusteim, 2000). Neste sentido, deve-se entender a 

exploração de carreira como um processo contínuo com implicações para o 

desenvolvimento do indivíduo em todas as etapas de sua vida (Zikic, 2006).  

O processo de exploração de carreira envolve atividades relacionadas à busca de 

informações sobre si mesmo (auto-exploração) e sobre o mundo do trabalho (exploração 

do ambiente). De acordo com Flum e Blusteim (2000), o comportamento exploratório 

tem por objetivo realçar o autoconhecimento e conhecimentos relevantes sobre o 

ambiente.  

A auto-exploração envolve o exame de metas pessoais, valores, habilidades, 

necessidades e interesses. As atividades de auto-exploração têm por objetivo coletar 

informações sobre como os aspectos pessoais se adéquam a diferentes ambientes de 

trabalho, ou seja, é importante para determinar o interesse pessoal e a capacidade para 

exercer diferentes tipos de trabalho (Stumpft, Colarelli & Hartman, 1983). 
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Já a exploração ambiental envolve a coleta de informações com o objetivo de 

determinar oportunidades de emprego, as demandas dos diferentes tipos de ambiente de 

trabalho bem como a natureza dos diferentes tipos de cultura organizacional (Stumpft, 

et al., 1983). A exploração ambiental requer ações de busca de informações no ambiente 

externo e, por esta razão, apresenta uma natureza mais comportamental enquanto a auto-

exploração requer uma reflexão que promova autoconhecimento e, neste caso, apresenta 

uma natureza mais cognitiva (Zikic, 2006). 

A função do comportamento exploratório é resolver problemas através da 

reunião de informações sobre o próprio indivíduo e seu meio. Neste processo, o 

indivíduo experimenta, investiga e testa hipóteses (Super, 1963). Quando se fala em 

resolução de problemas de carreira, esta se falando principalmente em tomada de 

decisão. Neste sentido, indivíduos buscam informações sobre ocupações, programas 

acadêmicos, escolas, tendências do mercado para tomar importantes decisões de carreira 

(Gore et al., 2006). Por isso, a atividade exploratória tem por objetivo desenvolver 

preferências antes da efetivação de uma escolha profissional (Teixeira, Bardagi & Hutz, 

2007) e aumenta sobremaneira em períodos da vida que antecedem e seguem etapas de 

mudança (Bardagi & Boff, 2010).  

Deste modo, períodos como o anterior a entrada na universidade e aquele que 

antecede o término da graduação e a entrada no mercado de trabalho são propícios a 

uma maior atividade exploratória (Bardagi, 2007). Embora a exploração de carreira seja 

considerada importante e necessária para desenvolver a carreira entre universitários, o 

nível de engajamento neste processo varia nesta população (Robitschek & Cook, 1999). 

Pesquisas têm demonstrado que estudantes no final do curso apresentam índices mais 

elevados de exploração do que estudantes de início de curso (Teixeira et al., 2007; 

Bardagi & Hultz, 2010).  

Apesar de considerar os períodos que antecedem mudanças como mais propícios 

a exploração, não existem evidências de que um grupo específico de variáveis predizem 

de maneira consistente comportamentos exploratórios (Reed, Bruch & Haase, 2004). 

Em pesquisa que investigou antecedentes de vários comportamentos de carreira, 

Bardagi e Hultz (2010) constaram que a exploração é a variável que apresenta a menor 

variância explicada e concluíram que talvez aspectos de personalidade sejam mais 

importantes na determinação da capacidade exploratória. Outros autores também têm 

apontado que o comportamento exploratório, tanto geral como de carreira, pode ser 
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influenciado por traços de personalidade como abertura, reflexividade e a capacidade de 

sistematizar informações (Jordan, 1963; Bartley & Robitschek; 2000; Kracke, 1997).  

Se os estudos atuais ainda revelam pouco sobre os antecedentes, a literatura 

sobre as conseqüências da exploração de carreira é mais elucidativa. A exploração de 

carreira tem sido relacionada com vários benefícios como a congruência entre a 

personalidade e o ambiente de trabalho, expectativas realistas sobre o trabalho, aumento 

da efetividade em entrevistas de emprego, aumento da quantidade de ofertas de 

trabalho, estabelecimento na carreira e cristalização do autoconceito vocacional (Nauta, 

2007). Em universitários, a exploração do ambiente tem benefícios diretos na busca por 

emprego (Werbel, 2000). Há, também, conseqüências emocionais causadas pela 

exploração. Ao coletar informações sobre o ambiente ocupacional e sobre si mesmo, o 

indivíduo pode desenvolver sentimentos positivos ou negativos sobre essas informações 

(Flum & Blusteim, 2000). O processo de exploração de carreira pode ser ansiogênico e 

estressante porque ele pode trazer questões difíceis e preocupações sobre si mesmo e 

sobre o futuro (Jordan, 1963) 

Importante para a presente pesquisa é a conseqüência que o processo de 

exploração traz para a formação e tradução do autoconceito profissional. Nas 

concepções evolutivas, o comportamento exploratório é crucial na formação do 

autoconceito profissional, organizando a experiência e proporcionando a maturidade de 

carreira (Bardagi, 2007). Para Super (1963), a exploração é um processo que sustenta a 

formação, tradução e implementação do autoconceito. A busca de informações sobre o 

ambiente de trabalho e sobre si mesmo é fundamental para o desenvolvimento de uma 

identidade autoconstruída e internamente significante (Flum & Blusteim, 2000). No 

caso da carreira de psicologia, a busca de informações na graduação pode contribuir 

para uma maior tradução do autoconceito, levando a uma maior decisão em relação à 

área de atuação bem como uma maior percepção de adequação a carreira de psicologia. 

 

1.4 Planejamento de Carreira 

Há uma variação muito grande na literatura sobre a definição de planejamento 

de carreira, não existindo consenso sobre o conceito (Ball, 1998), que já foi considerado 

sinônimo de tomada de decisão de carreira (Super & Hall, 1978). Apesar da imprecisão 

conceitual, alguns aspectos são pontos pacíficos entre os autores, e ajudam na 

compreensão do que seja o processo de planejamento de carreira. De acordo com 

London (1983), o planejamento de carreira é a extensão pela qual a pessoa tem 
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percepções realistas de si mesma e relaciona essas percepções com metas de carreira. 

Clareza de metas, objetividade, realismo das expectativas, tomada de decisão e 

orientação para o futuro são dimensões que estão positivamente relacionadas com o 

planejamento (London, 1983).  Essas dimensões, sobretudo o estabelecimento de metas 

e a orientação para o futuro, estão presentes na maioria das definições encontradas na 

literatura. Para Zikic e Klehe (2006) o planejamento de carreira refere-se ao 

delineamento que o indivíduo faz sobre o futuro da sua carreira através de metas e na 

tentativa de alcançar essas metas.  

A noção de planejamento de carreira está diretamente ligada ao estabelecimento 

de metas de carreira (Lee, 2002). Ao planejar sua carreira o indivíduo necessariamente 

deve estabelecer metas de carreira e focar suas atividades de pesquisa para achar um 

trabalho ou organização de acordo com essas metas (Zikic & Klehe, 2006). Ter uma 

meta de carreira significa que um indivíduo tem uma imagem clara de seu futuro e pode 

estabelecer um alvo que servirá como guia de suas ações (Lee, 2002). Essa meta ajuda a 

clarificar o pensamento, motivar e dirigir o comportamento servindo também como um 

dispositivo de monitoramento do progresso da carreira (Greenhaus, Callanan & Kaplan, 

1995). Ao planejar sua carreira e estabelecer metas ou objetivos que devem ser 

alcançados, o indivíduo necessariamente se orienta para o futuro (Marko & Savickas, 

1998). Neste processo, o indivíduo deve buscar e avaliar opções, tomar decisões, 

planejar ações e avaliar o processo e resultado do plano (Magnuson & Starr, 2000). 

Resultados de pesquisas sugerem que fatores de personalidade podem ser 

preditores de planejamento de carreira. Indivíduos com pontuações maiores nas 

dimensões abertura a experiência e escrupolosidade no modelo dos cinco fatores são 

mais propensos a se engajar num planejamento de carreira (Rogers, Creed & Glendon, 

2008). Mas, o principal preditor do planejamento de carreira parece ser a atividade 

exploratória. A exploração é preparatória para o planejamento (Super & Hall, 1978). De 

acordo com Super (1983) exploração e planejamento são indicadores da maturidade de 

carreira. Alguns autores, inspirados nessa fechada relação entre os dois constructos 

propõe que a exploração seja uma dimensão ou etapa do planejamento. De acordo com 

Ball (1998) a exploração é a primeira etapa do ciclo do planejamento que envolve, 

explorar, planejar, agir e revisar. Para Ourique (2010), o planejamento deve ser dividido 

em dois componentes: a exploração e a decisão de carreira. No presente estudo, a 

exploração e o planejamento serão avaliados como processos distintos, mas que 

guardam uma estreita relação.  
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O planejamento de carreira tem sido avaliado como um preditor do sucesso na 

carreira (Super & Hall, 1978; Zikic & Klehe, 2006) e do comprometimento da força de 

trabalho (Gould, 1979). Uma vez que o planejamento ajuda o indivíduo a dominar e 

administrar o desenvolvimento de sua carreira pelo desenvolvimento de metas e pela 

orientação para o futuro, parece claro supor que indivíduos que planejem suas carreiras 

sejam mais bem sucedidos e comprometidos com sua carreira. No processo de planejar 

sua carreira, as pessoas são encorajadas a reavaliar o quanto o trabalho exige de suas 

habilidades e satisfaz suas necessidades e interesses, a aprender com a experiência de 

colegas e supervisores, e a antecipar mudanças e preparar-se para oportunidades que 

possam surgir (Ball, 1998). 

Apesar dos benefícios que o planejamento pode trazer, algumas críticas têm sido 

feitas sobre os possíveis efeitos danosos do planejamento. Essas críticas sustentam que 

o planejamento de carreira pode ser inadequado no contexto de trabalho atual, uma vez 

que as organizações enfrentam constantes mudanças e o planejamento guiaria os 

indivíduos a comprometer-se com um curso de ação particular. Neste sentido, ao 

estabelecer um plano de longo prazo os indivíduos resistem a novas informações 

perdendo a capacidade de adaptação e flexibilidade (Greenhaus et al., 1995). Essas 

críticas, no entanto, não considerem o caráter processual e adaptativo do planejamento. 

O planejamento é uma atividade contínua que pode ser especialmente importante nas 

fases de transição de carreira (Zikic & Klehe, 2006). É um processo interativo e cíclico 

que á ativado freqüentemente em estágios da vida e não um plano fixo e imutável a 

longo prazo e, ao contrário das críticas expostas, torna o indivíduo mais preparado para 

enfrentar as incertezas e rápidas mudanças no mundo do trabalho (Ball, 1998).  

London (1983), em seu modelo de motivação de carreira, propôs que a 

motivação de carreira seria formada por três dimensões: identidade, planejamento e 

resilência. Anos depois, Carson e Bedeian (1994) inspirados nesse modelo, 

desenvolveram um modelo de comprometimento com as mesmas dimensões. O 

planejamento, neste sentido, é uma dimensão do comprometimento com a carreira 

avaliada principalmente pelo comportamento de estabelecer metas de carreira. No 

entanto, outros autores propõem que o comprometimento com a carreira é um 

constructo unidimensional que revela principalmente uma atitude do indivíduo em 

relação a sua carreira (Blau, 1985) Na verdade, o modelo de Blau enfatiza o sentimento 

de satisfação e o desejo de permanecer na profissão (Ourique, 2010). Na presente 
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pesquisa, o planejamento e o comprometimento serão avaliados como constructos 

distintos mas que guardam uma estreita relação entre si. 

 

1.5 Comprometimento com a Carreira 

Em seu trabalho seminal, London (1983) propôs um modelo de motivação de 

carreira baseado em três componentes: identidade, referindo-se a quanto o indivíduo 

define a si mesmo através do trabalho que realiza e a importância que a carreira tem 

para o autoconceito; resiliência, refletindo a capacidade do indivíduo em enfrentar e 

superar os contratempos e obstáculos indicando uma responsabilidade e domínio do 

indivíduo sobre sua carreira; planejamento, indicando a extensão pela qual o indivíduo 

tem percepções adequadas de si mesmo e como traduz essas percepções em metas de 

carreira. Esse modelo contribuiu decisivamente no desenvolvimento do conceito de 

comprometimento com a carreira como um enfoque do estudo da motivação de carreira 

(Blau, 1985). 

 A definição de comprometimento com a carreira passa, necessariamente, pela 

questão da motivação de carreira. De acordo com Blau (1985), o comprometimento com 

a carreira é a atitude do indivíduo em relação à sua carreira ou vocação. Atitude 

entendida como expressão de um sentimento positivo ou negativo em relação à carreira, 

leva a noção do comprometimento como um apego afetivo a um papel de carreira ou 

uma linha de trabalho definida (Hall, 1976). Entende-se que, uma vez que o indivíduo 

declara um afeto positivo em relação a sua carreira, ele estará mais motivado em 

engajar-se em atividades que realcem e ajudem no desenvolvimento de sua carreira. 

Assim, o comprometimento definido como um afeto, uma identificação com uma série 

de atividades relacionadas à um campo específico de trabalho (Bastos, 1997), indica um 

relacionamento direto e antecedente da motivação de carreira.  

 O estreito relacionamento entre o comprometimento e a motivação de carreira, 

guiou alguns autores no sentido de sobrepor os conceitos. Também inspirados no 

modelo de motivação de London (1983), Carson e Bedeian (1994) definem o 

comprometimento como uma motivação para trabalhar na escolha vocacional e dividem 

o comprometimento nas mesmas três dimensões do modelo de London (1983): 

identidade, resiliência e planejamento. Essa diferenciação entre o aspecto atitudinal e o 

comportamental já havia sido problematizada por Hall (1976) que tentou fazer uma 

distinção entre o apego afetivo a uma profissão específica e o engajamento efetivo em 

traçar metas e tomar decisões de carreira. Apesar da distinção analítica, essas duas 
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formas de definir o comprometimento estão empiricamente relacionadas (Colarelli & 

Bishop, 1990).  

 Fica claro que o comprometimento possui uma dimensão atitudinal e outra 

comportamental. Neste sentido, muitos autores têm buscado definir o comprometimento 

como uma conjugação dessas duas dimensões. O comprometimento deve ser 

caracterizado pelo desenvolvimento de metas de carreira (expressão comportamental) e 

pela identificação e envolvimento com essas metas (expressão atitudinal) (Colarelli & 

Bishop, 1990; Goulet & Singh, 2002). De acordo com Magalhães (2005), o 

comprometimento deve implicar em atitudes do indivíduo não somente em relação à 

permanência na ocupação, mas principalmente num efetivo engajamento do indivíduo 

no seu desenvolvimento vocacional. A principal forma de expressão comportamental do 

comprometimento tem sido referenciada através do estabelecimento de metas de 

carreira (Colarelli & Bishop, 1990; Goulet & Singh, 2002; Carless, 2005; Fu, 2010). No 

entanto, outros comportamentos têm sido apresentados como indicadores de 

comprometimento, tais como o tempo gasto em investimentos na carreira (Bastos, 1997; 

Chang, 1999; Goulet & Singh, 2002) e a habilidade de enfrentar obstáculos de carreira 

(Bastos 1997; Carless, 2005; Fu, 2010). 

 Observa-se que o comprometimento na sua dimensão atitudinal revela que o 

indivíduo com afeto positivo em relação a sua carreira identifica-se com ela e tem 

intenção de nela permanecer.  Na dimensão comportamental o indivíduo estabelece 

metas de carreira e busca um constante aperfeiçoamento resistindo às dificuldades que 

possam por ventura surgir. Isso posto, surge o questionamento de qual dimensão 

precede a outra. Pode-se supor que o indivíduo que revela um apego emocional a sua 

carreira logicamente fará todo o possível para ter sucesso na sua escolha e buscará 

aprimorar-se, traçando objetivos e enfrentando desafios. Por outro lado, também pode 

ser hipotetizado que o indivíduo, ao traçar objetivos e enfrentar desafios dentro de sua 

escolha profissional, desenvolverá um sentimento positivo em relação à sua carreira 

como uma tentativa de justificar seu comportamento. São os comportamentos 

determinados pelas atitudes ou as pessoas desenvolvem atitudes para justificar seus 

comportamentos? Essa é uma questão antiga em psicologia social para qual ainda não 

há uma resposta definitiva (Myers, 2000).  

 No campo do comprometimento com a carreira não é diferente. Isso é 

demonstrado quando os autores apontam que as conseqüências do comprometimento 

são principalmente a intenção de permanecer na carreira, o desenvolvimento de 
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habilidades e a busca de alcançar objetivos e enfrentar desafios na carreira escolhida 

(Aryee & Tan, 1992; Bastos, 1997; Chang, 1999; Carless, 2005; Fu, 2010). Parece 

haver uma redundância ou raciocínio tautológico, uma vez que as conseqüências do 

comprometimento são descritas nos termos da própria definição do constructo tanto na 

sua dimensão atitudinal quanto comportamental. 

 O estudo dos antecedentes do comprometimento com a carreira tem guiado para 

conclusões mais elucidativas do que os estudos das conseqüências. De acordo com 

London (1983) fatores ambientais, comportamentais e decisões de carreira podem 

influenciar o comprometimento. Oportunidades de desenvolvimento, saliência do 

trabalho na vida, satisfação com a carreira e comprometimento organizacional foram 

apontados como preditores de comprometimento com a carreira (Aryee & Tan, 1992). 

De acordo com Bastos (1997), o processo de escolha da carreira, ou seja, se a decisão é 

percebida como livre e internamente motivada aumentam a probabilidade de 

comprometimento. O referido autor ainda afirma que indivíduos em ocupações de níveis 

mais altos de escolaridade apresentam maior comprometimento com a carreira.  

Outro preditor apontado é a adequação da pessoa à profissão e ao ambiente de 

trabalho. London (1983) propõe que a adequação ou inadequação da pessoa ao ambiente 

de trabalho influencia a força da motivação de carreira. Ele assevera que os indivíduos 

que percebem um equilíbrio entre eles mesmos e o seu trabalho são mais propensos a 

permanecer e se dedicar as suas escolhas de carreira. Subjacente à teoria da motivação 

de carreira de London (1983), está a noção de que a avaliação subjetiva entre as 

características individuais e as características do trabalho influenciam no 

comprometimento com a carreira (Carless, 2005). De acordo com Goulet e Singh (2002) 

a adequação da pessoa ao trabalho foi um forte preditor de comprometimento com a 

carreira. Importante destacar que é a percepção do indivíduo sobre a adequação e não a 

real adequação ao trabalho que exerce influencia sobre o comprometimento (Carless, 

2005). Para Bastos (1997), as pessoas avaliam seu comprometimento considerando a 

congruência percebida entre as atividades realizadas no trabalho e seus interesses 

profissionais. 

