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Resumo 
 

A presente pesquisa investigou a relação entre maturidade de carreira e 

desempenho acadêmico em estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental em 

escolas públicas e particulares da cidade de Salvador/Bahia. Participaram do estudo 

209 estudantes, com idades de 10 a 15 anos (116 homens e 93 mulheres) distribuídas 

nas condições socio-econômicas “baixa” (72 pessoas), “média (101 pessoas) e “alta” 

(36 pessoas). As dimensões indicativas da maturidade de carreira do modelo 

desenvolvido por Donald Super para a infância (até 14 anos) foram mensuradas por 

uma versão brasileira adaptada da CCDS (Children Career Development Scale), 

desenvolvida por Schultheiss e Stead (2005). O desempenho acadêmico foi medido 

através das notas efetivamente obtidas pelos estudantes durante o primeiro semestre de 

2010, conforme fornecido pelas escolas. Os dados foram analisados por regressões 

lineares, análises de variância, ANOVAs de um fator e testes de Qui-quadrado. Os 

resultados indicaram ser a maturidade de carreira um preditor relevante do desempenho 

acadêmico, especialmente nas condições sócio-econômica “baixa” e “média”, e 

sugerem que programas de estimulação da maturidade de carreira já no ensino 

fundamental venham a promover melhorias no desempenho acadêmico dos estudantes 

e contribuir para a redução da evasão escolar. A variável condição sócio-econômica 

mostrou-se moderadora da influência da maturidade de carreira sobre o desempenho 

acadêmico. Verificou-se ainda a influência de outras variáveis ligadas ao contexto 

familiar dos participantes – tipo de profissão (universitária ou não-universitária) e nível 

de escolaridade dos pais – também relacionadas com a condição socioeconômica. A 

variável sexo não exerceu influência relevante sobre o desempenho acadêmico. 

 
 

Palavras-chave: maturidade de carreira, desempenho acadêmico, infância, condição 
sócio-econômica 
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Abstract 
 

This study investigated the relationship between career maturity and academic 

performance in students from 6th to 9th grades of primary education in public and 

private schools in Salvador / Bahia. The study included 209 students, ages 10 to 15 

years (116 men and 93 women) distributed in the socioeconomic conditions "low" (72 

people), "medium” (101 people) and  “high"(36 people). The indicative dimensions of 

career maturity model developed by Donald Super for children (up to 14 years) were 

measured by an adapted brazilian version of the CCDS (Children Career Development 

Scale) developed by Schultheiss and Stead (2005). Academic performance was 

measured through the grades obtained by students effectively during the first half of 

2010, as provided by the schools. Data were analyzed by linear regression, analysis of 

variance, one-way ANOVA and chi-square. The results indicated that career maturity is 

a significant predictor of academic performance, especially in socioeconomic "low" 

and "medium", and suggest that stimulation programs of career maturity as early as 

elementary school will promote improvements in academic performance students and 

contribute to the reduction of truancy. The variable socioeconomic status proved to be 

the moderating influence of career maturity on academic performance. It was also 

influenced by other variables linked to family background of the participants - the type 

of profession (university or non-university) and educational level of parents - also 

related to socioeconomic status. The gender variable did not exert significant influence 

on academic performance. 

 

Key-words: career maturity, academic performance, childhood, socioeconomic status 
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Introdução 

O presente estudo investigou a relação entre maturidade de carreira e o 

desempenho acadêmico em alunos dos anos finais do ensino fundamental. 

Neste trabalho, carreira é definida como “a combinação e seqüência de papéis 

desempenhados por uma pessoa no curso de sua vida,”(Super, 1980, p. 282). Isto 

ocorre da infância à velhice, no desempenho, às vezes simultâneo, de diversos papéis 

socialmente estabelecidos, como criança, estudante, lúdico-ocioso, cidadão, 

trabalhador, cônjuge, dono-de-casa, pai, aposentado, e outros menos comuns. Assim, a 

carreira, constitui a sua própria história de vida em termos de atuação no mundo 

objetivo e inserção na sociedade. Neste processo, o indivíduo continuamente constrói 

autoconceitos e busca implementá-los na realidade (Super, 1957, 1963, 1980, 1983, 

1990). 