 Devido à natureza longitudinal da carreira, o comprometimento com a carreira é 

importante por promover uma fonte de significado ocupacional e continuidade numa era 

em que as organizações tem se tornado fluidas e incapazes de promover e garantir a 

seguridade no emprego (Colarelli & Bishop, 1990). Mesmo tendo essa importância 

reconhecida, as pesquisas sobre o comprometimento com a carreira são escassas e só 



 37 

passaram a receber maior atenção a partir da década de 1970 (Bastos, 1997; Goulet & 

Singh, 2002). O interesse dos pesquisadores tem recaído sobre o comprometimento dos 

indivíduos que estão empregados havendo pouco interesse na investigação dos 

primeiros estágios do comprometimento com a carreira (Carless, 2005). Em pesquisa 

conduzida no Brasil, Bastos (1997) investigou o comprometimento com a carreira de 

profissionais e estudantes de administração e constatou que os estudantes apresentam 

um nível maior de comprometimento que os profissionais. Outra pesquisa conduzida no 

Brasil com estudantes universitários em diferentes fases do curso encontrou que os 

alunos no início da graduação apresentam maiores níveis de comprometimento com a 

carreira do que aqueles estudantes que estão perto da formatura (Bardagi & Hultz, 

2010). Esses achados indicam que o comprometimento é maior na fase inicial da 

carreira. Tal fato pode acontecer porque os indivíduos nas fases iniciais maximizam 

aspectos positivos da profissão para justificar a escolha (Bastos, 1997) indicando uma 

relação mais rígida e fantasiosa com a carreira (Bardagi & Hultz, 2010). No entanto, em 

pesquisa realizada com psicólogos brasileiros, Bastos, Magalhães e Carvalho (2010) 

constataram que o comprometimento dos psicólogos aumenta com o tempo de 

formação.  

1.6 O Modelo dos Interesses Ocupacionais de Holland 

John Holland é um dos autores mais conhecidos no campo da orientação 

vocacional e propõe que sua teoria seja capaz de abarcar não só a escolha, mas também 

os processos que envolvem a seleção, adaptação e a mudança de ocupação (Walsh, 

2008). Sua formação abrangente combinando as tradições teóricas da psicologia da 

personalidade e da psicologia vocacional, e a volumosa quantidade de pesquisa 

dedicada a testar e aplicar seu modelo teórico lhe confere um papel central na história 

contemporânea do estudo do comportamento vocacional. O Self-Directed Search (SDS), 

desenvolvido a partir de sua teoria é um dos inventários de interesses mais utilizados em 

todo o mundo (Walsh, 2008). O próprio autor catalogou de 1959 à 1982 mais de 400 

pesquisas com o uso de sua tipologia (Giacaglia, 2003). 

Holland desenvolveu uma teoria da escolha vocacional em 1959 e corroborou 

empiricamente seus postulados ao longo dos anos, de modo que hoje se constitui como 

uma das teorias mais pesquisadas e utilizadas no campo do desenvolvimento vocacional 

e de carreira (Teixeira, Castro & Cavalheiro, 2008). De acordo com Holland (1997) 

existem algumas premissas que dão suporte a teoria e que precisam ser explicitadas. 
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1 - A escolha de uma vocação é uma expressão da personalidade. De acordo 

com essa premissa a escolha de uma profissão revela muito sobre aspectos da 

personalidade do indivíduo. Essa é uma idéia que é sustentada também por Super (1963) 

quando afirma que a escolha vocacional é uma implementação do autoconceito da 

pessoa. Nesse sentido, os interesses vocacionais representam a personalidade no trabalho, 

em assuntos escolares, atividades de lazer e hobbies. A teoria sustenta-se 

fundamentalmente no manejo da idéia de que os interesses vocacionais são uma 

expressão da personalidade. 

2 - Inventários de interesses são inventários de personalidade. O segundo 

princípio é uma derivação lógica do primeiro. Uma vez que a escolha de uma profissão é 

uma expressão da personalidade, os inventários de interesses são também inventários de 

personalidade. Inventários de interesses estão no mesmo universo de medição, isto é, 

estão correlacionados com inventários de personalidade (Kline, 1975). Entretanto, de 

acordo com Hogan e Blake (1999), apesar de estarem correlacionados os inventários de 

interesse medem identidade, qual seja, as aspirações, esperanças e sonhos da pessoa, 

enquanto os inventários de personalidade medem reputação, isto é, a personalidade do 

ponto de vista do observador. Essa diferenciação é importante pois assevera que os 

interesses são medidos do ponto de vista do autor, constituindo-se em uma medida de 

auto-relato. 

3 - Estereótipos ocupacionais possuem significados psicológicos e sociológicos 

importantes e confiáveis. Essa premissa baseia-se na idéia de que da mesma maneira que 

as pessoas são julgadas pelos amigos que possuem, pelo modo de se vestir e pelas suas 

ações, também são julgadas pela profissão que exercem.  

4 - Os membros de uma ocupação têm personalidades similares e histórias de 

desenvolvimento similares. Da mesma forma que cada pessoa busca uma ocupação por 

causa do tipo de personalidade, cada ocupação atrai e mantém pessoas com 

personalidades similares. Isso conduz a premissa seguinte. 

5 - Porque as pessoas em um grupo ocupacional têm personalidades similares 

elas irão responder a muitas situações e problemas de forma parecida criando 

ambientes com características interpessoais. Uma das melhores idéias de Holland foi 

descrever ocupações nos termos dos atributos psicológicos de seus integrantes, o que 

possibilita caracterização de tipos de personalidade e ambientes de trabalho usando 

construtos paralelos e taxonomias paralelas (Savickas & Gottfredsson, 1999).  
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6 - Estabilidade, satisfação e realização vocacional dependem da congruência 

entre a personalidade do indivíduo e o ambiente em que ela trabalha. A última premissa 

aponta a importância da adequação da pessoa ao ambiente como importante para o 

sucesso na escolha profissional. Uma esmagadora soma de evidências indica claramente 

que indivíduos tendem a escolher, entrar e permanecer em ambientes ocupacionais 

consistentes com seus interesses e personalidade, demonstrando que a satisfação no 

trabalho e na carreira é uma função da relação pessoa – ambiente (Walsh, 2008). A partir 

dessas premissas básicas, Holland (1997) estabeleceu quatro suposições que constituem o 

cerne da teoria. 

I - Em nossa cultura a maioria das pessoas pode ser categorizada em um dos 

seis tipos de personalidade: Realista, Investigativo, Artístico, Social, Empreendedor e 

Convencional. Os tipos são descritos teoricamente e devem ser entendidos de maneira 

ideal. São modelos pelos quais é possível medir a pessoa real. Cada tipo é produzido na 

interação de fatores culturais e pessoais incluindo amigos, herança biológica, educação e 

ambiente físico. Primeiramente o indivíduo aprende a preferir certas atividades em 

detrimento de outras. Depois essas preferências convertem-se em interesses que guiam a 

um grupo específico de competências. Finalmente esses interesses e competências criam 

uma disposição particular que leva as pessoas a pensar, perceber e agir de formar 

peculiar. Ao comparar as atitudes da pessoa com as de cada tipo ideal pode-se determinar 

a qual tipo ela mais se assemelha. O modelo supõe um tipo dominante seguido por outros 

tipos secundários em ordem decrescente. A semelhança ou dessemelhança total com os 

seis tipos forma o padrão de personalidade do indivíduo. Essa característica do modelo 

evita o problema de categorizar a pessoa em um tipo singular. 

II - Existem seis modelos ambientais: Realista, Investigativo, Artístico, Social, 

Empreendedor e Convencional. No lugar onde as pessoas convivem elas criam uma 

ambiente que reflete os tipos com os quais elas mais se assemelham o que torna viável 

avaliar o ambiente na mesma medida em que se avalia as pessoas individualmente. É 

possível categorizar o ambiente através do tipo predominante de pessoas que convivem 

nesse ambiente. 

III - As pessoas procuram por ambientes que irão possibilitar que elas exerçam 

suas capacidades e habilidades, expressem suas atitudes e valores, e assumam 

problemas e papeis agradáveis. Cada indivíduo com um tipo predominante de 

personalidade procura um ambiente correspondente. Essa busca pelo ambiente ideal é 
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feita de muitas maneiras diferentes e com níveis diferentes de consciência em cada 

indivíduo 

IV - O comportamento é determinado pela interação entre personalidade e 

ambiente. Se o padrão de personalidade de uma pessoa e o padrão do ambiente são 

conhecidos então é possível utilizar o conhecimento sobre os tipos de personalidade e 

dos modelos ambientais para prever alguns resultados dessa interação como estabilidade, 

satisfação e realização vocacional. 

 

As predições comportamentais que podem ser feitas a partir do modelo são 

moderadas por algumas premissas secundárias estabelecidas por Holland (1997): 

consistência, diferenciação, identidade e congruência. A consistência é o grau de 

parentesco entre os tipos de personalidade. Na combinação entre os tipos, alguns pares 

são mais intimamente relacionados do que outro. A diferenciação é o grau em que uma 

pessoa ou ambiente é bem definido.  Uma pessoa pode se assemelhar fortemente com 

um tipo particular e fracamente com os demais, enquanto outra pessoa pode se 

assemelhar a vários tipos diferentes na mesma medida. A identidade deriva da 

diferenciação e permite estimar a clareza das metas, interesses e talentos de uma pessoa. 

A congruência reflete a adequação da personalidade ao ambiente. O relacionamento 

interno da teoria é definido e organizado por um simples modelo geométrico (ver figura 

1), significa dizer que os tipos de personalidade são ordenados de acordo com o modelo 

hexagonal em que as distâncias entre os tipos são diretamente proporcionais ao grau de 

parentesco entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo hexagonal dos interesses (Holland, 1997). 
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Os tipos ideais são descritos genericamente a seguir considerando as 

preferências, metas, valores e crenças prototípicas indicadas por Holland (1997).  

O tipo realista geralmente se interessa por atividades operacionais que requerem 

coordenação motora e força física. Pessoas orientadas pelo tipo realista preferem 

resolver problemas práticos ou estar envolvidos em atividades que envolvam 

desempenho físico. Eles tipicamente evitam tarefas que envolvam habilidades verbais e 

interpessoais e procuram situações concretas ao invés de abstratas para resolver seus 

problemas. Preferem valores tradicionais e percebem-se como possuidores de 

habilidades mecânicas, técnicas e atléticas. Divertem-se trabalhando no manuseio de 

máquinas, ferramentas e equipamentos eletrônicos. Tem uma percepção de si como 

pouco hábeis nas interações sociais. 

O tipo investigativo tem como característica principal pensar ao invés de agir, 

organizar e entender ao invés de dominar e persuadir, e isolamento ao invés de 

sociabilidade. Esse tipo tende a evitar contatos interpessoais muito íntimos e busca 

atividades que impliquem em observação, investigação sistemática e criativa de 

fenômenos biológicos, físicos e culturais. Essas tendências comportamentais levam a 

aquisição de competências cientificas e matemáticas. Valoriza a realização de atividades 

cientificas e escolares, e procuram por independência. Percebe-se como analítico, 

curioso e tendo uma ampla faixa de interesses, e diverte-se lendo ou pensando sobre a 

resolução de problemas. 

O tipo artístico geralmente busca por ambientes onde possa manifestar forte 

auto-expressão e relações com as pessoas indiretamente através da expressão artística. 

Eles tendem a não gostar de estruturas e preferem tarefas que enfatizem habilidades 

físicas ou interações interpessoais. A pessoa com interesse predominantemente artístico 

prefere atividades ambíguas, livres e não sistematizadas onde possam manipular 

materiais físicos, verbais ou humanos para criar formas de arte evitando atividades 

sistemáticas e ordenadas. Valoriza auto-expressão, imaginação e a experiência e 

realização de atividades estéticas tendo uma maior abertura no sistema de crenças. 

Percebe-se como expressivo, aberto, original, intuitivo, liberal, inconformado, 

introspectivo, independente e desordenado. Diverte-se utilizando habilidades de 

interpretação, musicais e lingüísticas. 

O tipo social geralmente busca por atividades que envolvem promoção de saúde, 

educação ou bem-estar dos outros. Ao contrário dos tipos investigativo e realista, o 

indivíduo com interesse social procura por relacionamentos próximos com as pessoas. 
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Eles são habilidosos socialmente e evitam atividades solitárias bem como atividades que 

requeiram extensivo funcionamento físico ou resolução de problemas intelectuais. 

Valoriza a igualdade para todos, a ética e a resolução de problemas sociais e deprecia a 

lógica, a intelectualidade e uma vida com muitas excitações. Percebe-se como capaz de 

ajudar, compreender, ensinar, treinar e curar outras pessoas. Tem um sistema de crenças 

moderadamente aberto ao mesmo tempo em que também prioriza valores tradicionais.  

O tipo empreendedor geralmente prefere atividades que permitam a manipulação 

de outras pessoas para obter metas organizacionais ou ganhos econômicos e evita 

atividades simbólicas que envolvam observação e sistematização. Essas tendências 

comportamentais possibilitam a aquisição de competências interpessoais de persuasão e 

liderança e uma deficiência em competências científicas. Possui valores tradicionais 

priorizando a liberdade para controlar outras pessoas e ser ambicioso. Percebe-se como 

agressivo, popular e confiante. Possui um sistema de crenças um pouco fechado para 

mudanças de valores e comportamento. 

O tipo convencional geralmente prefere atividades que possibilitem a 

manipulação sistemática e ordenada de informações e aversão a atividades ambíguas 

com excessiva liberdade. Essas tendências comportamentais guiam o indivíduo com 

interesses convencionais para a aquisição de competências de escritório, negócios e com 

computadores. Valoriza os negócios e a realização econômica buscando uma vida 

confortável e uma estrutura segura dentro de uma organização. Tem um sistema de 

crenças muito fechado para mudanças e percebe-se como conformado, ordenado e com 

habilidades de escritório e numéricas. Diverte-se mantendo sistemas de arquivamento e 

trabalhando com computadores. 

Quando se analisa a relação da carreira de psicologia com o modelo de Holland 

considerando as características de cada tipo de personalidade, supõe-se que ela esteja 

relacionada ao tipo social, pela proximidade da relação com as pessoas e pela prática 

que se propõe a promover o bem estar nas diversas esferas da sociedade.  

Estudos apontam que a escolha pela psicologia está ligada ao interesse por 

atividades mais sociais (Bueno et al, 2004) e fazem referência ao modelo de Holland 

para explicar a prevalência do interesse social entre os psicólogos sem, no entanto 

utilizar o modelo como instrumento de pesquisa (Carvalho et al., 1988; Carvalho, 2006; 

Gondim et al., 2010). No entanto, um estudo realizado nos Estados Unidos utilizou o 

modelo de Holland para investigar a carreira de psicologia, mais especificamente a 

carreira de psicólogo escolar (Toomey, Levinson & Morrison, 2008). Esses 
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pesquisadores investigaram uma população de 225 psicólogos escolares e observaram a 

predominância do tipo social, seguido pelo tipo empreendedor e pelo tipo investigativo. 

1.7 Objetivos e Justificativa 

Esta pesquisa irá investigar o relacionamento entre os interesses ocupacionais e 

variáveis de carreira em estudantes de psicologia calouros e formandos, considerando 

que a congruência entre características pessoais e do ambiente é determinante para a 

estabilidade, satisfação e realização profissional (Holland, 1997). 

 A revisão de literatura aponta para uma predominância da clínica como visão de 

futuro profissional de quem escolhe a profissão de psicólogo tanto em estudantes quanto 

em profissionais. Aponta também que a escolha da psicologia está relacionada com 

valores altruístas, voltados para a ajuda e contato com outros seres-humanos 

predominante entre essas pessoas. Nesse sentido, espera-se que os estudantes de 

psicologia apresentem em sua maioria um perfil de interesse predominantemente social 

de acordo com o modelo de Holland (1997). 

       H1: O interesse social será predominante entre os estudantes de psicologia. 

Uma vez confirmada a hipótese 1 e partindo da premissa que a cultura 

ocupacional predominante nos cursos de psicologia é a descrita por Holland (1997) 

como social, e que portanto, uma escolha profissional da psicologia pode ser 

considerada congruente quando as preferências ocupacionais do indivíduo forem 

predominantemente sociais, algumas hipóteses podem ser levantadas.  A congruência 

entre o tipo de interesse e o ambiente ocupacional permite fazer previsões sobre 

resultados comportamentais como estabilidade, satisfação e realização na carreira 

(Holland, 1997). Considerando que o comprometimento com a carreira envolve uma 

atitude positiva em relação à carreira associado ao desejo de nela permanecer, espera-se 

que o interesse social esteja relacionado com o comprometimento com a carreira entre 

estudantes de psicologia. 

H2: O interesse social terá uma relação positiva com o comprometimento com a 

carreira. 

Ainda considerando a congruência do interesse ocupacional com o ambiente, 

espera-se que o interesse social esteja relacionado com uma autopercepção de 

adequação à carreira de psicologia e com maior decisão sobre a área de atuação 

H3: O interesse social terá uma relação positiva com a percepção de adequação 

à carreira.  
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H4 O interesse social terá uma relação positiva com a decisão sobre a área de 

atuação. 

Por outro lado, recente pesquisa realizada por Bastos et al. (2010) aponta uma 

baixa preocupação por questões financeiras, idealismo e a falta de pragmatismo 

associados à escolha da carreira de psicólogo. Em outros estudos, pessoas com o 

interesse predominantemente social apresentaram menor planejamento de carreira em 

relação a pessoas com inclinação empreendedora, que possuem valores mais 

individualistas e que estão focados na realização de ambições pessoais (Magalhães, 

2005; Magalhães & Gomes, 2006). Nesse sentido, espera-se que o interesse 

empreendedor esteja relacionado com o planejamento de carreira. 

H5: O interesse empreendedor terá uma relação positiva com o planejamento de 

carreira. 

As hipóteses H2, H3, H4 e H5 abordam a influência dos interesses, 

principalmente o interesse social, sobre as percepções, atitudes e comportamentos de 

estudantes de psicologia em relação à carreira, partindo da premissa que a congruência 

entre o interesse social e o ambiente ocupacional da psicologia (H1) é capaz de afetar 

essas variáveis. No entanto, a literatura previamente abordada mostra que as variáveis 

de carreira trazidas nesse estudo - comprometimento, exploração e planejamento de 

carreira, bem como a tradução do autoconceito profissional expresso na decisão sobre a 

área de atuação e na percepção de adequação da pessoa a carreira – estabelecem 

algumas relações entre si. Nesse sentido, hipóteses adicionais foram conduzidas para 

explorar o relacionamento entre essas variáveis em estudantes de psicologia calouros e 

formandos. 

As pesquisas têm demonstrado que a exploração de carreira aumenta em 

períodos de transição (Bardagi & Boff, 2010) e que entre estudantes universitários a 

exploração é maior naqueles alunos que estão perto da formatura (Teixeira et al., 2007; 

Bardagi & Hultz, 2010). Nesse sentido espera-se que os estudantes de psicologia 

formandos apresentem índices mais elevados de exploração de carreira do que os 

calouros. 

H6: A exploração de carreira será mais elevada nos formandos do que nos 

calouros. 

Também tem sido apontado que a exploração é preditora da congruência entre a 

personalidade e o ambiente de trabalho (Nauta, 2007) e que é fundamental na formação 

e tradução do autoconceito vocacional (Super, 1963; Flum & Blustein, 2000; Nauta, 
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2007; Bardagi, 2007) e também é necessária para decisões de carreira acertadas (Gore et 

al., 2006). Nesse sentido, espera-se que a exploração esteja relacionada tanto com a 

percepção da adequação à carreira quanto com a decisão sobre a área de atuação. 

H7: A exploração de carreira terá uma relação positiva com a percepção de 

adequação a carreira e com a decisão sobre a área de atuação. 

      A exploração de carreira também tem sido descrita na literatura como um dos 

principais preditores do planejamento ou mesmo como uma etapa que deve 

necessariamente preceder o planejamento (Super & Hall, 1978; Ball, 1998; Ourique, 

2010). Assim, espera-se que a exploração de carreira esteja relacionada com o 

planejamento de carreira. 

 H8: A exploração de carreira terá uma relação positiva com o planejamento de 

carreira. 

 O planejamento de carreira, por sua vez, tem sido descrito como um bom 

preditor de sucesso na carreira (Super & Hall, 1978; Zikic & Klehe, 2006) e 

comprometimento da força de trabalho (Gould, 1979). Alguns autores considerarem o 

planejamento uma dimensão do comprometimento (Carson & Bedeian, 1994) ou da 

motivação de carreira (London, 1983). Não há consenso sobre a relação entre o 

planejamento e o comprometimento, se é o comprometimento que precede o 

planejamento ou é o planejamento que precede o comprometimento. Neste sentido, 

espera-se que o planejamento de carreira esteja relacionado com o comprometimento 

com a carreira. 

 H9: O planejamento de carreira terá um relacionamento positivo com o 

comprometimento com a carreira. 

 Também é esperado que a percepção dos estudantes da adequação à carreira de 

psicologia seja um preditor de comprometimento como tem sido relatado por diversos 

autores (London, 1983; Goulet & Sing, 2002; Carless, 2005).  

 H10: A percepção de adequação à carreira terá um relacionamento positivo 

com o comprometimento com a carreira. 

 Por fim, considerando que o planejamento de carreira é muitas vezes confundido 

com decisão de carreira (Super & Hall, 1978), e que outros autores têm considerado a 

tomada de decisão de carreira como uma dimensão do planejamento (London, 1983, 

Ourique, 2010), ou tomando ambos como dimensões de um mesmo constructo (Pelletier 

et al, 1982; Super,1983),  espera-se que a decisão sobre a área de atuação se relacione 

com o planejamento de carreira. 
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 H11: A decisão sobre a área de atuação terá um relacionamento positivo com o 

planejamento de carreira. 

O conjunto dessas hipóteses levou a construção do modelo teórico de 

investigação que oferece uma tentativa de integração entre as variáveis de pesquisa 

como pode ser observado na figura 2. 
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Figura 2. Modelo Teórico de Investigação 
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Adicionalmente, espera-se que formandos apresentem escores mais elevados não 

só na exploração de carreira, mas também no planejamento, comprometimento, decisão 

sobre a área de atuação e percepção de adequação à carreira. Acredita-se que as 

experiências universitárias propiciem o desenvolvimento e a socialização ocupacional 

além de uma efetiva preparação para o mundo do trabalho.  

Esta investigação reveste-se de importância na medida em que toda categoria 

profissional deseja obter reconhecimento por suas contribuições à sociedade, e que isto 

é possível quando os espaços de atuação profissional são conquistados através de 

projetos consistentes e oportunos as demandas contemporâneas. O objetivo desta 

dissertação foi entender aspectos do desenvolvimento de carreira de estudantes de 

psicologia examinando a influência dos interesses ocupacionais nesse processo, 

principalmente a influencia do interesse social. Uma melhor compreensão deste 

processo de desenvolvimento operacionalizado com indicadores de maturidade de 

carreira como planejamento, exploração e decisão sobre a área de atuação, pode ajudar 

na elaboração de estratégias que facilitem as escolhas, o planejamento e o 

estabelecimento de metas de carreira de estudantes de psicologia. Num contexto onde as 

mudanças são constantes, ter a preocupação de pensar e planejar sua carreira desde os 

anos universitários tornou-se uma tarefa imprescindível. No caso da psicologia, onde as 

possibilidades de inserção profissional são bastante diversas, o planejamento de carreira 

pode ser importante para que futuros psicólogos possam criar espaços diversificados de 

atuação, e desta forma ampliar o impacto das intervenções da psicologia na sociedade.  
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CAPÍTULO II 
 

Método 
 

2.1 Participantes 

Participaram do estudo 481 estudantes de psicologia de oito instituições de 

ensino superior da Bahia com média de idade de 25,02 anos, sendo que 79,2% foram do 

sexo feminino, 84,6% estudavam na capital e 53,2% eram da rede privada. Desses 

estudantes, 248 (51,6%) estavam no primeiro ano de graduação e 233 (48,4%) estavam 

no último ano de graduação, sendo que 147 (30,6%) no primeiro semestre, 101 (21%) 

no segundo semestre, 103 (21,4%) no nono semestre e 130 (27%) no décimo semestre.  

 

Tabela 1.  Perfil demográfico dos participantes 

Características da Amostra Nº %Valido 

        Gênero 

Feminino 381 79,2% 

Masculino 100 20,8% 

Total  481 100% 

         Instituição 

Pública 225 46,8% 

Privada 256 53,2% 

Total 481 100% 

         Etapa da graduação 

Calouro 248 51,6% 

Formando 233 48,4% 

Total 481 100% 

          Idade 

17 - 20 anos 133 27,8% 

21- 24 anos 192 40,1% 

25 - 30 anos 75 15,6% 

Acima de 30 anos 79 16,5% 

Total 479 100% 
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2.2 Instrumentos 

Questionário sociodemográfico: Foi aplicado um questionário para obtenção de 

dados sociodemográficos dos participantes (Anexo A). Esse questionário contém 

questões relativas a dados pessoais (idade, sexo, estado civil) e questões relativas à 

graduação em psicologia (semestre, escolha da abordagem teórica e área de atuação, 

realização de estágios).  

Escala de atividades do Questionário de Busca Auto Dirigida (Self Directed 

Search, SDS - Holland, 1997). A versão brasileira do Questionário de Busca Auto 

Dirigida foi produzida e validada por Primi, Mansão, Muniz e Nunes (2010). O SDS é 

composto de 4 partes: interesses por atividades, interesses por ocupações, auto-

estimativas de competências, e auto-estimativas de habilidades. A escala de atividades 

tem sido considerada a mais adequada para a mensuração dos interesses, de forma 

independente de aspectos influenciáveis por treinamento prévio, tais como as 

habilidades e competências (Rachman, Amernic & Aranya, 1981; Yang, Lance & Hui, 

2006). Além disto, por sua representatividade e parcimônia, esta escala foi recomendada 

por Poitras, Guay, e Ratelle (2011) para a coleta de dados em pesquisa. É constituída de 

seis conjuntos de 11 atividades, correspondentes aos seis tipos de interesse ocupacional 

(R, I, A, S, E, C). No presente estudo, os sujeitos assinalaram sua maior ou menor 

preferência por esta lista de atividades numa escala Likert de 5 pontos. A média dos 

escores em cada conjunto de atividades informa a magnitude de cada interesse e permite 

identificar os interesses ocupacionais predominantes no indivíduo. Essa escala é 

apresentada no ANEXO B. 

Os instrumentos desenvolvidos ou adaptados para avaliar comportamentos, 

atitudes e percepções de carreira dos estudantes de psicologia foram dispostos de 

maneira embaralhada no protocolo de pesquisa. Esses itens foram submetidos à uma 

etapa de pré-testagem  com alunos do quarto semestre de psicologia como atividade 

prática da disciplina Medidas em Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Os 

alunos opinaram em relação à clareza e compreensão dos itens. Em seguida foi 

conduzida uma análise fatorial que mostrou adequação dos itens às categorias 

previamente estabelecidas. Após essas análises a versão final do instrumento foi 

composta por 25 itens divididos em quatro categorias.  

Escala de comprometimento com a carreira (Blau, 1985; Bastos, 1992): essa 

escala é formada por 7 itens e foi validada para o contexto brasileiro por Bastos (1992). 

A escala apresenta boas propriedades psicométricas sendo distinta de outras medidas de 



 51 

comprometimento como o envolvimento e o comprometimento organizacional (Blau, 

1989). No presente estudo alguns itens foram adaptados substituindo-se o termo carreira 

ou profissão por psicologia (ver Anexo C) sendo que a escala apresentou um bom índice 

de consistência interna com o alpha de crombach = 0,83. O instrumento utiliza como 

chave de resposta uma escala Likert de cinco pontos (1=esta frase é totalmente falsa a 

meu respeito e 5=esta frase é totalmente verdadeira a meu respeito). 

Escala de planejamento de carreira (Carson & Bedeian, 1994): para acessar o 

planejamento de carreira foi feita uma adaptação da dimensão planejamento de carreira 

da escala de comprometimento com a carreira de Carson & Bedeian (1994). Aos quatro 

itens originais da dimensão que tratam, sobretudo, do estabelecimento de metas foram 

incluídos dois itens relativos à orientação para o futuro (ver Anexo C). Assim como na 

escala de comprometimento com a carreira, os itens foram adaptados com o acréscimo 

da palavra psicologia. A escala apresentou um bom índice de consistência interna com o 

alpha de crombach = 0,72 e utiliza como chave de resposta uma escala Likert de cinco 

pontos (1=esta frase é totalmente falsa a meu respeito e 5=esta frase é totalmente 

verdadeira a meu respeito). 

Escala de Exploração de carreira (Teixeira, 2002): para acessar o 

comportamento exploratório de carreira foi feita uma adaptação da escala desenvolvida 

por Teixeira (2002), para a carreira de psicologia, acrescendo mais itens sobre busca de 

informações, excluindo itens sobre realização de atividades. A escala é formada por 6 

itens e tem o objetivo de acessar a exploração do ambiente ocupacional, sobretudo, a 

busca de informações relevantes (ver Anexo C). A escala apresentou um bom índice de 

consistência interna com o alpha de crombach = 0,74 e utiliza como chave de resposta 

uma escala Likert de cinco pontos (1=esta frase é totalmente falsa a meu respeito e 

5=esta frase é totalmente verdadeira a meu respeito).  

Escala de tradução do autoconceito profissional: para acessar o autoconceito 

foram desenvolvidos seis itens a partir da literatura previamente estudada (Super, 1963; 

Holland, 1997). A escala apresentou um bom índice de consistência interna com o alpha 

de crombach = 0,74. No entanto, a análise fatorial dos itens, mostrou a existência de 

dois componentes, de modo que a escala foi dividida em duas dimensões.  A primeira 

dimensão objetiva medir a decisão sobre a área de atuação na psicologia e a segunda a 

percepção de adequação à carreira de psicologia (ver Anexo C). Essas dimensões 

apresentaram bons índices de consistência interna. A dimensão decisão em relação a 

área de atuação com alpha de crombach= 0,75 e a dimensão percepção de adequação à 
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carreira de psicologia com alpha de crombach= 0,74. O instrumento utiliza como chave 

de resposta uma escala likert de cinco pontos (1=esta frase é totalmente falsa a meu 

respeito e 5=esta frase é totalmente verdadeira a meu respeito). 

O instrumento final com todos os questionários e escalas foi dividido de duas 

formas: o instrumento tipo A com as escalas de carreira sendo apresentadas primeiro 

que a escala de interesses e o instrumento tipo B com a escala de interesses sendo 

apresentada primeiro que as escalas de carreira. Essa iniciativa teve como objetivo 

anular o efeito de ordem, ou seja, a influência que as respostas à uma escala pode ter 

sobre as respostas de outra escala bem como o cansaço do participante no final do 

questionário. 

 

2.3 Procedimentos 

O instrumento de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e Instituto de Psicologia da Universidade 

Federal da Bahia (ver Anexo D). A aplicação foi feita de forma coletiva em sala de aula. 

Os objetivos da pesquisa foram previamente expostos aos professores que 

disponibilizaram um período da aula para a pesquisa. A aplicação teve duração 

aproximada de 40 minutos e os objetivos da pesquisa foram expostos genericamente aos 

estudantes que leram e assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (ver 

Anexo E). 

 

2.4 Análises dos dados 

Os dados foram digitados, codificados e analisados através do software SPSS 

11.5 (Statistical Package for Social Sciences). Foram realizadas análises descritivas, 

análises de regressão por blocos e comparações de médias (Teste t) a fim de testar as 

hipóteses e a adequação do modelo teórico. Também foi feito o cálculo do Alpha de 

Chrombach para verificar se as escalas atendem aos critérios de precisão para uso de 

dados quantitativos. 

Para analisar o perfil da amostra em relação aos interesses foram utilizados dois 

métodos. No primeiro foi utilizada a freqüência com a qual cada interesse aparece na 

primeira, segunda e terceira posição na comparação dos escores intrasujeito, compondo 

um perfil com as três primeiras letras do modelo RIASEC. No segundo método foram 

calculadas as médias dos escores de cada interesse e o perfil foi formado pelos três 
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interesses com médias mais elevadas. Acredita-se que a conjugação desses dois métodos 

permite uma análise mais completa do perfil de interesses dos participantes do estudo. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

Resultados e Discussões 
 

3.1 Preferências por Áreas de Atuação, Abordagens Teóricas e Estágios 

Profissionais. 

 Nessa sessão serão apresentados os resultados das preferências dos estudantes 

por áreas de atuação, abordagens teóricas e a realização de estágios profissionais nas 

áreas de atuação específicas da psicologia. Esses resultados serão comparados com 

resultados de pesquisa recentemente publicada por Gondin et al. (2010) que revelam a 

distribuição de uma amostra de psicólogos de todo Brasil entre áreas de inserção 

profissional e abordagens teóricas adotadas pelos psicólogos. 

  

 3.1.1 Áreas de atuação 

 A tabela 2 divide os participantes entre aqueles que declararam estar decididos 

ou indecisos em relação à área de atuação. Dos 481 estudantes, 110 (22,9%) 

informaram indecisão em relação à área de atuação. Entre os calouros o percentual de 

indecisos é de 38,3% enquanto entre os formandos esse percentual cai para apenas 

6,4%. Esses resultados mostram um número pequeno de estudantes indecisos sendo que 

a maior parte dos indecisos são calouros. 

 

Tabela 2. Número de estudantes decididos e indecisos sobre a área de atuação 

Total da amostra Calouros Formandos 
 

Nº % Nº % Nº % 

Estudantes decididos 371 77,1% 153 61,7% 218 93,6% 

Estudantes indecisos 110 22,9% 95 38,3% 15 6,4% 

Total 481 100% 248 100% 233 100% 

 

 A tabela 3 descreve o total de citações das áreas de preferência entre os 

estudantes decididos. Significa dizer que alguns participantes declararam preferência 

por mais de uma área fazendo com que o número de citações seja maior que o de 
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estudantes decididos. Os resultados mostram uma predominância pela escolha da clínica 

tanto entre os calouros quanto entre os formandos. Em segundo lugar aparece a área da 

saúde, seguida pelas áreas hospitalar, organizacional, jurídica, comunitária, docência, 

pesquisa, escolar e esporte. Os resultados mostram uma adequação da preferência dos 

estudantes com a inserção atual dos psicólogos no mercado de trabalho (Gondin et al., 

2010).  

 

Tabela 3.  Freqüência de citações das áreas de preferência 

Total da amostra Calouros Formandos 
Área  

Nº % Nº % Nº % 

Clínica 206 27,9% 84 25,6% 122 29,7% 

Saúde 109 14,7% 39 11,9% 70 17,0% 

Hospitalar 96 13% 45 13,7% 51 12,4% 

Organizacional 86 11,6% 25 7,6% 61 14,8% 

Jurídica 55 7,4% 39 11,9% 16 3,9% 

Comunitária 54 7,3% 31 9,5% 23 5,6% 

Docência 51 6,9% 26 7,9% 25 6,1% 

Pesquisa 38 5,1% 15 4,6% 23 5,6% 

Escolar 37 5,0% 20 6,1% 17 4,1% 

Esporte 7 0,9% 4 1,2% 3 0,7% 

Total 739 100% 328 100% 411 100% 

 

 A tabela 4 mostra o número de áreas em que o estudante declara desejar atuar. 

Os resultados indicam que cerca de metade dos participantes decididos manifestam 

interesse por uma única área de atuação. Essa proporção se mantém estável entre 

calouros e formandos. De acordo com Gondim et al. (2010) dos 2214 psicólogos 

entrevistados, 66% atuam em única área, 29% em duas áreas e apenas 4% em três áreas. 
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Tabela 4. Quantidade de áreas de atuação de preferência entre os estudantes decididos 

(n=371) 

Total da amostra Calouros Formandos Número de áreas de 

atuação Nº % Nº % Nº % 

1 área 186 50,1% 75 49,0% 111 50,9% 

2 áreas  79 21,3% 26 17,0% 53 24,3% 

3 áreas 62 16,7% 27 17,6% 35 16,1% 

4 áreas ou mais 44 11,9% 25 16,3% 19 8,7% 

Total 371 100% 153 100% 218 100% 

 

 A tabela 5 mostra a preferência da área de atuação entre os participantes que 

declaram o desejo de atuar em única área. A preferência pela área clínica se mantém em 

primeiro lugar. No entanto a área organizacional aparece em segundo lugar tendo maior 

proporção entre os formandos. De acordo com Gondin et al. (2010) 61,2% dos 

psicólogos que atuam na área organizacional se dedicam exclusivamente a essa área 

enquanto na clínica esse percentual é de 50,8%. 

 

Tabela 5. Freqüência de área de preferência entre os participantes que indicaram apenas 

uma área (n=186) 

Total  Calouros Formandos 
Área  

Nº % Nº % Nº % 

Clínica 63 33,9% 25 33,3% 38 34,2% 

Organizacional 34 18,3% 7 9,3% 27 24,3% 

Hospitalar 27 14,5% 10 13,3% 17 15,3% 

Saúde 26 14,0% 7 9,3% 19 17,1% 

Jurídica 14 7,5% 13 17,3% 1 0,9% 

Comunitária 7 3,8% 5 6,7% 2 1,8% 

Docência 6 3,2% 4 5,3% 2 1,8% 

Escolar 4 2,2% 2 2,7% 2 1,8% 

Pesquisa 3 1,6% 1 1,3% 2 1,8% 

Esporte 2 1,1% 1 1,3% 1 0,9% 

Total 186 100% 75 100% 111 100% 
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  O conjunto desses resultados revela que a maioria dos estudantes de psicologia 

mostra-se decidido em relação à área de atuação profissional e que essa decisão é maior 

entre os formandos. Entre os participantes decididos a maioria mostra interesse por uma 

única área de atuação. As áreas de maior preferência são a área clínica, a de saúde, a 

hospitalar e área organizacional respectivamente. No entanto, entre os participantes que 

revelam interesse por apenas uma área, a área organizacional salta do quarto para o 

segundo lugar. Esses resultados são consistentes com os resultados encontrados por 

Gondin et al. (2010) em relação a inserção dos psicólogos brasileiros nas diversas áreas 

da psicologia.  

 

 3.1.2 Abordagens teóricas 

  A tabela 6 divide os participantes entre aqueles que declararam estar decididos 

ou indecisos em relação à abordagem teórica. Pode-se observar que a maioria dos 

participantes se mostra indeciso em relação à abordagem teórica. Essa indecisão é ainda 

maior entre os calouros. Entre os formandos apenas 22,3% declaram ainda não ter 

escolhido uma abordagem teórica.  Esses resultados podem indicar que é mais fácil para 

o estudante de psicologia decidir-se por uma área de atuação do que pela abordagem 

teórica uma vez que o percentual de indecisos em relação á abordagem é maior. 