O autoconceito (Super, 1963a, 1963b) representa a idéia que o indivíduo tem de 

si mesmo, do que é capaz de realizar na realidade, da sua maneira de fazê-lo e dos 

efeitos que resultam do seu desempenho. O autoconceito vai sendo estruturado à 

medida que o indivíduo percebe e avalia o próprio desempenho em diversos papéis 

socialmente estabelecidos e na interação com outras pessoas, principalmente em quatro 

grandes cenários – o lar, a escola, a comunidade e o local de trabalho. Isto lhe permite 

formular uma idéia acerca da sua inserção na sociedade e lhe propicia senso de 

identidade. Não existe um autoconceito único, mas um conjunto de autoconceitos 

específicos que se relacionam entre si num sistema dinâmico de autoconceitos, este sim 

único em cada momento. Com os atributos que sejam considerados relevantes para o 

papel de trabalhador, o indivíduo desenvolve um autoconceito ocupacional. 

Na nossa sociedade, industrializada, tecnológica, o papel de trabalhador tem 

uma influência marcante na inserção do indivíduo na sociedade (Alvaro, 2006; 

Salanova, Garcia & Peiró, 1996). Skorikov e Vondracek (2010) citam a ocupação 

profissional como o maior mecanismo de inserção do indivíduo na sociedade e no 

desenvolvimento e manifestação da sua identidade. Assim, o autoconceito ocupacional 

tem forte participação na constituição do autoconceito como um todo (ou sistema de 

autoconceitos) e, consequentemente, a carreira ocupacional tem participação intensa no 

desenvolvimento da carreira como um todo.  
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A psicologia das carreiras esteve, até a metade do século XX, voltada para o 

momento da escolha de uma profissão/ocupação que fosse a mais adequada para as 

características do indivíduo. Isso traduz o paradigma que foi predominante na primeira 

metade do século XX, o matching paradigm – “o homem certo no lugar certo”. Este 

paradigma, desde a década de 1950 vem sendo transformado para um paradigma mais 

abrangente, desenvolvimentista e dinâmico. A partir dos estudos de Eli Ginzberg e 

colaboradores (1951) e principalmente com as proposições desenvolvidas ao longo de 

40 anos por Donald Super (1953 a 1994), a psicologia das carreiras passou a visualizar 

a carreira como resultado de um processo contínuo que ocorre durante toda a vida do 

indivíduo, desce a infância e até a velhice (Carvalho, 1995; Sparta, 2003) . 

De acordo com Super (1963c, 1983, 1990), o processo de desenvolvimento de 

carreira ocorre em alguns estágios e sub-estágios, referenciáveis à idade cronológica do 

indivíduo. Em cada um o indivíduo é confrontado com determinadas tarefas de 

desenvolvimento, em função das expectativas da sociedade. Maturidade de carreira 

representa a prontidão do indivíduo para lidar adequadamente com as questões 

referentes à sua carreira, lidar adequadamente com as tarefas de desenvolvimento 

pertinentes ao estágio em que se encontre, num processo que se inicia na infância e 

perdura até a velhice. A maturidade de carreira, portanto, é uma característica que o 

indivíduo manifesta durante toda a sua vida, em sua relação com as demandas sociais. 

O conceito de maturidade de carreira foi desenvolvido ao longo de 25 anos de 

estudos empíricos, e inclui as seguintes dimensões indicativas: planejamento, 

exploração (atitudinais), informação, tomada de decisão (cognitivas) e orientação para 

a realidade (misto de atitudinal e cognitiva) (Super,1983). 

Ter maturidade de carreira significa que o indivíduo preocupa-se em estabelecer 

para si uma inserção social satisfatória através do exercício de papéis – especialmente o 

de trabalhador -, com base nas experiências passadas e em termos perspectivos a curto, 

médio e longo prazos. Neste processo ele faz questionamentos sobre si mesmo e o 

ambiente e se mobiliza em busca de informações e recursos que possam ser utilizados 

no desenvolvimento e implementação do seu autoconceito ocupacional, e é capaz de 

avaliar os fatos de forma realista e tomar decisões eficazes para o direcionamento da 

sua carreira.  
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Em função da aceleração da dinâmica social e de mercado a partir dos anos 

1950 e crescente até os dias atuais, resulta inexistente uma seqüência nítida e estável de 

etapas de desenvolvimento a partir da aproximação e ingresso no mercado de trabalho. 