 

Tabela 6. Número de estudantes decididos e indecisos quanto à abordagem teórica 

Total da amostra Calouros Formandos Decisão da abordagem 

teórica Nº % Nº % Nº % 

Decidido 258 46,4% 77 31% 181 77,7% 

Indeciso 223 53,6% 171 69% 52 22,3% 

Total 481 100% 248 100% 233 100% 

 

 A tabela 7 mostra o total de citações das abordagens teóricas entre os 

participantes decididos. Significa dizer que alguns participantes declararam preferência 

por mais de uma abordagem teórica fazendo com que o número de citações seja maior 

do que o número total de participantes decididos. A abordagem teórica mais citada foi a 

psicanálise seguida da comportamental, cognitivismo, gestalt, psicologia analítica, 

humanismo, sistêmica, psicodrama, sócio-histórica e existencialismo. O predomínio da 

psicanálise e da abordagem comportamental entre os calouros e formandos está de 
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acordo com a pesquisa conduzida por Gondim et al. (2010) que mostram um 

predomínio dessas duas abordagens teóricas entre os psicólogos brasileiros.   

 

Tabela 7. Freqüência de citações das abordagens de preferência 

Total da amostra Calouros Formandos 
Abordagem teórica 

Nº % Nº % Nº % 

Psicanálise 99 28,5% 33 23,2% 66 32,2% 

Comportamental 77 22,2% 37 26,1% 40 19,5% 

Cognitivismo 42 12,1% 10 7,0% 32 15,6% 

Gestalt 26 7,5% 11 7,7% 15 7,3% 

Psicologia Analítica 25 7,2% 9 6,3% 16 7,8% 

Humanismo 24 6,9% 15 10,6% 9 4,4% 

Sistêmica 15 4,3% 1 0,7% 14 6,8% 

Psicodrama 13 3,7% 13 9,2% 0 0% 

Sócio-Histórica 12 3,5% 5 3,5% 7 3,4% 

Outras 8 2,3% 2 1,4% 6 2,9% 

Existencialismo 6 1,7% 6 4,2% 0 0% 

Total 347 100% 142 100% 205 100% 

 

 A tabela 8 mostra a quantidade de abordagens teóricas que os estudantes 

pretendem adotar. A maioria optou por apenas uma abordagem teórica. No entanto, 

entre os formandos o percentual de estudantes que optou por uma única abordagem é 

maior do que o percentual de calouros. De acordo com Gondim et al. (2010), dos 2529 

psicólogos que participaram da pesquisa, 49,9% adotam uma única abordagem teórica 

em sua prática profissional, 27,56% adotam duas abordagens e 22,54% adotam três ou 

mais abordagens. 
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Tabela 8. Quantidade de abordagens teóricas de preferência (n=258) 

Total da amostra Calouros Formandos Número de abordagens 

teóricas Nº % Nº % Nº % 

Apenas uma abordagem 196 76% 39 50,6% 157 86,7% 

Duas abordagens  42 16,3% 19 24,7% 23 12,7% 

Três abordagens 14 5,4% 13 16,9% 1 0,6% 

Quatro abordagens ou mais 6 2,3% 6 7,8% 0 0% 

Total 258 100% 77 100% 181 100% 

 

 A tabela 9 mostra a distribuição de preferência por abordagem teórica entre os 

estudantes que declararam o desejo de adotar apenas uma abordagem. Os resultados 

mostram um predomínio da psicanálise seguida da abordagem comportamental, do 

cognitivismo, psicologia analítica, sistêmica, gestalt, humanismo, sócio-histórica e 

psicodrama. 

 
Tabela 9. Freqüência de abordagem de preferência entre os participantes que indicaram 

apenas uma área (n=186) 

Total da amostra Calouros Formandos 
Abordagem teórica 

Nº % Nº % Nº % 

Psicanálise 70 35,7% 14 35,9% 56 35,7% 

Comportamental 43 21,9% 13 33,3% 30 19,1% 

Cognitivismo 24 12,2% 3 7,7% 21 13,4% 

Psicologia Analítica 15 7,7% 1 2,6% 14 8.9% 

Sistêmica 15 7,7% 1 7,7% 14 8,9% 

Gestalt 13 6,6% 1 7,7% 12 7,6% 

Humanismo 6 3,1% 1 7,7% 5 3,2% 

Sócio-Histórica 3 1,5% 1 7,7% 2 1,3% 

Psicodrama 3 1,5% 3 2,6% 0 0% 

Outras 4 2,0% 1 7,7% 3 1,9% 

Total 196 100% 39 100% 157 100% 
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 3.1.3 Estágios profissionais 

 A tabela 10 mostra o número de estágios por área já realizados pelos formandos 

durante toda a graduação. A somatória refere-se ao número total de citações, pois 

alguns formandos realizaram estágio em mais de uma área de modo que o número total 

de citações é maior que o número de formandos. Os resultados mostram um predomínio 

dos estágios na área clínica seguida da área organizacional, hospitalar, saúde, pesquisa, 

escolar, comunitária, jurídica e esporte. 

 

Tabela 10. Freqüência dos estágios realizados por área durante a graduação 

Área de estágio Nº % 

Clínica 158 29,1% 

Organizacional 98 18% 

Hospitalar 76 14% 

Saúde 75 13,8% 

Pesquisa 47 8,7% 

Escolar 41 7,6% 

Comunitária 36 6,6% 

Jurídica 10 1,8% 

Esporte 2 0,4% 

Total 543 100% 

 

  A tabela 11 mostra o número de formandos que declarou já ter feito algum 

estágio remunerado durante a graduação. A maioria dos formandos declarou nunca ter 

realizado um estágio remunerado. 

 

Tabela 11. Freqüência de estágios remunerados e não-remunerado 

Remuneração Nº % 

Remunerado 103 44,8% 

Não-remunerado 127 55,2% 

Total 230 100% 

  

 A tabela 12 mostra a freqüência de estágios remunerados por área. Os resultados 

indicam que a área organizacional é a que mais remunera seguida das áreas de pesquisa, 
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saúde, escolar, hospitalar, comunitária, clínica e jurídica. Importante notar que o estágio 

na área clínica aparece na sexta posição no quesito remuneração, apesar de ser a área de 

estágio com o maior número de inserções.  

 

Tabela 12. Freqüências das áreas dos estágios remunerados 

Área de estágio Nº % 

Organizacional 55 41,7% 

Pesquisa 23 17,4% 

Saúde 19 14,4% 

Escolar 12 9,1% 

Hospitalar 10 7,6% 

Comunitária 6 4,5% 

Clínica 4 3,0% 

Jurídica 3 2,3% 

Total 132 100% 

   

 Pode-se concluir a partir desses resultados que a área clínica é a que mais atrai 

os alunos de psicologia sejam calouros ou formandos apesar de não ser uma área que 

remunere bem os estagiários. Já área organizacional aparece em quarto lugar na 

preferência dos participantes como área de inserção. No entanto é a segunda maior área 

de inserção dos alunos nos estágios e a área que mais remunera os estagiários de 

psicologia. A realização de estágios em áreas específicas, bem como o fato do estágio 

ser ou não remunerado não teve influência nas variáveis de carreira nem nos interesses 

ocupacionais. Esse resultado pode sugerir que os estágios são realizados sem o devido 

planejamento ou simplesmente como cumprimento de uma obrigação curricular. 

 
3.2 Interesses Ocupacionais 
 
 A análise dos 481 questionários de busca autodirigida (SDS) respondidos mostra 

que o interesse social foi o mais freqüente na primeira posição enquanto na segunda 

posição o interesse mais freqüente foi o artístico e na terceira posição o interesse 

investigativo apareceu mais vezes. Desse modo, o perfil de interesses da amostra pode 

ser representado pela seqüência SAI (Social – Artístico – Investigativo). A Tabela 13 

apresenta a freqüência dos interesses em cada posição. 
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 Adicionalmente, as médias dos interesses foram computadas. A Tabela 14 

apresenta a média de cada um dos seis tipos de interesses ocupacionais. De acordo com 

as médias, o perfil de interesses é representado pela seqüência SAE (Social – Artístico – 

Empreendedor). Portanto, os perfis SAI e SAE parecem refletir de forma mais adequada 

o padrão de interesses dos estudantes de psicologia. A dominância do interesse social é 

um resultado esperado, confirmando H1(O interesse social será predominante entre os 

estudantes de psicologia).  

 

Tabela 13. Freqüência dos interesses por posição 

Interesse Primeira Posição Segunda Posição Terceira Posição 

Realista 2 4 20 

Investigativo 15 77 172 

Artístico 92 159 113 

Social 331 112 25 

Empreendedor 41 124 134 

Convencional 0 5 17 

Total 481 481 481 

 

Tabela 14. Média dos escores dos interesses ocupacionais 

Interesse  N° M SD Variação 

Realista 481 1,77 0,60 1 – 4,18  

Investigativo 481 2,61 0,68 1 – 4,55 

Artístico 481 3,06 0,99 1 – 5  

Social 481 3,81 0,60 1,64 – 5  

Empreendedor 481 2,72 0,88 1 – 4,82  

Convencional 481 1,70 0,64 1 – 4,09 

 

  

 3.2.1 O interesse social 

 Pessoas com o interesse social predominante buscam por atividades que 

envolvam promoção de saúde, educação e bem-estar de outras pessoas (Holland, 1997). 

Atividades desse tipo são condizentes com o estereótipo ocupacional da psicologia. 

Espera-se que o profissional de psicologia seja um promotor da saúde, bem-estar e 
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qualidade de vida de cada indivíduo e da comunidade em geral como está disposto no 

código de ética profissional do psicólogo aprovado em 2005 pelo Conselho Federal de 

Psicologia. Psicólogos e demais profissionais de ajuda e assistência social estão mais 

ligados com o tipo de interesse social (Gondim et al., 2010). 

 Pesquisas anteriores apontam a motivação de ajuda como determinante na 

escolha da profissão de psicólogo. De acordo com Carvalho et al. (1988) querer 

conhecer, interagir, ajudar e gostar do ser humano são os motivos freqüentemente 

apontados pelos psicólogos como razões para escolha da profissão, além da percepção 

de possuir habilidades na relação com outras pessoas como facilidade de 

relacionamento interpessoal e aptidão para ser um bom ouvinte. Na mesma direção, 

Magalhães et al. (2001) apontam o desejo de ajudar outras pessoas como principal 

motivação dos estudantes de psicologia. Nesse sentido, o predomínio do interesse social 

entre estudantes de psicologia converge com resultados de pesquisas anteriores que 

apontam o interesse em ajudar outras pessoas a resolverem seus problemas e se 

desenvolverem como principal motivação de quem escolhe a profissão de psicólogo.  

Associado ao interesse em ajudar as pessoas está a preferência pela atuação na 

área clínica, predominante no desejo dos jovens que escolhem a psicologia e nos 

objetivos da maioria dos profissionais recém formados. De acordo com as pesquisas, o 

ideário popular tende a perceber a psicologia como a psicologia clínica (Carvalho et al., 

1988, Filho et al., 2006, Mello, 1975, Carvalho & Kavano, 1982) e o psicólogo como 

profissional liberal e autônomo (Dimenstein, 2000). As pessoas de maneira geral 

entendem que o trabalho do psicólogo é o trabalho realizado no consultório e na maioria 

das vezes de orientação psicanalítica.  

Essa influência do modelo clínico não é surpresa. Desde que a psicologia surgiu 

como profissão no Brasil, a área clínica tem sido a de maior inserção do psicólogo como 

revela a recente pesquisa conduzida por Bastos e Gondim (2010). De acordo com 

Bardagi et al. (2008), a psicologia clínica é a área predominante entre os recém 

formados tanto como projeto de carreira quanto como primeira inserção no mercado de 

trabalho. É verdade que recentemente tem havido um crescimento de outras áreas de 

atuação como as áreas de saúde, organizacional, educacional e docência (Bastos & 

Gondim, 2010). Apesar disso, o modelo clínico continua dominando o imaginário 

popular e também o da maioria dos psicólogos e estudantes de psicologia. 

Os alunos que ingressam no curso tendem a definir a psicologia como sendo a 

psicologia clínica (Meira & Nunes, 2005). Essa visão é congruente com a visão da 



 63 

população geral. Afinal, os alunos recém ingressos não dispõem das informações 

necessárias sobre a complexidade da ocupação do psicólogo e é natural que tragam para 

a universidade uma imagem do senso comum. Deve-se esperar então que o aluno 

modifique essa concepção ao longo da graduação ao obter informações sobre a 

diversidade de atuação do psicólogo?  Pesquisas têm demonstrado que não. O 

atendimento clínico em consultório é a forma de trabalho mais almejada tanto pelos 

calouros de psicologia quanto pelos psicólogos (Magalhães et al., 2001). Isso demonstra 

que os estudantes entram no curso com um modelo de psicologia baseado na clínica e 

tendem a manter essa perspectiva durante a graduação (Meira & Nunes, 2005). 

Mas por que isso acontece? Existem alguns fatores que certamente contribuem 

para essa persistência do ideal da clínica ao longo da formação. As pesquisas têm 

demonstrado que a própria estrutura curricular e o corpo docente são responsáveis pela 

manutenção do modelo clínico. Desde a pesquisa de Mello (1975), a clínica dominou os 

currículos e o imaginário popular. O modelo de psicologia clínica também foi apontado 

por Carvalho et al. (1988) como largamente corroborado dentro dos cursos de 

graduação. Estudos mais recentes também têm demonstrado que a formação em 

psicologia é tendenciosa, não conseguindo modificar a propensão dos alunos em 

optarem pela clínica (Bueno et al., 2004). De acordo com Meira e Nunes (2005), o 

interesse dos estudantes pela psicologia clínica deve-se muito a influência do corpo 

docente, que encaminha diretamente o aluno para essa área. Ainda seguindo essa linha 

de argumentação, Bardagi et al. (2008) asseveram que nos cursos de graduação existe 

uma supervalorização do modelo clínico e do psicólogo como profissional liberal. 

No entanto, não se deve creditar somente ao currículo e aos professores a 

responsabilidade pela manutenção do ideal da clínica nos estudantes de psicologia. Isso 

seria perder de vista o caráter pessoal que está envolvido nessa idealização da clínica, 

ou seja, a influência das características e dos interesses desses estudantes. As novas 

diretrizes curriculares que vem sendo recentemente implantadas nos cursos de 

psicologia no Brasil estão já algum tempo tornando a formação em psicologia mais 

generalista, atendendo a diversidade teórica e prática da categoria e fomentando a 

formação de profissionais capazes de suprir as demandas que a sociedade tem do 

trabalho do psicólogo e que certamente não se restringem ao trabalho clínico em 

consultório particular. Como sugere Gomes (2000), a formação em psicologia deve ser 

geral, plural, ética e científica. 
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A manutenção do ideal da clínica durante e após a graduação pode estar 

relacionada com a motivação de ajuda ao outro e com o interesse social. É possível que 

a clínica seja percebida como a área de atuação que permita uma maior proximidade 

com outro ser humano e conseqüentemente uma maior possibilidade de ajudá-lo. Em 

outras palavras, estudantes e profissionais de psicologia com interesse por atividades de 

assistência social percebem a área de atuação clínica como modalidade de trabalho 

capaz de realizar essa motivação de ajuda. De acordo com Carvalho e Kavano (1982), 

os psicólogos são atraídos pela clínica por esse tipo de trabalho ser entendido como uma 

relação de ajuda direta e íntima com as pessoas. Para Figueiredo (2004), o prestígio da 

clínica ocorre pelo fato desta modalidade de atuação permitir a escuta e o acolhimento 

do sofrimento dos indivíduos enquanto as modalidades escolar e organizacional visam a 

disciplina e adequação dos indivíduos. 

Para verificar a relação da clínica com o interesse social e com outros interesses 

foi realizado o teste t para amostra independentes considerando dois grupos de 

estudantes: os que manifestaram interesse em atuar somente na clínica (n=63) e os que 

manifestaram interesse em atuar apenas na área organizacional (n=34). A tabela 15 

apresenta os resultados da média dos interesses entre os estudantes que indicam 

preferência em atuar apenas na área clínica e apenas na área organizacional. 

 

Tabela 15. Média dos interesses entre estudantes que preferem a área clínica e a área 

organizacional 

Interesse Clínica (n=63) Organizacional (n=34) p t 

Realista 1,91 1,65 0,066 1,859 

Investigativo 2,59 2,41 0,199 1,292 

Artístico 3,02 2,98 0,849 0,181 

Social 3,82 3,59 0,049 1,991 

Empreendedor 2,77 3,76 0,001 -6,340 

Convencional 1,74 2,26 0,001 -3,560 

 

 Os resultados indicam que o interesse social é significativamente maior entre os 

estudantes que preferem a área clínica do que entre os estudantes que preferem a área 

organizacional. Já os interesses empreendedor e convencional são significativamente 

maiores entre os estudantes que preferem a área organizacional do que entre estudantes 

que preferem a área clínica. A prevalência do interesse social entre os estudantes que 
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optam pela clínica pode ser devida ao fato desta área ser percebida como capaz de 

possibilitar uma relação de ajuda com maior proximidade interpessoal. A prevalência do 

interesse empreendedor e do interesse convencional entre os estudantes que preferem a 

área organizacional pode indicar que está é uma área da psicologia percebida como 

capaz de possibilitar a execução de atividades que envolvem negociação, liderança, 

controle, poder e ascensão; além de atividades mais rotineiras e estruturadas.  

 

3.2.2 Interesses secundários 

  O modelo dos interesses vocacionais de Holland propõe um perfil de interesses 

formado por um interesse dominante seguido por interesses secundários. Desse modo, 

evita-se a categorização de uma pessoa ou ambiente em apenas um tipo singular. A 

presente pesquisa constatou dois principais perfis de interesses entre os estudantes de 

psicologia: o Social-Artístico-Investigativo e o Social-Artístico-Empreendedor. É 

importante ressaltar que esses padrões representam um perfil geral da amostra e não dos 

indivíduos em particular (o perfil de personalidade de cada participante representado 

pelos três primeiros interesses está descrito na tabela 16). Considerando, então, o perfil 

da amostra, o interesse artístico aparece como o interesse que tem mais força depois do 

interesse social. Esse resultado pode ajudar a compreender melhor o perfil do estudante 

de psicologia. 

Pessoas com interesse artístico possuem um sistema de crenças aberto e tendem 

a perceber-se, entre outras características, como independentes, inconformados e 

desordenados. De acordo com Rokeach (1960), há uma distinção entre pessoas com um 

sistema de crenças aberto e pessoas com um sistema de crença fechado. Indivíduos de 

mente fechada rejeitam abertamente crenças que são opostas as suas, estabelecendo uma 

distinção rígida entre aquilo em que se acredita e aquilo em que não se acredita. Já os 

indivíduos com mente aberta evitam rejeitar diretamente as crenças contrárias ou 

diferentes das que possui e analisam as diferentes crenças e opiniões não estabelecendo 

uma distinção rígida entre aquilo que acreditam e aquilo que não acreditam (Pereira, 

2007).  No modelo dos cinco fatores de personalidade (Big Five), a abertura a 

experiência tem sido relatada como positivamente correlacionada com o interesse 

artístico (Armstrong & Anthoney, 2009; Larson, 2002). De acordo com Armstrong e 

Anthoney (2009) a abertura a experiência pode ser o elemento de ligação entre os 

interesses artístico, social e investigativo. A abertura intelectual a novas idéias ligando 
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os interesses artístico e investigativo, enquanto a abertura a emoções e novos 

sentimentos ligando os interesses artístico e social. 

Nesse sentido, a forte presença do interesse artístico entre estudantes de 

psicologia pode ser entendida por esse tipo de interesse estar presente em pessoas com 

um sistema de crenças aberto, com uma maior abertura a experiência tanto intelectual 

quanto emocional. O exercício da profissão de psicólogo exige quase sempre uma maior 

tolerância com comportamentos e atitudes diversificados. A empatia, o saber se colocar 

no lugar do outro ou “enxergar o mundo com as lentes do outro” é uma habilidade 

fundamental para o psicólogo. De fato, um psicólogo com um sistema de crenças 

fechado encontraria serias dificuldades em sua prática profissional. Ademais, 

características do interesse artístico como independência, “desordem” e originalidade 

podem contribuir para a busca de espaços de atuação profissional menos rígidos 

representados principalmente pelo profissional liberal que atua em consultório 

particular. 

Os interesses investigativo e empreendedor concorrem para completar o perfil de 

interesses com os tipos social e artístico. A importância do interesse investigativo em 

estudantes de psicologia pode ser explicada pela natureza do objeto de estudo da 

psicologia, de difícil apreensão e definição. É o estereótipo do psicólogo clínico como 

um profissional que ira analisar e desvendar para o indivíduo as misteriosas motivações 

do seu comportamento. De acordo com Carvalho et al. (1988) o “fascínio pelo estudo 

do interior humano” e os “segredos da mente” são motivos freqüentemente apresentados 

pelos psicólogo como motivadores da escolha da profissão.  

A presença do interesse empreendedor no perfil pode estar relacionada ao 

crescimento da área de atuação em psicologia organizacional tanto em número de 

psicólogos que trabalham na área quanto na melhor remuneração que essa área oferece 

(Gondin et al., 2010). A tabela 15 mostra que o interesse empreendedor é maior entre 

estudantes que optam pela área organizacional. Pessoas com interesse empreendedor 

buscam estar com pessoas e interagir com elas a fim de atingir objetivos dentro de uma 

organização e valorizam ganhos econômicos além de possuir um sistema de crenças 

mais fechado. Nesse sentido, a atividade de psicólogo organizacional é congruente com 

o interesse empreendedor, uma vez que o psicólogo organizacional pode atuar nas 

organizações tanto como empregado ou como consultor externo, oferecendo ao 

psicólogo uma remuneração que muitas vezes não é encontrada em outras áreas. A 
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percepção de ser uma área que remunera bem pode ser reforçada pela área 

organizacional ser a que mais remunera os estagiários (ver tabela 12). 

 

Tabela 16. Freqüência do perfil de interesses 

Interesse principal N° Secundário  N° Perfil N° 
SAI 73 
SAE 64 
SAC 4 

SA 143 

SAR 2 
SEA 59 
SEI 47 
SEC 5 

SE 115 

SER 4 
SIA 33 
SIE 30 SI 68 
SIR 5 
SRE 2 

SR 3 
SRI 1 

Social 331 

SC 2 SCE 2 
ASI 45 
ASE 30 AS 80 
ASR 5 
AES 5 
AEC 2 AE 8 
AER 1 

Artístico 92 

AI 4 AIS 4 
ESA 14 
ESC 5 ES 23 
ESI 4 
EAS 8 
EAI 1 EA 10 
EAC 1 
EIS 3 

EI 5 
EIA 2 
ECS 1 

EC 2 
ECA 1 

Empreendedor 41 

ER 1 ERI 1 
ISE 5 
ISA 2 IS 8 
ISR 1 
IAS 4 

IA 6 
IAR 2 

Investigativo 15 

IE 1 IEA 1 
RS 1 RSE 1 

Realista 2 
RC 1 RCA 1 
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Adicionalmente foram conduzidas análises do teste t para amostras 

independentes. As médias dos interesses foram comparadas considerando o estágio da 

graduação dos participantes (calouro ou formando). A tabela 17 mostra a comparação 

da média dos interesses entre calouros e formandos. 

 

Tabela 17. Comparação das médias dos interesses de calouros e formandos 

Interesse 
Calouros 

(n=248) 

Formandos 

(n=233) 

p t 

Realista 1,75 1,78 0,502 -0,672 

Investigativo 2,65 2,56 0,150 1,436 

Artístico 3,06 3,06 0,999 0,001 

Social 3,87 3,74 0,018 2,363 

Empreendedor 2,66 2,79 0,119 -1,563 

Convencional 1,64 1,77 0,032 -2,143 

 

 Os resultados mostram que existem diferenças significativas entre os grupos 

apenas para os interesses social e convencional. A média dos calouros para o interesse 

social significativamente foi maior que a média dos formandos. Já a média do interesse 

convencional foi significativamente maior entre os formandos do que entre os calouros. 

O maior interesse social entre os calouros pode refletir uma tentativa maior de justificar 

a escolha de carreira que acabou de ser feita enquanto os formandos não tem essa 

necessidade. Já um maior interesse convencional entre os formandos pode estar 

associado à transição para o mercado de trabalho uma vez que escores mais elevados no 

interesse convencional estão associados à empregabilidade de universitários recém-

formados, de acordo com De Fruyt e Mervielde (1999). Os autores observaram que 

estudantes empregados um ano após a formatura, obtiveram escores maiores nos 

interesses empreendedor e convencional em comparação aos desempregados no mesmo 

período.  

 

3.3 Variáveis de Carreira 

Foram conduzidas análises descritivas para obter as médias gerais das variáveis 

de carreira dos estudantes de psicologia bem como uma comparação entre as médias 

dessas variáveis entre calouros e formandos. Correlações de Pearson também foram 

realizadas para explorar o relacionamento entre as variáveis de carreira. A tabela 18 
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apresenta as médias das variáveis de carreira. Os resultados mostram que a percepção de 

adequação à carreira obteve o maior escore entre os estudantes, seguida do 

comprometimento com a carreira, exploração de carreira, decisão sobre a área de 

atuação e planejamento de carreira. 

  

Tabela 18. Média das variáveis de carreira 

Variáveis de carreira M SD 

Percepção de adequação à carreira 4,34 0,77 

Comprometimento com a carreira 4,15 0,80 

Exploração de carreira 3,67 0,73 

Decisão sobre a área de atuação 3,59 1,02 

Planejamento de carreira 3,58 0,77 

 

 Esses resultados mostram que apesar dos estudantes terem uma percepção de 

que suas habilidades, interesses, valores e competências são adequados à carreira de 

psicologia e declararem um apego afetivo a esta, a exploração e o planejamento de 

carreira bem como a decisão sobre a área de atuação não apresentam índices tão 

elevados. Análises de teste t pareado mostram que a percepção de adequação à carreira 

e o comprometimento com a carreira obtiveram escores significativamente mais 

elevados que a decisão sobre a área de atuação, o planejamento e a exploração, p<0,001. 

Essa diferença entre as médias das variáveis sugere que os estudantes de 

psicologia demonstram uma atitude positiva em relação a carreira de psicologia, um 

desejo de permanência na carreira como indica o elevado índice de comprometimento. 

Percebem também que seus valores, características de personalidade, habilidades e 

competências são adequados ao trabalho desempenhado pelo psicólogo. Por outro lado, 

não exploram nem planejam suas carreiras com a mesma intensidade com que declaram 

comprometer-se com a carreira e perceber uma adequação com a carreira, e também não 

demonstram uma decisão em relação à área de atuação na mesma intensidade.  

Se os elevados índices de comprometimento com a carreira e percepção de 

adequação a carreira de psicologia indicam que os estudantes estão satisfeitos com a 

escolha profissional, desejam permanecer no campo da psicologia, identificam-se com 

os papeis desempenhados pelo psicólogo e percebem-se como adequados à profissão, 

índices não tão elevados de exploração e planejamento de carreira bem como de decisão 

em relação a área de atuação podem indicar uma carência em relação a comportamentos 
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efetivos que visem cuidar e promover essa carreira. Em outras palavras, os estudantes 

de psicologia gostam e querem prosseguir na carreira, mas não se engajam efetivamente 

em conhecer, explorar e planejar sua carreira dentro da psicologia. Essa diferença já era 

postulada teoricamente por Hall (1976) que ao tentar definir o comprometimento com a 

carreira distinguiu o apego afetivo a uma profissão específica (representado aqui pelo 

comprometimento e pela percepção de adequação) de um engajamento efetivo em traçar 

metas e tomar decisões de carreira (representado aqui pela exploração e planejamento 

de carreira e pela decisão sobre a área de atuação). 

Na medida em que exploração, planejamento e decisão são descritos por Super 

(1983) como dimensões da maturidade de carreira, pode-se considerar que os estudantes 

de psicologia não apresentam uma maturidade de carreira tão elevada quanto o 

comprometimento com a carreira e a percepção de adequação à carreira. De acordo com 

Pelletier et al. (1982), a maturidade vocacional se completa na tarefa denominada 

realização. Nessa tarefa o indivíduo deve ir além da simples expressão de uma 

preferência de carreira e engajar-se num curso de ação que envolva o planejamento e a 

consideração de recursos e meios disponíveis para atingir objetivos, antecipando 

dificuldades e estabelecendo planos alternativos para o futuro no caso de eventuais 

contratempos e barreiras. No caso da psicologia esse curso de ação passa 

necessariamente pela escolha da área de atuação, e os resultados mostram que a decisão 

sobre a área não apresentou índices tão elevados quanto o comprometimento e a 

percepção de adequação. 

 Adicionalmente, foram conduzidas análises para verificar a diferença entre as 

médias das variáveis de carreira de estudantes calouros e formandos, uma vez que se 

espera que as experiências universitárias ajudem no desenvolvimento da carreira, 

socializando o estudante com a futura profissão e preparando-o para o exercício 

profissional. A tabela 19 mostra as médias das variáveis de carreira de calouros e 

formandos. As comparações mostram que os formandos obtiveram escores mais 

elevados de exploração de carreira do que os calouros confirmando H6(A exploração de 

carreira será mais elevada nos formandos do que nos calouros). O planejamento de 

carreira foi maior entre os formandos do que entre os calouros. A decisão sobre a área 

de atuação também foi maior entre os formandos do que entre os calouros. No entanto, 

o comprometimento com a carreira foi maior entre os calouros do que entre os 

formandos. 
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Tabela 19. Comparação das médias das variáveis de carreira de calouros e formandos 

Variáveis de carreira 
Calouros 

(n=248) 

Formandos 

(n=233) 
p t 

Percepção de adequação à carreira 4,39 4,28 0,156 1,421 

Comprometimento com a carreira 4,22 4,07 0,048 1,984 

Exploração de carreira 3,49 3,85 0,001 -5,574 

Decisão sobre a área de atuação 3,27 3,92 0,001 -7,245 

Planejamento de carreira 3,48 3,69 0,003 -3,008 

 

 Esses resultados mostram que no final do curso ocorre um aumento significativo 

da exploração e planejamento de carreira bem como da decisão sobre a área de atuação 

e uma diminuição do comprometimento com a carreira. A diferença da percepção de 

adequação à carreira não foi estatisticamente significativa. Um maior índice de 

exploração entre os estudantes concluintes corrobora H6(A exploração de carreira será 

mais elevada nos formandos do que nos calouros) endossando pesquisas anteriores que 

indicam índices mais elevados de exploração em alunos que estão próximos a formatura 

(Teixeira et al., 2007; Bardagi & Hultz, 2010). De acordo com Bardagi e Hutz (2010), o 

envolvimento do aluno com as atividades do curso bem como uma maior exigência de 

competências e habilidades podem conduzir o estudante a um maior comportamento 

exploratório. No entanto, os autores relatam que a amostra de estudantes no final do 

curso pode representar aqueles estudantes que apresentaram um maior comportamento 

exploratório e conseguiram superar os obstáculos e indecisões que levam muitos alunos 

a abandonar a graduação. Para Teixeira e Hutz (2007) o aumento da exploração no final 

do curso está também relacionado à busca de informações e oportunidades no mercado 

de trabalho que auxiliam na transição escola – trabalho.  

A proximidade do fim do curso e a transição para o mercado de trabalho podem 

também explicar o aumento dos índices de planejamento de carreira e decisão sobre a 

área de atuação uma vez que a exploração de carreira antecede o planejamento (Super & 

Hall, 1978; Ball, 1998; Ourique, 2010) e é também importante para a formação e 

tradução do autoconceito profissional (Super, 1963; Flum & Blustein, 2000; Nauta, 

2007; Bardagi, 2007), que na psicologia se expressa na decisão sobre a área de atuação. 

No caso da psicologia, a necessidade de adotar estratégias de gestão da própria carreira 

aumenta na medida em que ao mesmo tempo em que é um campo profissional que 

oferece um amplo leque de áreas de atuação, existe uma grande dificuldade dos 
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psicólogos recém-formados conseguirem seu primeiro emprego (Malvezzi, Souza & 

Zanelli, 2010).  

O comprometimento com a carreira, por outro lado, foi menor entre os 

estudantes que estão se formando. Esse resultado corrobora estudos anteriores que 

indicam que os níveis de comprometimento são mais elevados no início da carreira 

(Bastos, 1997; Bardagi & Hutz, 2010). De acordo com Bastos (1997) os indivíduos nas 

fases iniciais da carreira (estudantes universitários) podem maximizar os aspectos 

positivos da profissão para justificar a escolha enquanto profissionais teriam uma 

percepção mais realista devido às dificuldades e frustrações vivenciadas no exercício 

ocupacional. Para Bardagi e Hutz (2010) um comprometimento maior no início do 

curso pode indicar que os calouros possuem uma relação mais rígida e fantasiosa com a 

carreira. Em resumo, um índice mais elevado de comprometimento entre os calouros 

pode ser devido ao fato de que esses estudantes ainda não fizeram o teste da realidade 

de suas crenças e expectativas sobre a profissão, alimentando uma visão excessivamente 

otimista da carreira, que talvez esteja a serviço de uma justificação da escolha 

profissional que acabou de ser feita e pela euforia de ter superado o desafio do 

vestibular. Por outro lado, o menor comprometimento dos formandos pode significar 

tanto maior realismo ou maturidade em considerar alternativas de carreira, quanto um 

aspecto de desilusão com a profissão.  

A tabela 20 mostra a comparação das variáveis de carreira entre os estudantes 

que declararam preferência pela área clínica e preferência pela área organizacional. Os 

resultados mostram que os estudantes que preferem a área clínica obtiveram escores 

mais elevados na percepção de adequação à carreira do que os estudantes que preferem 

a área organizacional. O comprometimento com a carreira também foi mais elevado em 

estudantes que preferem a área clínica do que entre os estudantes que preferem a área 

organizacional. 
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Tabela 20. Comparação das médias das variáveis de carreira de estudantes que preferem 

a área clínica e a área organizacional 

Variáveis de carreira 
Clínica 

(n=63) 

Organizacional 

(n=34) 
p t 

Percepção de adequação à carreira 4,58 4,12 0,001 3,274 

Comprometimento com a carreira 4,43 3,89 0,001 3,822 

Exploração de carreira 3,72 3,69 0,846 0,195 

Decisão sobre área de atuação 4,15 3,92 0,198 1,301 

Planejamento de carreira 3,94 3,79 0,294 1,054 

 

 Esses resultados indicam que os estudantes que escolhem a clínica demonstram 

um maior apego afetivo à carreira de psicologia bem como uma maior percepção de 

adequação à carreira do que estudantes que escolhem a área organizacional. Tal fato 

pode estar relacionado a força do estereótipo da psicologia clínica como identidade de 

referência do psicólogo, uma vez que estudantes que escolhem essa área percebem-se 

como mais adequados a carreira. De acordo com Branco (1998), o psicólogo quando 

não trabalha em consultório tem dificuldade em definir sua identidade profissional. Por 

conseguinte, os estudantes que optam pela clínica demonstram um maior apego afetivo 

e desejo de permanecer na profissão.  

Adicionalmente, foram realizadas correlações de Pearson para analisar o 

relacionamento entre as variáveis de carreira. A tabela 21 apresenta essas correlações.  

 

Tabela 21. Coeficiente de correlação entre as variáveis de carreira 

 Com Pla Exp Dec Ade 

Com 1 .467** .307** .331** .713** 

Pla .467** 1 .488** .587** .461** 

Exp .307** 488* 1 .362** .338** 

Dec .331** .587** 362** 1 .294** 

Ade 713** .461** .338** .294** 1 

Nota. *p<0,05 **p<0,01; Com= Comprometimento com a carreira; Pla= Planejamento 

de carreira; Exp= Exploração de carreira; Dec= Decisão sobre a área de atuação; Ade= 

Percepção de adequação à carreira. 
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Apesar dos resultados revelarem a existência de correlações significativas entre 

todas as variáveis de carreira, algumas relações mostram uma magnitude maior do que 

outras. O forte relacionamento entre comprometimento com a carreira e percepção de 

adequação a carreira é um resultado esperado e confirma H10(A percepção de 

adequação à carreira terá um relacionamento positivo com o comprometimento com a 

carreira). De acordo com London (1983) a adequação de uma pessoa a um ambiente de 

trabalho exerce influencia na motivação da pessoa para trabalhar na carreira escolhida. 

A relação entre o comprometimento e a decisão sobre a área de atuação é fraca e 

significativamente menor que a relação entre o comprometimento e a percepção de 

adequação a carreira. Nesse sentido, a percepção de adequação à carreira parece exercer 

uma maior influencia sobre o comprometimento, apesar de que a correlação não indique 

uma direção de causalidade. 

No entanto, se a decisão sobre a área de atuação não apresenta um coeficiente de 

correlação tão elevado com o comprometimento, o coeficiente entre a decisão sobre a 

área de atuação e o planejamento indica uma correlação moderada confirmando H11(A 

decisão sobre a área de atuação terá um relacionamento positivo com o planejamento 

de carreira). O Planejamento também possui uma correlação moderada com o 

comprometimento confirmando H9(O planejamento de carreira terá um 

relacionamento positivo com o comprometimento com a carreira), com a exploração 

confirmando H8(A exploração de carreira terá uma relação positiva com o planejamento 

de carreira) e com a percepção de adequação à carreira. Já a exploração de carreira 

obteve coeficientes que indicam correlações fracas com a decisão sobre a área de 

atuação e a percepção de adequação à carreira confirmando a H7(A exploração de 

carreira terá uma relação positiva com a percepção de adequação a carreira e com a 

decisão sobre a área de atuação). 

Devido aos resultados mostrarem que os coeficientes de correlação são 

significativos entre todas as variáveis de carreira e pelo fato de que alguns desses 

coeficientes serem mais robustos estatisticamente do que outros, análises de regressão 

foram conduzidas para tentar mensurar de maneira mais efetiva o relacionamento entre 

essas variáveis. Os próximos tópicos serão dedicados a investigar os preditores das 

variáveis de carreira, considerando também os interesses ocupacionais como preditores 

e discutindo os resultados encontrados. Mas primeiro será apresentado no tópico 

seguinte os coeficientes de correlação entre os interesses ocupacionais e as variáveis de 

carreira. 
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3.4 Interesses Ocupacionais e Variáveis de Carreira 

 Foram realizadas correlações de Pearson para analisar o relacionamento entre os 

interesses ocupacionais e as variáveis de carreira em estudantes de psicologia. 

 

Tabela 22. Coeficiente de correlação entre interesses e variáveis de carreira 

Interesses ocupacionais 
Variáveis de carreira 

R I A S E C 

Comprometimento -.166** -.044 -.068 .255** -.091* -.102* 

Planejamento .030 .061 .007 .188** .143** .063 

Exploração .042 .096* .041 .305** .217** .117* 

Decisão sobre a área de 

atuação 
.056 .013 -.005 .137** .040 .074 

Percepção de adequação à 

carreira 
-.088 .010 .028 .249** -.054 -.039 

Nota. * p<0,05; **p<0,01; R=Realista; I=Investigativo; A=Artístico; S=Social; 

E=Empreendedor; C=Convencional. 