Assim, para as etapas de desenvolvimento a partir da adolescência Super (1983) propôs 

a mudança do termo maturidade para adaptabilidade de carreira, mantido contudo o 

mesmo conceito. 

Na infância, as tarefas de desenvolvimento (Balbinotti, 2003; Super 1990) 

envolvem o aprendizado de técnicas gerais de adaptação e o desenvolvimento dos 

primeiros esboços do seu autoconceito ocupacional. No curso desse estágio, a criança 

fantasia e testa - inclusive em atividades não ocupacionais - as suas habilidades, imita 

pessoas representativas, avalia as suas capacidades e características no confronto com 

as exigências dos papéis que irá desempenhar na sociedade.  

São os esboços de autoconceito ocupacional da infância que gradativamente se 

tornarão em algo mais cristalizado, especificado, testado e implementado na realidade a 

partir da adolescência e, espera-se, mais estabilizado e desenvolvido na fase adulta. Na 

infância, portanto, são estabelecidas as primeiras referências para todo o processo de 

desenvolvimento da carreira. 

 Apesar do reconhecimento da importância da infância no processo de 

desenvolvimento da carreira, a produção científica sobre o desenvolvimento de carreira 

neste período ainda tem-se revelado escasso e com pouca profundidade. O foco na 

infância como objeto de estudo e etapa fundamental no processo de desenvolvimento 

da carreira é uma tendência mais atual da comunidade científica, mas os estudos e 

pesquisas ainda são demasiado insuficientes para uma adequada compreensão dos 

fenômenos e mecanismos que nela se verificam (Watson & McMahon, 2008). 

Recentes revisões de literatura, realizadas por Hartung et al. (2005) e Watson e 

McMahon (2005) indicam que desde os anos elementares da escola já existe uma 

vinculação entre o desenvolvimento de carreira e a percepção da própria identidade 

pelas crianças (Porfelli, Hartung & Vondraceck, 2008). Assim, a escola é um dos 

principais cenários onde o jovem pode desenvolver a sua carreira, exercendo o papel de 

estudante, pelo convívio e influências de colegas e professores e pela aquisição de 

informações acadêmicas (Schultheiss, Palma & Manzi, 2005).  
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Conforme previsto em orientações governamentais (M.E., 2004), a escola se 

propõe a funcionar como um recurso para aquisição de informações necessárias para o 

processo de socialização e inserção do indivíduo na comunidade, incluindo a 

construção e implementação do seu papel de trabalhador. Para que isso ocorra, contudo, 

é preciso que o processo de aprendizagem seja efetivo. Este processo, por sua vez, 

requer que os conteúdos a serem assimilados sejam relevantes para quem aprende, que 

se conectem com núcleos cognitivos já desenvolvidos ou em desenvolvimento pelo 

indivíduo, em função de seus interesses (Ausúbel, 1983; Freire, 1986; Piaget, 1977; 

Vygotsky, 2000; Wallon, 1995). Assim como a aquisição de conteúdos acadêmicos, o 

desenvolvimento de carreira também é um processo de aprendizagem – mais 

abrangente, envolvendo o pensar, o sentir, o perceber e o agir – através do qual os 

indivíduos ativamente integram suas experiências passadas num processo contínuo de 

interação com o mundo ao longo de suas vidas (Watson & McMahon, 2005). 

 Na infância, maturidade de carreira representa a mobilização de recursos 

cognitivos e afetivos para integração no meio social e tecnológico existente e para o 

desenvolvimento de um primeiro esboço de autoconceito ocupacional, envolvendo a 

busca de informações sobre o papel de trabalhador e sobre suas características e 

possibilidades neste papel, numa perspectiva de futura implementação através da sua 

inserção no mundo adulto do trabalho. Portanto, na medida em que o estudante tenha 

um adequado desenvolvimento da maturidade de carreira, as informações acadêmicas 

disponibilizadas pelas escolas tenderão a lhe ser mais atrativas, e assim a propiciar uma 

aprendizagem mais efetiva e consequentemente melhores resultados nos exames 

escolares.  