 

 Os resultados mostram que o comprometimento com a carreira correlacionou-se 

positivamente com o interesse social, confirmando H2(O interesse social terá uma 

relação positiva com o comprometimento com a carreira) e correlacionou-se 

negativamente com o interesse realista, convencional e empreendedor. O planejamento 

de carreira correlacionou-se positivamente com os interesses social e empreendedor 

confirmando H5 (O interesse empreendedor terá uma relação positiva com o planejamento 

de carreira). A exploração de carreira correlacionou-se positivamente com os interesses 

social, empreendedor, convencional e investigativo. O interesse social correlacionou-se 

positivamente ainda com a decisão sobre a área de atuação e com a percepção de 

adequação à carreira confirmando H3 (O interesse social terá uma relação positiva com 

a percepção de adequação à carreira) e H4 (O interesse social terá uma relação 

positiva com a decisão sobre a área de atuação). 

 O interesse social se relacionou positivamente com todas as variáveis de 

carreira. Esse resultado mostra que a presença do interesse social é importante no 

desenvolvimento de carreira de estudantes de psicologia. Esse é um resultado esperado 

na medida em que Holland (1997) postula que estabilidade, satisfação e realização 
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vocacional dependem da congruência entre a personalidade do indivíduo  e o ambiente 

ocupacional em que ele esta inserido. As correlações indicam que a presença do 

interesse social entre estudantes de psicologia contribui para o aumento do 

comprometimento com a carreira, do planejamento de carreira, da exploração de 

carreira, da percepção de adequação à carreira e da decisão sobre a área de atuação. 

 A presença do interesse realista esteve negativamente relacionada com o 

comprometimento com a carreira. Esse resultado é compreensível, pois o interesse 

realista opõe-se ao interesse social no modelo proposto por Holland. Pessoas com 

interesse realista percebem-se como pouco hábeis nas interações sociais preferindo 

atividades que envolvam o uso de força física e manuseio de máquinas, ferramentas e 

equipamentos eletrônicos. Essas características explicam o porquê da relação negativa 

desse interesse com o comprometimento, uma vez que o ambiente ocupacional da 

psicologia apresenta oportunidades de trabalho que envolvem habilidades sociais com 

resolução de problemas abstratos, e não o uso de habilidades físicas e resolução de 

problemas concretos como preferem indivíduos com preferências realistas. Os interesses 

convencional e empreendedor também foram relacionados negativamente com o 

comprometimento com a carreira. A relação negativa do interesse convencional com o 

comprometimento pode ser entendida considerando que pessoas com o interesse 

convencional têm aversão a atividades ambíguas e pouco sistematizadas e possuem um 

sistema de crenças muito fechado ao contrário de pessoas com interesses artístico que 

tem presença significativa entre estudantes de psicologia. O relacionamento negativo do 

interesse empreendedor com o comprometimento é mais difícil de compreender, pois 

esse interesse obteve média e freqüência significativa entre os estudantes de psicologia. 

Enquanto pessoas com interesse social utilizam habilidades sociais para ajudar, treinar, 

curar e desenvolver outras pessoas, indivíduos com interesse empreendedor utilizam 

habilidades sociais para persuadir, controlar e liderar outras pessoas para obter ganhos 

pessoais ou atingir objetivos organizacionais. Essas diferenças de objetivos podem 

explicar porque a presença do interesse empreendedor relaciona-se a um menor 

comprometimento. Por outro lado, a presença do interesse empreendedor esteve 

relacionada de maneira positiva com o planejamento e a exploração de carreira 

corroborando H5 (O interesse empreendedor terá uma relação positiva com o 

planejamento de carreira). Pelo fato de possuírem valores mais individualistas com foco 

na realização de ambições pessoais, pessoas com predominância do interesse 

empreendedor estão mais preocupadas com suas carreiras planejando mais do que 
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pessoas com interesses sociais (Magalhães, 2005).  A relação positiva dos interesses 

empreendedor e convencional com a exploração de carreira também pode ser entendida 

pela maior preocupação que pessoas com esses interesses têm em gerenciar a própria 

carreira. Esses resultados deixam claro que o vínculo afetivo com a escolha profissional 

(comprometimento) não conduz necessariamente à comportamentos voltados para o 

cuidado e gerenciamento dessa carreira (exploração e planejamento) na medida em que 

os interesses empreendedor e convencional relacionam-se de maneira negativa com o 

comprometimento e de maneira positiva com a exploração e o planejamento. 

 A tabela 23 apresenta as correlações entre as variáveis de carreira e os interesses 

comparando os resultados de calouros e formandos. Os resultados mostram que o 

interesse social correlacionou-se de forma positiva com todas as variáveis de carreira e 

que essas correlações possuem uma magnitude maior entre os formandos, exceto na 

decisão sobre a área de atuação que a correlação entre os calouros é maior. O interesse 

realista apresentou uma correlação negativa com comprometimento com a carreira, com 

uma magnitude maior entre os formandos e correlação negativa com a percepção de 

adequação apenas entre os formandos. Os interesses investigativo e convencional 

correlacionaram-se positivamente com a exploração de carreira dos calouros. O 

interesse artístico correlacionou-se positivamente com a percepção de adequação à 

carreira dos calouros. Já o interesse empreendedor correlacionou-se positivamente com 

a exploração de carreira de calouros e formandos com uma magnitude maior entre os 

calouros. O interesse empreendedor também apresentou uma correlação positiva com o 

planejamento de carreira dos calouros e correlação negativa com o comprometimento 

com a carreira dos formandos.   
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Tabela 23. Coeficiente de correlação entre interesses e variáveis de carreira para 

calouros e formandos 

Variáveis de carreira 

Ade  Com Exp Dec Pla  

Ca Fo Ca Fo Ca Fo Ca Fo Ca Fo 

R -.02 -.15* -.14* -.17** .03 .03 .04 .05 .03 .01 

I .05 .04 -.04 -.05 .14* .08 .04 .02 .07 .07 

A .15* -.10 -.04 -.08 .04 -.04 -.01 .00 .03 -.02 

S .19* .29** .20** .30** .32** .37** .20** .16* 19* .22** 

E .00 -.10 -.03 -.13* .24** .16* .12 -.10 .21** .05 

C -.01 -.05 -.11 -.07 .14* .05 .05 .03 .09 .00 

Nota. * p<0,05; **p<0,01; R=Realista; I=Investigativo; A=Artístico; S=Social; 

E=Empreendedor; C=Convencional, Com= Comprometimento com a carreira; Pla= 

Planejamento de carreira; Exp= Exploração de carreira; Dec= Decisão sobre a área de 

atuação; Ade= Percepção de adequação à carreira, Ca= Calouros, Fo=Formandos. 

 

 O conjunto desses resultados reforça a importância da congruência entre os 

interesses e o ambiente ocupacional tanto para um maior apego afetivo a carreira e 

percepção de adequação a esta, quanto para comportamentos que visem um efetivo 

engajamento em explorar, planejar e tomar decisões sobre essa carreira. Isso porque, 

além do interesse social estar relacionado com todas as variáveis de carreira e a força 

desse relacionamento ser maior entre os formandos, a pouca influência que os outros 

interesses exercem nas variáveis de carreira entre os calouros, praticamente desaparece 

entre os formandos. A maior influência do interesse social entre os formandos e a 

ausência da influência de outros interesses indica a importância do interesses por 

atividades sociais para uma melhor adequação a carreira de psicologia. Pode-se supor, 

inclusive, que os participantes formandos chegaram ao final do curso por apresentarem 

escores maiores no interesse social, enquanto estudantes com outros interesses tenham 

desistido por não perceberem adequação entre os seus interesses e a psicologia. Essa 

suposição ganha força pelo fato do interesse realista relacionar-se negativamente com a 

percepção de adequação a carreira apenas entre formandos e o interesse empreendedor 

relacionar-se negativamente com o comprometimento com a carreira apenas entre os 

formandos. No entanto, deve-se considerar que este foi um corte transversal que 
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comparou grupos em etapas distintas da graduação, e que um estudo longitudinal que 

comparasse os mesmos estudantes no começo e no final da graduação traria maior 

certeza sobre a importância do interesse social para a gestão da carreira em estudantes 

de psicologia. 

  

3.5 Preditores das Variáveis de Carreira 

 Na medida em que todas as variáveis de carreira apresentaram correlações entre 

si, com algumas dessas correlações possuindo uma magnitude maior do que outras (ver 

tabela 21) e que os interesses ocupacionais, principalmente o interesse social, 

apresentaram correlações significativas com as variáveis de carreira, principalmente 

entre os estudantes formandos, foram conduzidas análises de regressão para cada uma 

das variáveis de carreira. Essas análises foram feitas para a amostra total dos 

participantes, para o grupo dos estudantes calouros e para o grupo dos estudantes 

formandos. Os tópicos seguintes apresentam e discutem os resultados para cada uma das 

variáveis de carreira. 

 

3.5.1 Preditores do planejamento de carreira  

 Para verificar as contribuições específicas dos interesses ocupacionais e das 

variáveis de carreira na predição do nível de planejamento de carreira, foi realizada uma 

análise de regressão por blocos. No primeiro bloco foram incluídos os interesses 

ocupacionais e no segundo bloco foram acrescentadas as variáveis de carreira. Nesse 

sentido a diferença no R² ajustado entre os dois blocos mostra o quanto as variáveis de 

carreira acrescentam ao modelo explicativo do planejamento. A tabela 24 apresenta os 

resultados dessa análise para o total da amostra, para os calouros e para os formandos. 

Os modelos apresentados são estatisticamente significativos para o total da amostra, 

Bloco 1 [F(6,471)=4,204, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,467)=48,633, p<0,001], para os 

calouros, Bloco 1 [F(6,239)=2,869, p=0,010] e Bloco 2 [F(10,235)=27,598, p<0,001] e 

para os formandos, Bloco 1 [F(6,225)=2,412, p=0,028] e Bloco 2 [F(10,221)=19,198, 

p<0,001]. 
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Tabela 24. Análise de regressão para o planejamento de carreira  

Total da amostra  Calouros (n=248) Formandos (n=233) 
Preditores 

R² Beta p R² Beta p R² Beta p 

Bloco1 3,9   4,4   3,5   

Realista  .003 0,950  -.037 0,639  .025 0,735 

Investigativo  -.009 0,874  -.020 0,811  .025 0,739 

Artístico  -.071 0,155  -.045 0,524  -.110 0,130 

Social  .187 0,001  .166 0,023  .241 0,001 

Empreendedor  .123 0,024  .196 0,010  .033 0,676 

Convencional  -.017 0,767  -019 0,814  -.014 0,864 

Bloco 2 50,0   52,1   44,1   

Realista  .018 0,638  .005 0,934  .021 0,721 

Investigativo  .036 0,368  -.009 0,877  .065 0,258 

Artístico  -.006 0,862  .017 0,746  -.025 0,649 

Social  -.056 0,152  -.085 0,121  -.042 0,478 

Empreendedor  .128 0,001  .129 0,019  .130 0,037 

Convencional  -.048 0,242  .021 0,716  -.085 0,168 

Comprometimento  .172 0,001  .170 0,010  .180 0,020 

Exploração  .223 0,001  .219 0,001  .236 0,001 

Decisão sobre a 

área 

 .405 0,001  .419 0,001  .379 0,001 

Percepção de 

adequação 

 .164 0,001  .176 0,006  .128 0,101 

 

 Os resultados mostram que os interesses sozinhos explicam 3,9% da variação do 

planejamento do total da amostra enquanto entre os calouros explicam 4,4% e entre os 

formandos esse percentual cai para 3,5%. Quando as variáveis de carreira foram 

acrescentadas ao modelo, o percentual explicado aumentou para 50% no total da mostra, 

52,1% no modelo dos calouros e 44,1% no modelo dos formandos, o que representa um 

acréscimo de 46,1%, 47,7% e 40,6% respectivamente. Isso indica que entre os calouros 

os interesses ocupacionais sozinhos interferem mais no planejamento do que entre os 

formandos. Entre os seis interesses ocupacionais, somente os interesses social e 

empreendedor foram preditores significativos do planejamento, sendo que entre os 

formandos apenas o interesse social foi um preditor significativo. Entretanto, quando as 

variáveis de carreira foram adicionadas ao modelo, apenas o interesse empreendedor foi 



 81 

um preditor significativo tanto na amostra total quanto entre calouros e formandos 

separadamente. Já entre as variáveis de carreira, todas foram preditoras significativas do 

planejamento, sendo que a decisão sobre a área de atuação e a exploração de carreira 

tiveram um peso maior nessa predição, tanto no total da amostra quanto entre calouros e 

formandos separadamente.  

 A influência da exploração sobre o planejamento é um resultado esperado, 

endossando H8(A exploração de carreira terá uma relação positiva com o planejamento 

de carreira). No entanto a decisão sobre a área de atuação tem um peso maior no 

planejamento, confirmando H11(A decisão sobre a área de atuação terá um 

relacionamento positivo com o planejamento de carreira). Essa forte influência da 

decisão pode indicar que, uma vez que os estudantes tenham definido um curso de ação 

dentro da psicologia, expresso na escolha de uma ou mais áreas de atuação específica, 

fique mais fácil para eles planejar suas carreiras.  A diversidade de áreas de inserção do 

psicólogo no mercado de trabalho pode ser um elemento que dificulta o planejamento 

de carreira dos aspirantes a psicólogos desde os anos iniciais até o final da graduação. 

Como planejar a carreira diante da grande amplitude de possibilidades? Para verificar a 

importância da escolha da área de atuação no planejamento de carreira os estudantes 

foram divididos em dois grupos: os que declararam indecisão diante da escolha da área 

de atuação e os que haviam escolhido uma ou mais áreas de atuação. A tabela 25 mostra 

a comparação das médias das variáveis de carreira entre esses dois grupos. 

 

Tabela 25. Comparação das médias das variáveis de carreira entre estudantes decididos 

e indecisos sobre a área de atuação 

Variáveis de carreira 
Indecisos 

(n=110) 

Decididos 

(n=371) 
p t 

Percepção de adequação à carreira 4,29 4,35 0,447 -0,762 

Comprometimento com a carreira 4,07 4,17 0,232 -1,200 

Exploração de carreira 3,36 3,76 0,001 -5,041 

Decisão sobre a área de atuação 2,87 3,80 0,001 -8,981 

Planejamento de carreira 3,24 3,68 0,001 -5,267 

 

 A comparação entre o grupo de indecisos e o grupo de decididos endossa a 

importância da decisão em relação à área de atuação não só no planejamento de carreira, 

mas também na exploração e, logicamente, na medida de decisão sobre a área de 
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atuação. Os estudantes que declararam indecisão em relação à área de atuação 

apresentaram índices significativamente menores de planejamento, exploração e 

decisão. De acordo com Magalhães (1995), a indecisão está relacionada a pouca 

motivação e iniciativa para explorar alternativas ocupacionais, escolhas impulsivas e 

dificuldades para antecipar o futuro. A carreira de psicologia impõe que os estudantes 

em dado momento da graduação façam opção por uma ou mais áreas de atuação. O 

estudante que se paralisa diante deste novo desafio vocacional revela suas dificuldades 

para explorar alternativas profissionais e planejar sua carreira. Ainda buscando 

investigar a importância de decisões de carreira para o planejamento, os estudantes 

foram também divididos considerando a decisão sobre a abordagem teórica. A tabela 26 

mostra a comparação das médias das variáveis de carreira entre esses dois grupos de 

estudantes. 

 

Tabela 26. Comparação das médias das variáveis de carreira entre estudantes decididos 

e indecisos sobre a abordagem teórica 

Variáveis de carreira 
Indecisos 

(n=223) 

Decididos 

(n=258) 
p t 

Percepção de adequação à carreira 4,25 4,41 0,029 -2,191 

Comprometimento com a carreira 4,03 4,25 0,003 -2,949 

Exploração de carreira 3,52 3,78 0,001 -4,243 

Decisão sobre a área de atuação 3,21 3,91 0,001 -7,856 

Planejamento de carreira 3,41 3,73 0,001 -4,591 

 

 Os resultados mostram que o grupo de estudantes decididos sobre a abordagem 

teórica apresenta escores mais elevados em todas as variáveis de carreira. Isso mostra 

que é fundamental para o estudante de psicologia decidir-se não só sobre a área em que 

irá atuar profissionalmente, mas também sobre a abordagem teórica tanto para engajar-

se em atividades que visem a gestão de sua carreira quanto para perceber-se adequado e 

comprometer-se com a carreira de psicólogo. Essa dupla escolha perante a qual os 

estudantes de psicologia são expostos, aumenta ainda mais a dificuldade dos estudantes 

em planejarem e gerirem suas carreiras, o que sugere que esse grupo específico de 

estudantes de ensino superior devem receber uma atenção especial de professores e 

profissionais responsáveis pela formação dos futuros psicólogos.  
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Uma vez que a maioria dos indecisos em relação à área de atuação e abordagem 

teórica são calouros (ver tabelas 2 e 6) e que as variáveis de carreira obtiveram escores 

menores entre os calouros, com exceção do comprometimento (ver tabela 19) pode-se 

supor que os escores menores no grupo de indecisos decorram desse grupo ser 

composto por maioria de calouros. No entanto, separando a amostra em calouros e 

formandos, e comparando o grupo de calouros indecisos com calouros decididos, e o 

grupo de formandos indecisos com formandos decididos, os mesmos resultados foram 

encontrados tanto para a decisão em relação à área de atuação quanto para a decisão em 

relação à abordagem teórica. 

 Os mesmos procedimentos de análise de regressão por blocos foram adotados 

para as outras variáveis de carreira considerando o total da amostra, os calouros e os 

formandos. 

 

3.5.2 Preditores do comprometimento com a carreira 

 A tabela 27 apresenta os resultados da análise de regressão do comprometimento 

com a carreira para o total da amostra, para os calouros e para os formandos. Os 

modelos apresentados são estatisticamente significativos para o total da amostra, Bloco 

1 [F(6,471)=11,713, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,467)=61,654, p<0,001], para os 

calouros, Bloco 1 [F(6,239)=4,430, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,235)=29,744, p<0,001] e 

para os formandos, Bloco 1 [F(6,225)=7,279, p<0,001]e Bloco 2 [F(10,221)=33,247, 

p<0,001]. 
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Tabela 27. Análise de regressão para o comprometimento com a carreira  

Total da amostra Calouros (n=248) Formandos (n=233) 
Preditores 

R² Beta p R² Beta p R² Beta p 

Bloco1 11,9   7,7   14,0   

Realista  -.134 0,009  -.130 0,093  -.122 0,084 

Investigativo  -.034 0,512  -.011 0,887  -.051 0,468 

Artístico  -.103 0,033  -.092 0,184  -.121 0,078 

Social  .346 0,001  .310 0,001  .371 0,001 

Empreendedor  -.096 0,065  -.003 0,969  -.179 0,016 

Convencional  -.021 0,691  -.118 0,144  .076 0,314 

Bloco 2 56,0   54,0   58,3   

Realista  -.083 0,024  -.083 0,130  -.072 0,146 

Investigativo  -.016 0,661  -.007 0,901  -.020 0,689 

Artístico  -.080 0,020  -.134 0,008  -.012 0,789 

Social  .136 0,001  .140 0,009  .100 0,049 

Empreendedor  -.056 0,138  -.024 0,652  -.073 0,176 

Convencional  -.031 0,416  -.092 0,109  .015 0,780 

Planejamento  .151 0,001  .164 0,010  .135 0,020 

Exploração  -.003 0,930  .043 0,411  -.014 0,786 

Decisão sobre a 

área 

 .063 0,100  .085 0,126  .068 0,196 

Percepção de 

adequação 

 .583 0,001  .550 0,001  .614 0,001 

 

Os resultados mostram que os interesses sozinhos explicam 11,9% da variação 

do comprometimento do total da amostra enquanto entre os calouros explicam 7,7% e 

entre os formandos esse percentual sobe para 14%. Quando as variáveis de carreira 

foram acrescentadas ao modelo, o percentual explicado aumentou para 56% no total da 

mostra, 54% no modelo dos calouros e 58,3% no modelo dos formandos, o que 

representa um acréscimo de 44,1%, 46,3% e 44,3% respectivamente. Esses resultados 

apontam que os interesses sozinhos contribuem mais para a variação do 

comprometimento nos formandos do que nos calouros. Entre os seis interesses 

ocupacionais, o interesse social é o único que foi preditor do comprometimento tanto no 

total da amostra quanto entre calouros e formandos. Os interesses realista e artístico 

tiveram uma relação negativa com o comprometimento no total da amostra enquanto o 



 85 

interesse empreendedor teve uma relação negativa com o comprometimento entre os 

formandos. Quando as variáveis de carreira foram acrescentadas ao modelo, o interesse 

artístico passou a se relacionar negativamente com o comprometimento entre os 

calouros, enquanto o interesse empreendedor não mais se relacionou de forma negativa 

entre os formandos. Entre as variáveis de carreira, apenas o planejamento de carreira e a 

percepção de adequação à carreira foram preditores significativos do comprometimento, 

sendo que a percepção de adequação a carreira teve um peso muito maior na predição. 

Os modelos encontrados indicam que a percepção de adequação à carreira é o 

principal preditor do comprometimento e com menor força o planejamento de carreira. 

Esse modelo preditivo endossa os resultados encontrados nas correlações corroborando 

H10(A percepção de adequação à carreira terá um relacionamento positivo com o 

comprometimento com a carreira). 

 

3.5.3 Preditores da exploração de carreira 

A tabela 28 apresenta os resultados da análise de regressão da exploração de 

carreira para o total da amostra, para os calouros e para os formandos. Os modelos 

apresentados são estatisticamente significativos para o total da amostra, Bloco 1 

[F(6,471)=10,988, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,467)=21,865, p<0,001], para os calouros, 

Bloco 1 [F(6,239)=6,616, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,235)=11,204, p<0,001] e para os 

formandos, Bloco 1 [F(6,225)=6,992, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,221)=10,916, p<0,001]. 
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Tabela 28. Análise de regressão para a exploração de carreira  

Total da amostra Calouros (n=248) Formandos (n=233) 
Preditores 

R² Beta p R² Beta p R² Beta p 

Bloco1 11,2   12,1    13,5   

Realista  -.012 0,810  -.088 0,244  .033 0,645 

Investigativo  -.024 0,655  .038 0,623  -.031 0,657 

Artístico  -.078 0,107  -.102 0,130  -.075 0,272 

Social  .300 0,001  .308 0,001  .379 0,001 

Empreendedor  .168 0,001  .181 0,013  .137 0,067 

Convencional  .008 0,867  .000 0,999  -.030 0,692 

Bloco 2 30,4   29,4   30,0   

Realista  -.009 0,841  -.061 0,368  .043 0,505 

Investigativo  -.010 0,829  .047 0,506  -.028 0,666 

Artístico  -.047 0,278  -.089 0,152  -.012 0,852 

Social  .187 0,001  .208 0,002  .229 0,001 

Empreendedor  .144 0,002  .119 0,073  .160 0,022 

Convencional  .003 0,958  .019 0,794  -.045 0,513 

Comprometimento  -.005 0,930  .066 0,411  -.024 0,786 

Planejamento  .310 0,001  .323 0,001  .295 0,001 

Decisão sobre a 

área 

 .113 0,018  .032 0,643  .009 0,890 

Percepção de 

adequação 

 .127 0,024  .096 0,214  .228 0,009 

 

Os resultados mostram que os interesses sozinhos explicam 11,2% da variação 

da exploração de carreira do total da amostra enquanto entre os calouros explicam 

12,1% e entre os formandos esse percentual sobe para 13,5%. Quando as variáveis de 

carreira foram acrescentadas ao modelo, o percentual explicado aumentou para 30,4% 

no total da mostra, 29,4% no modelo dos calouros e 30% no modelo dos formandos, o 

que representa um acréscimo de 19,2%, 17,3% e 16,5% respectivamente. Esses 

resultados indicam que os interesses ocupacionais e as variáveis de carreira contribuem 

de forma específica na predição da exploração de carreira e que os interesses 

ocupacionais sozinhos contribuem mais para a variação da exploração nos formandos 

do que nos calouros. Entre os seis interesses ocupacionais, apenas os interesses social e 

empreendedor foram preditores significativos da exploração de carreira, sendo que entre 
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os formandos o interesse empreendedor não foi um preditor significativo. Entretanto, 

quando as variáveis de carreira foram acrescentadas ao modelo, o interesse 

empreendedor deixou de ser um preditor significativo entre os calouros e passou a ser 

um preditor significativo entre os formandos. Entre as variáveis de carreira, o 

planejamento foi preditor significativo da exploração tanto no total da amostra quanto 

entre calouros e formandos. A decisão sobre a área de atuação foi preditor significativo 

no total da amostra, enquanto a percepção de adequação foi preditor no total da amostra 

e nos formandos. 

 Esses resultados indicam uma forte relação do planejamento de carreira e do 

interesse social com a exploração de carreira, uma vez que essas duas variáveis estão 

presentes tanto no total da amostra quanto entre calouros e formandos separadamente. A 

relação entre a exploração e planejamento de carreira está de acordo com a literatura 

previamente estudada (Super & Hall, 1978; Super, 1983; Ball, 1998; Ourique, 2010). 

No entanto, esses estudos têm considerado principalmente a exploração como 

antecedente ao planejamento, ou seja, o indivíduo primeiro busca informações sobre 

atividades profissionais, oportunidades de emprego e instituições de trabalho e depois 

traça planos embasados nessas informações. Apesar de na presente pesquisa a hipótese 

levantada postulasse uma relação entre as duas varáveis sem indicar uma direção de 

causalidade que foi corroborada através das correlações já apresentadas, é possível que 

os estudantes de psicologia primeiro estabeleçam metas e tracem objetivos de carreira e 

depois busquem informações que possam ajudar a atingir esses objetivos. Ao analisar os 

itens da escala de exploração (ver Anexo C), observa-se que tratam principalmente da 

busca de informações sobre oportunidades de atuação no mercado de trabalho 

 A presença do interesse social tanto no total da amostra quanto entre calouros e 

formandos separadamente demonstra a importância desse interesse entre estudantes de 

psicologia para uma maior atividade na busca de informações sobre a carreira. Isso 

corrobora a importância da congruência entre os interesses e o ambiente ocupacional, na 

medida em que o interesse social contribui para uma maior preocupação em buscar 

informações e em estar atualizado com as oportunidades de carreira na psicologia. Entre 

os formandos o interesse empreendedor e a percepção de adequação a carreira também 

contribuíram em menor peso com o modelo. Já a decisão sobre a área de atuação 

contribui apenas quando se considera o total da amostra.  
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3.5.4 Preditores da decisão sobre a área de atuação 

A tabela 29 apresenta os resultados da análise de regressão da decisão sobre a 

área de atuação para o total da amostra, para os calouros e para os formandos. Os 

modelos apresentados são estatisticamente significativos para o total da amostra, Bloco 

1 [F(6,471)=2,483, p=0,022] e Bloco 2 [F(10,467)=27,320, p<0,001], para os calouros, 

Bloco 1 [F(6,239)=2,318, p=0,034] e Bloco 2 [F(10,235)=14,929, p<0,001] e para os 

formandos, Bloco 1 [F(6,225)=2,455, p=0,026] e Bloco 2 [F(10,221)=12,215 p<0,001]. 

 

Tabela 29. Análise de regressão para a decisão sobre a área de atuação 

Total da amostra Calouros (n=248) Formandos (n=233) 
Preditores 

R² Beta p R² Beta p R² Beta p 

Bloco1 1,8   3,1   3,6   

Realista  .066 0,225  .030 0,704  .082 0,270 

Investigativo  -.073 0,186  -.041 0,615  -.043 0,565 

Artístico  -.068 0,178  -.104 0,143  -.069 0,338 

Social  .168 0,001  .229 0,002  .208 0,003 

Empreendedor  -.025 0,650  .088 0,248  -.205 0,009 

Convencional  .076 0,180  -.033 0,688  .142 0,078 

Bloco 2 35,6   36,2   32,7   

Realista  .073 0,100  .063 0,330  .091 0,148 

Investigativo  -.064 0,153  -.030 0,652  -.044 0,479 

Artístico  -.014 0,733  -.057 0,339  .006 0,918 

Social  .021 0,629  .106 0,094  .024 0,706 

Empreendedor  -.103 0,025  -.030 0,639  -.190 0,005 

Convencional  .087 0,061  -.011 0,866  .133 0,049 

Comprometimento  .092 0,100  .117 0,126  .110 0,196 

Planejamento  .522 0,001  .556 0,001  .456 0,001 

Exploração  .105 0,018  .029 0,643  .009 0,890 

Percepção de 

adequação 

 -.048 0,360  -.073 0,320  .078 0,365 

 

 Os resultados mostram que os interesses sozinhos explicam 1,8% da variação da 

exploração de carreira do total da amostra enquanto entre os calouros explicam 3,1% e 

entre os formandos esse percentual sobe para 3,6%. Quando as variáveis de carreira 

foram acrescentadas ao modelo, o percentual explicado aumentou para 35,6% no total 
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da mostra, 36,2% no modelo dos calouros e 32,7% no modelo dos formandos, o que 

representa um acréscimo de 33,8%, 33,1% e 29,1% respectivamente. Esses resultados 

indicam que os interesses ocupacionais e as variáveis de carreira contribuem de forma 

específica na predição da decisão sobre a área de atuação. Entre os seis interesses 

ocupacionais, apenas os interesses social e empreendedor foram preditores 

significativos da decisão sobre a área de atuação, sendo que o interesse empreendedor 

apenas entre os formandos e apresentando uma relação negativa. Entretanto, quando as 

variáveis de carreira foram incluídas no modelo, apenas o interesse empreendedor foi 

preditor significativo no total da amostra e entre os formandos, apresentando uma 

correlação negativa. Entre as variáveis de carreira, o planejamento foi o principal 

preditor tanto no total da amostra quanto entre calouros e formandos separadamente. A 

exploração de carreira também contribuiu com um peso menor para a variação da 

decisão sobre a área no total da amostra. 

 O conjunto desses resultados mostra que o planejamento de carreira foi o 

principal preditor da decisão sobre a área de atuação. Da mesma maneira, a decisão 

sobre a área de atuação foi o principal preditor do planejamento de carreira (ver tabela 

24). Isso pode sugerir apenas a existência de correlação entre as duas variáveis sem 

indicar uma direção de causalidade, apesar de que anteriormente tenha se discutido a 

importância das decisões em relação a área de atuação e abordagem teórica não só para 

o planejamento, mas também para outras variáveis de carreira quando foram analisados 

os preditores do planejamento de carreira. Adicionalmente a contribuição específica dos 

interesses ocupacionais foi muito pequena, sendo que apenas o interesse empreendedor 

contribuiu para a predição e de forma negativa. Nesse sentido, apesar de guardar um 

forte relacionamento com o planejamento de carreira, não está claro quais os fatores que 

levam os estudantes a se decidirem sobre áreas de atuação. O mais provável é que esta 

decisão ocorra com o passar dos anos na graduação, uma vez que a análise da medida 

categórica de decisão sobre área indica que apenas 6,4% dos formandos relatam 

indecisão (ver tabela 2). Também se deve considerar que a presença do interesse 

empreendedor contribui de forma negativa para os estudantes decidirem-se sobre a área 

de atuação, sobretudo os estudantes formandos. 
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3.5.5 Preditores da percepção de adequação à carreira 

A tabela 30 apresenta os resultados da análise de regressão da percepção de 

adequação á carreira para o total da amostra, para os calouros e para os formandos. Os 

modelos apresentados são estatisticamente significativos para o total da amostra, Bloco 

1 [F(6,471)=7,386, p<0,001] e Bloco 2 [F(10,467)=15,659, p<0,001], para os calouros, 

Bloco 1 [F(6,239)=2,473, p=0,024] e Bloco 2 [F(10,235)=25,353, p<0,001]e para os 

formandos, Bloco 1 [F(6,225)=6,766 p<0,001] e Bloco 2 [F(10,221)=34,052, p<0,001]. 

 

Tabela 30. Análise de regressão para a percepção de adequação à carreira 

Total da amostra Calouros (n=248) Formandos (n=233) 
Preditores 

R² Beta p R² Beta p R² Beta p 

Bloco1 7,4   3,5   13,0   

Realista  -.096 0,067  -.072 0,362  -.095 0,181 

Investigativo  -.021 0,696  .001 0,988  -.053 0,459 

Artístico  -.014 0,774  .114 0,108  -.146 0,034 

Social  .295 0,001  .199 0,007  .374 0,001 

Empreendedor  -.097 0,071  -.047 0,535  -.153 0,041 

Convencional  .013 0,817  -.037 0,654  .086 0,256 

Bloco 2 53,3   49,8   58,9   

Realista  -.011 0,779  .020 0,721  -.032 0,523 

Investigativo  .001 0,978  .007 0,910  -.018 0,718 

Artístico  .064 0,067  .178 0,001  -.050 0,298 

Social  .033 0,377  -.025 0,657  .066 0,194 

Empreendedor  -.071 0,068  -.089 0,114  -.057 0,294 

Convencional  .031 0,438  .036 0,554  .039 0,464 

Comprometimento  .618 0,001  .600 0,001  .606 0,001 

Planejamento  .153 0,001  .184 0,006  .094 0,101 

Exploração  .085 0,024  .068 0,214  .134 0,009 

Decisão sobre a 

área 

 -.035 0,380  -.058 0,320  .048 0,365 

 

Os resultados mostram que os interesses sozinhos explicam 7,4% da variação da 

percepção de adequação à carreira do total da amostra enquanto entre os calouros 

explicam 3,5% e entre os formandos esse percentual sobe para 13%. Quando as 

variáveis de carreira foram acrescentadas ao modelo, o percentual explicado aumentou 
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para 53,3% no total da mostra, 49,8% no modelo dos calouros e 58,9% no modelo dos 

formandos, o que representa um acréscimo de 45,9%, 46,3% e 45,9% respectivamente. 

Esses resultados indicam que os interesses ocupacionais e as variáveis de carreira 

contribuem de forma específica na predição da percepção de adequação à carreira e que 

os interesses ocupacionais sozinhos contribuem mais para a variação da percepção de 

adequação à carreira nos formandos do que nos calouros. Entre os interesses 

ocupacionais, os interesses social, empreendedor e artístico foram preditores 

significativos da percepção de adequação à carreira, sendo que os interesses artístico e 

empreendedor apenas entre os formandos e apresentando correlação negativa. 

Entretanto, quando as variáveis de carreira foram adicionadas ao modelo apenas o 

interesse artístico foi preditor significativo e especificamente entre os calouros. Entre as 

variáveis de carreira, o comprometimento foi preditor significativo da percepção de 

adequação tanto no total da amostra quanto entre calouros e formandos separadamente. 

O planejamento foi preditor significativo no total da amostra e nos calouros e a 

exploração no total da amostra e nos formandos. 

O conjunto desses resultados mostra que o comprometimento com a carreira foi 

o principal preditor da percepção de adequação a carreira da mesma forma que a 

percepção de adequação à carreira foi o principal preditor do comprometimento (ver 

tabela 32). Isso pode sugerir que existe apenas uma correlação entre as duas variáveis 

sem indicar uma direção de causalidade. No entanto a literatura tem apontado que a 

percepção de adequação à carreira é um preditor do comprometimento com a carreira 

(London, 1983; Goulet & Sing, 2002; Carless, 2005). Entre os interesses, apenas o 

interesse artístico apareceu como preditor, principalmente entre os calouros. A 

influência do interesse artístico na percepção de adequação a carreira pode ser explicada 

pelo fato deste ser o segundo interesse predominante em estudantes de psicologia, 

ficando atrás apenas do interesse social (ver tabelas 13 e 14). No entanto, entre os 

formandos o interesse artístico não foi incluído como preditor. 
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3.6 Adequação do Modelo Teórico 

O conjunto dos resultados obtidos corroborou o modelo teórico proposto e 

hipóteses de pesquisa. Também foram encontrados resultados que não haviam sido 

previamente levantados nas hipóteses, tais como o relacionamento dos interesses social 

e empreendedor com a exploração de carreira. Sabe-se que análises correlacionais não 

apontam direção de causalidade entre variáveis. Estas relações foram sugeridas a partir 

de premissas teóricas. 

A figura 3 retorna ao modelo teórico e apresenta os resultados considerados 

relevantes. Os valores apresentados indicam o coeficiente de correlação entre as 

variáveis e a seta indica a direção de causalidade que a revisão de literatura e análise e 

discussão dos resultados sugerem.  
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Figura 3. Adequação do Modelo Teórico de Investigação
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3.7 Considerações Finais 

  O presente estudo teve como objetivos descrever o perfil de interesses de 

estudantes de psicologia e verificar a existência de relações entre os interesses 

ocupacionais e variáveis de carreira em estudantes no começo e no final da graduação. 

Outros aspectos também foram investigados, como a preferência por áreas de atuação e 

abordagens teóricas. As hipóteses levantadas foram confirmadas, corroborando as 

expectativas propostas. Os dados evidenciaram o predomínio do interesse social entre 

estudantes de psicologia, seguido do interesse artístico. Os interesses empreendedor e 

investigativo concorrem para formar o perfil de interesses da amostra, sugerindo a 

presença de dois padrões: SAI e SAE, corroborando pesquisas anteriores (Holland, 

1997; Toomey et al., 2008). 

O interesse social foi o mais influente nos vários aspectos de carreira 

investigados. Isso mostra a importância da congruência entre a pessoa e o ambiente 

ocupacional tanto para um maior desejo de permanecer na carreira e perceber-se 

adequado a esta, quanto para um efetivo engajamento em explorar, tomar decisões e 

planejar essa carreira. As pesquisas que tem se dedicado a investigar o 

comprometimento, a exploração e o planejamento de carreira não tem controlado a 

congruência entre os interesses e o ambiente. A influência da congruência sobre as 

variáveis de carreira indica que esta é uma variável que deva ser controlada nas 

pesquisas que investiguem processos de carreira. 

A associação entre interesse social e psicologia clínica, corroborou que esse 

estereótipo ocupacional da psicologia permanece dominante, indicando que os 

indivíduos ao ingressarem na graduação em psicologia buscam a atuação na área clínica 

como forma de dar vazão as suas preferências por atividades mais sociais. Estudantes 

que optam pela clínica percebem-se como mais adequados à carreira demonstrando 

também um maior comprometimento com a carreira do que os estudantes que optam 

pela área organizacional. Os estudantes que optam pela área organizacional, em 

contrapartida, apresentam uma relação mais forte com o interesse empreendedor, que 

por sua vez esteve associado positivamente com planejamento e exploração, e 

negativamente com comprometimento, percepção de adequação à carreira e decisão 

sobre a área de atuação. Isso sugere que os estudantes que optam pela área 

organizacional enfrentam maiores dificuldades para se identificarem com o papel 

tradicional de psicólogos no Brasil, talvez por perceberem que a cultura dominante nos 

cursos de psicologia não seja congruente com a expressão de interesses 
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empreendedores, e a escolha pela área organizacional pode ser uma tentativa de 

solucionar esse problema. 

Os resultados também evidenciaram uma marcada distinção entre o apego 

afetivo e a identificação com os papeis profissionais por um lado e comportamentos 

efetivos que objetivam gerenciar a carreira por outro. Essa diferença é observada na 

medida em que os calouros comprometem-se mais com a carreira, mas exploram, 

planejam e decidem menos do que os formandos; enquanto formandos se comprometem 

menos, mas exploram, planejam e decidem mais do que os calouros. Além disso, o 

interesse empreendedor esteve associado negativamente ao comprometimento com a 

carreira na mesma medida em que se associou positivamente com exploração e 

planejamento, principalmente entre os formandos. 

Outro resultado que merece destaque é o impacto que as decisões sobre a área de 

atuação e abordagem teórica têm tanto para o planejamento e exploração quanto para o 

comprometimento e percepção de adequação à carreira. Os estudantes de psicologia são 

confrontados durante a graduação com um considerável número de abordagens teóricas 

e possibilidades de inserção profissional. Os resultados indicam que a indecisão diante 

dessas duas escolhas pode prejudicar o desenvolvimento de carreira desses estudantes, 

pois essa indecisão esteve associada a escores menores de exploração e planejamento, e, 

no caso da abordagem teórica, essa indecisão esteve ainda associada a menores escores 

de comprometimento e percepção de adequação à carreira.  Espera-se que professores 

de psicologia, como profissionais responsáveis pela formação de futuros psicólogos, 

estejam atentos a essa questão, estimulando o estudo e a reflexão sobre os caminhos de 

carreira possíveis na psicologia. Também poderia ser estimulada a criação de programas 

e cursos específicos para o acompanhamento dos estudantes de psicologia desde os anos 

iniciais na graduação. Cientes da relação estreita entre o estereótipo da clínica e o 

interesse social, professores podem demonstrar aos estudantes que as outras áreas de 

atuação são tão eficazes em efetivar a expressão de interesses sociais quanto a clínica 

parece ser. 

Serviços de orientação de carreira para estudantes de psicologia têm sido 

relatados nos Estados Unidos (Macera & Cohen, 2006), e apontados como importantes 

para que os estudantes possam sentir-se mais seguros nas suas escolhas de carreira 

dentro da área de psicologia. Para melhor informar os estudantes sobre o grande leque 

de opções de carreira, departamentos de psicologia têm oferecido simpósios de carreira, 

clubes de psicologia e cursos de orientação para as áreas específicas. Esses cursos têm 



 96 

metas especificas para orientar os estudantes, tais como: ajudar a decidir ou não por 

uma área de psicologia; informar sobre cursos preparatórios e oportunidades de 

aprofundamento nas áreas; introduzi-los nas opções relativas à carreira de psicologia; 

ajudá-los a adquirir habilidades e conhecimentos para realizar metas de carreira. Os 

próprios estudantes avaliaram esses cursos como extremamente necessários e que 

devam continuar sendo ministrados no futuro (Macera & Cohen, 2006). Bueno et al. 

(2004) sugerem o oferecimento de serviços de apoio aos estudantes de psicologia 

argumentando que é papel da universidade participar do planejamento de carreira de 

seus alunos. Existem muitas publicações em língua inglesa com objetivo de orientar 

estudantes de psicologia nas decisões de carreira (McDonald & Das, 2008; Super, 2001; 

Morgan, Kuther & Habben, 2005; Oster, 2006; Steremberg, 2006). Há, no entanto, uma 

ausência deste tipo de literatura em língua portuguesa. Seria importante que trabalhos 

desse tipo fossem realizados por pesquisadores, professores e profissionais para o 

contexto brasileiro. 

O presente estudo teve como principal limitação a escolha de um delineamento 

de corte transversal, pois este não permite identificar com segurança relações causais, 

uma vez que o desenvolvimento do indivíduo não é acompanhado. Por conseguinte, 

futuras pesquisas poderiam utilizar delineamentos longitudinais que acompanhassem o 

estudante durante e após a graduação. Isso permitiria identificar com mais segurança 

fatores como desistência e permanência na carreira, empregabilidade e sua relação com 

interesses. Pesquisas futuras também poderiam investigar os interesses ocupacionais em 

profissionais já inseridos em áreas específicas de atuação para identificar com mais 

precisão a existência de perfis de interesses diferenciados em cada área, uma vez que a 

presente pesquisa considerou apenas a preferência expressa no desejo em atuar nas áreas 

e não uma efetiva inserção em determinada área.  

Mesmo considerando essas limitações, o presente estudo permitiu uma reflexão 

sobre o desenvolvimento de carreira de estudantes de psicologia, tendo como base o 

papel que os interesses desempenham nesse processo. Também contribuiu com dados 

empíricos sobre o perfil de interesses ocupacionais desse segmento profissional no 

Brasil. Acredita-se que os resultados ora discutidos nessa dissertação possam contribuir 

para o estímulo a novas pesquisas e também como ferramenta útil para auxiliar 

estudantes de psicologia no desenvolvimento de suas carreiras. 
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Anexos 

 

Anexo A 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIODEMOGRÁFICO 

 

1. Sexo:  (  ) Masculino             (   ) Feminino 
 
2. Idade ___________  anos. 
 
3. Estado Civil: (  ) Solteiro (a)     (  ) Casado (a) 
(   ) Separado(a) / Divorciado (a)    (  ) Viúvo(a) 
 
4. Pretende atuar profissionalmente como psicólogo? (    ) SIM   (    ) NÃO 
 
5. Trabalha em alguma outra área fora da psicologia ou faz algum outro curso 
universitário em paralelo? (   )SIM  (    ) NÃO Qual?___________________________ 
 
6. Qual o seu semestre no curso de psicologia? __________  
 
7. Qual abordagem teórica adota ou pretende adotar em sua prática profissional? 
 
(   ) Ainda não decidi qual abordagem adotar 
(   ) Comportamentalismo     (   ) Cognitivismo   (   )  Humanismo 
(   )  Existencialismo     (   ) Psicanálise  (   ) Gestaltismo 
(   )  Psicodrama   (   ) Psicologia analítica   (   ) Sócio-Histórica 
(   ) Outras. ___________________ 
 
8. Qual das áreas de atuação você deseja trabalhar? 
 
(   ) Ainda não decidi em que área atuar 
(   ) Clínica   (   ) Organizacional   (   ) Escolar    
(   ) Docência   (   ) Pesquisa   (   ) Comunitária 
(   ) Jurídica    (    ) Esporte   (   ) Saúde   (   ) Hospitalar 
(   ) Outras. ____________________ 
9. Em quais áreas da psicologia realizou estágio? 

A presente pesquisa procura compreender relações entre aspectos da vida pessoal e 
profissional. Esta é uma pesquisa realizada pelo Programa de Pós-graduação em Psicologia da 
UFBA. Este questionário será respondido por dezenas de estudantes universitários de 
diferentes instituições. Deste modo, não é uma pesquisa da sua universidade, e os resultados 
serão analisados estatisticamente somente pelos pesquisadores, com objetivos científicos, 
garantindo o anonimato das respostas. A sua participação é valiosa, e desde já expressamos a 
nossa gratidão por sua gentileza em colaborar conosco. 
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(   ) Clínica   (   ) Organizacional   (   ) Escolar      (   ) Pesquisa   (   ) Comunitária 
(   ) Jurídica    (    ) Esporte   (   ) Saúde   (   ) Hospitalar 
 
Algum desses estágios era remunerado? (    ) SIM   (    ) NÃO   
 
 Quais?___________________________________________________________
__________ 
 
 
10. Atualmente você está realizando algum estágio? (    ) SIM   (    ) NÃO 
     
   a) Se sim, em que área?______________________ 
   b) Esse estágio é remunerado? (    ) SIM   (    ) NÃO 
 
Se você concorda em participar de uma segunda etapa desta pesquisa no próximo ano, 
indique um email de contato:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

  Anexo B 

                     
                   INTERESSES 
 

Os itens a seguir descrevem atividades que podem ser mais ou menos 

interessantes para você. Indique, de acordo com a chave de respostas abaixo, o quanto 

cada atividade é interessante ou atraente para você, não importa se você se sente capaz 

ou não de desempenhá-la. O valor 1 indica que você não tem qualquer interesse na 

atividade, e o valor 5 indica que considera a atividade muito interessante. Os valores 2, 

3, e 4 indicam graus intermediários de interesse. Quanto maior o número, mais 

interessante é a atividade para você. 

 

Chave de respostas:  1        ---------      2      ------------      3    -----------     4        ------------     5 
↓ ↓ 
 
 
 
 
 
 

1) R Consertar aparelhos elétricos 1       2       3       4      5 

2) R Consertar carros 1       2       3       4      5 

3) R Consertar peças mecânicas 1       2       3       4      5 

4) R Construir objetos de madeira 1       2       3       4      5 

5) R Fazer um Curso Técnico 1       2       3       4      5 

6) R Fazer um curso de Desenho Mecânico 1       2       3       4      5 

7) R Fazer um curso de Marcenaria 1       2       3       4      5 

8) R Fazer um curso de Mecânica de Automóveis 1       2       3       4      5 

9) R Trabalhar com um técnico ou mecânico famoso 1       2       3       4      5 

10) R Trabalhar ao ar livre 1       2       3       4      5 

11) R Operar máquinas ou equipamento motorizado 1       2       3       4      5 

12) I Ler livros ou revistas científicas 1       2       3       4      5 

13) I Trabalhar num escritório ou laboratório de 

pesquisa 

1       2       3       4      5 

14) I Trabalhar num projeto científico 1       2       3       4      5 

15) I Estudar teorias científicas 1       2       3       4      5 

16) I Trabalhar com produtos químicos  1       2       3       4      5 

Esta frase é totalmente 
falsa ao meu respeito  

Esta frase é totalmente 
verdadeira ao meu 

respeito  
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17) I Aplicar a matemática a problemas práticos 1       2       3       4      5 

18) I Fazer um curso de Física 1       2       3       4      5 

19) I Fazer um curso de Química 1       2       3       4      5 

20) I Fazer um curso de Matemática 1       2       3       4      5 

21) I Fazer um curso de Biologia 1       2       3       4      5 

22) I Estudar problemas filosóficos ou técnicos 1       2       3       4      5 

23) A Esboçar, desenhar ou pintar 1       2       3       4      5 

24) A Projetar móveis, roupas ou cartazes 1       2       3       4      5 

25) A Tocar numa banda, grupo ou orquestra 1       2       3       4      5 

26) A Tocar um instrumento musical 1       2       3       4      5 

27) A Criar retratos ou fotografias 1       2       3       4      5 

28) A Escrever novelas ou peças teatrais 1       2       3       4      5 

29) A Fazer um curso de arte 1       2       3       4      5 

30) A Arranjar ou compor musicas de qualquer tipo 1       2       3       4      5 

31) A Trabalhar com um grande artista, escritor ou 

escultor 

1       2       3       4      5 

32) A Apresentar-se para outras pessoas (dança, teatro, 

canto, etc.) 

1       2       3       4      5 

33) A Ler artigos sobre arte, literatura ou música 1       2       3       4      5 

34) S Conhecer educadores ou terapeutas importantes 1       2       3       4      5 

35) S Ler artigos ou livros sobre sociologia 1       2       3       4      5 

36) S Fazer trabalho social de caridade 1       2       3       4      5 

37) S Ajudar outros a resolver seus problemas pessoais 1       2       3       4      5 

38) S Estudar a delinqüência juvenil 1       2       3       4      5 

39) S Ler artigos ou livros sobre psicologia 1       2       3       4      5 

40) S Fazer um curso sobre Relações Humanas 1       2       3       4      5 

41) S Ensinar numa escola de ensino médio (2º grau) 1       2       3       4      5 

42) S Supervisionar atividades de pacientes com doença 

mental 

1       2       3       4      5 

43) S Ensinar adultos 1       2       3       4      5 

44) S Trabalhar como voluntário 1       2       3       4      5 

45) E Aprender estratégias para sucesso nos negócios 1       2       3       4      5 

46) E Trabalhar em seu próprio negócio ou serviço 1       2       3       4      5 
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47) E Assistir conferências sobre vendas 1       2       3       4      5 

48) E Fazer um curso rápido em Administração ou 

liderança 

1       2       3       4      5 

49) E Ser executivo de uma grande empresa 1       2       3       4      5 

50) E Supervisionar o trabalho de outros 1       2       3       4      5 

51) E Conhecer executivos e líderes importantes 1       2       3       4      5 

52) E Liderar um grupo na conquista de um objetivo 1       2       3       4      5 

53) E Participar de uma campanha política 1       2       3       4      5 

54) E Atuar como consultor organizacional ou de 

negócios 

1       2       3       4      5 

55) E Ler artigos ou revistas de negócios 1       2       3       4      5 

56) C Preencher formulários de imposto de renda 1       2       3       4      5 

57) C Adicionar, subtrair ,multiplicar e dividir números 

em negócios ou contabilidade 

1       2       3       4      5 

58) C Operar máquinas de escritório 1       2       3       4      5 

59) C Guardar registros detalhados de despesas 1       2       3       4      5 

60) C Estabelecer um sistema de arquivamento 1       2       3       4      5 

61) C Fazer um curso de Contabilidade 1       2       3       4      5 

62) C Fazer um curso de Matemática Financeira 1       2       3       4      5 

63) C Fazer um inventário de suprimentos e produtos 1       2       3       4      5 

64) C Verificar erros ou falhas em papéis ou produtos  1       2       3       4      5 

65) C Atualizar registros ou arquivos 1       2       3       4      5 

66) C Trabalhar num escritório 1       2       3       4      5 
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Anexo C 

CARREIRA 

A seguir você encontrará uma série de frases que abordam aspectos da sua vida 

profissional. Incluindo a escolha, a preparação para o mundo do trabalho e o exercício e 

o desenvolvimento de papeis profissionais, considerando a carreira de psicologia, use 

a chave abaixo para informar o seu grau de concordância com cada frase. O valor 1 

indica que você não concorda com a frase, e o valor 5 indica que você concorda 

totalmente com a frase. Os valores 2, 3, e 4 indicam graus intermediários de 

concordância. 

Chave de respostas:       

                                  1        ---------      2      ------------      3    ----------     4        --------     5 

↓ ↓ 
 
 
 
 
 

 
 

 (Escala de comprometimento com a carreira) 
 

C1 Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da 

psicologia, eu provavelmente a escolheria. 

1       2       3       4      5 

C5 Eu desejo, claramente, fazer minha carreira na 

psicologia. 

1       2       3       4      5 

C9 Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não 

escolheria trabalhar na psicologia. 

1       2       3       4      5 

C13 Mesmo que eu tivesse todo o dinheiro que necessito 

sem trabalhar, eu, provavelmente, continuaria nessa 

carreira. 

1       2       3       4      5 

C16 Eu gosto demais da minha profissão para largá-la. 1       2       3       4      5 

C20 Esta minha profissão é a ideal para trabalhar o resto 

da vida. 

1       2       3       4      5 

C24 Eu me sinto desapontado por ter escolhido a 

psicologia. 

1       2       3       4      5 

 
 

Esta frase é totalmente 
falsa ao meu respeito  

Esta frase é totalmente 
verdadeira ao meu 

respeito  
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(Escala de Planejamento de carreira) 
 

C4 Eu tenho uma estratégia para alcançar meus 

objetivos na carreira de psicologia. 

1       2       3       4      5 

C8 Eu criei um plano para o meu desenvolvimento na 

carreira de psicologia. 

1       2       3       4      5 

C12 Eu tenho metas específicas para meu 

desenvolvimento na carreira de psicologia. 

1       2       3       4      5 

C17 Eu não costumo pensar sobre meu desenvolvimento 

profissional na carreira de psicologia. 

1       2       3       4      5 

C21 Não faço idéia de como conseguir um emprego na 

psicologia. 

1       2       3       4      5 

C25 Às vezes sinto-me em conflito sobre qual será o meu 

futuro na psicologia. 

1       2       3       4      5 

 
 
(Escala de Exploração de carreira) 
 

C2 Eu procuro me informar sobre oportunidades de 

carreira em psicologia. 

1       2       3       4      5 

C6 Estou informado sobre as características e 

possibilidades das diversas áreas de atuação da 

psicologia. 

1       2       3       4      5 

C10 Eu converso com psicólogos mais experientes para 

obter dicas e orientações sobre o desenvolvimento 

da minha carreira na psicologia. 

1       2       3       4      5 

C14 Busco informações sobre o mercado de trabalho e 

oportunidades de emprego na minha profissão. 

1       2       3       4      5 

C18 Procuro informações sobre os tipos de trabalho 

específicos que eu gostaria de ter. 

1       2       3       4      5 

C22 Eu gasto uma significativa soma de tempo pessoal 

lendo jornais ou livros relativos a minha profissão. 

1       2       3       4      5 
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(Escala de tradução do autoconceito profissional) 
 

Decisão sobre a área de atuação 

C3 Eu tenho clareza sobre as minhas preferências 
relativas às áreas de atuação profissional na 
psicologia. 

1       2       3       4      5 

C7 Sinto-me confuso em relação as minhas preferências 
de carreira na psicologia 

1       2       3       4      5 

C19 Está claro para mim o papel que desejo 
desempenhar como psicólogo (a). 

1       2       3       4      5 

Percepção de adequação à carreira 

C11 Acredito que a psicologia é uma profissão adequada 
aos meus valores. 

1       2       3       4      5 

C15 Às vezes eu sinto que essa não é a carreira mais 
adequada à minha personalidade. 

1       2       3       4      5 

C23 Acredito que a psicologia é uma profissão adequada 
às minhas habilidades e potenciais. 

1       2       3       4      5 
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Anexo D 
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Anexo E 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 1ª VIA 
 

Eu, _______________________________________________________, 

carteira de identidade RG: __________________ declaro ter sido informado (a) sobre 

os objetivos da pesquisa, aceitando livremente participar da mesma. Tenho 

conhecimento que minha identidade será preservada, bem como qualquer dado que 

possa revelá-la, assim como a qualquer momento poderei retirar esta autorização sem 

nenhum constrangimento. Sou sabedor que poderei entrar em contato com o 

pesquisador, tendo sido informado (a) de seu telefone (8801-2851). 

Assinaturas 

Pesquisador: 

___________________________Participante:_________________________ 

 

   Salvador, ___ de _______________ de _____ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 2ª VIA 
 

Eu, _______________________________________________________, 

carteira de identidade RG: __________________ declaro ter sido informado (a) sobre 

os objetivos da pesquisa, aceitando livremente participar da mesma. Tenho 

conhecimento que minha identidade será preservada, bem como qualquer dado que 

possa revelá-la, assim como a qualquer momento poderei retirar esta autorização sem 

nenhum constrangimento. Sou sabedor que poderei entrar em contato com o 

pesquisador, tendo sido informado (a) de seu telefone (8801-2851). 

Assinaturas 

Pesquisador: 

___________________________Participante:_________________________ 

 

   Salvador, ___ de _______________ de ______ 