Em outras palavras, se o estudante apresenta um nível adequado de maturidade 

de carreira, a aquisição de conhecimentos acadêmicos lhe será motivadora e portanto 

mais efetiva, o que melhorará o seu desempenho acadêmico. A expectativa que 

mobilizou a realização deste trabalho é de que a maturidade de carreira esteja 

relacionada com a existência de motivação acadêmica e seja preditora do desempenho 

acadêmico. 

O foco deste trabalho se situa nos estudantes dos anos finais (6º ao 9º ) do 

ensino fundamental, dada a correspondência observada entre este período do currículo 

escolar e o sub-estágio capacidades do desenvolvimento de carreira, ambos com a 
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mesma referência cronológica (11 a 14 anos: (a) no sub-estágio capacidades a tarefa de 

desenvolvimento é a estruturação básica do autoconceito ocupacional,e o jovem 

começa a cotejar suas aptidões com as exigências do futuro exercício 

profissional(Balbinotti, 2003; Super, 1963, 1990), o que tende a torná-los mais 

interessados pela aquisição de conhecimentos; (b) nos anos finais, de acordo com as 

orientações governamentais (M.E., 2004), os conteúdos acadêmicos passam a abranger 

assuntos que já se relacionem mediatamente às futuras profissões.  

Assim, espera-se que nos anos finais do ensino fundamental a relação entre 

maturidade de carreira, motivação e desempenho acadêmico seja evidenciada. O 

presente trabalho foi estruturado para investigar esta possibilidade. Os resultados 

obtidos poderão contribuir com a indicação de um caminho para o desenvolvimento de 

programas de intervenção no ensino acadêmico com vistas à melhoria do interesse, 

aprendizado e desempenho acadêmico dos estudantes, conforme sugerem os estudos de 

Hartung, Porfelli e Vondracek (2005, 2008), Porfelli, Hartung e Vondracek (2008), 

Schultheiss, Palma e Manzi (2005), Skorikov e Patton (2010), Watson e McMahon 

(2008). 

A revisão de literatura aborda os conceitos de carreira e trabalho e sua função 

estruturante no processo de desenvolvimento psicossocial do indivíduo, seguindo-se 

um breve histórico das diferentes concepções e proposições teóricas sobre a psicologia 

das carreiras. A proposições de Donald Super sobre o desenvolvimento das carreiras, 

modelo teórico adotado neste trabalho, é detalhada em seus momentos de elaboração e 

aperfeiçoamento até a sua forma mais atualizada, a Life-span, Life-space Theory, 

exposta a sua dinâmica e seus conceitos fundamentais. O conceito de maturidade de 

carreira é detalhado em suas aplicações nos períodos da adolescência/idade adulta e da 

infância. 

Foi ainda analisada a possível influência de outras variáveis que estudos 

científicos têm indicado como impactantes sobre o desempenho acadêmico dos 

estudantes - como condição sócio-econômica, sexo, tipo de expectativa e aspiração 

profissional (universitária ou não-universitária) dos participantes, nível de escolaridade 

e tipo de profissão (universitária ou não-universitária) dos pais. O modelo inicialmente 

proposto para a pesquisa foi o de que a maturidade de carreira se apresenta como 
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preditor do desempenho acadêmico, sendo esta relação mediada pela motivação 

acadêmica intrínseca. 

 

2 – Delimitações conceituais: orientação profissional, desenvolvimento e maturidade de 

carreira 

2.1– Carreira e trabalho 

O termo carreira pode receber inúmeras interpretações. Do ponto de vista de um 

observador externo, a carreira pode vista como a seqüência de cargos e funções 

ocupadas pelo indivíduo no mundo do trabalho, objetivamente verificáveis. Para o 

indivíduo, pode ser considerada um processo contínuo de busca, construção e 

reconstrução de significado para si mesmo através do trabalho (Magalhães, 2005).  

Hughes (1958) já apontava para a distinção entre carreiras objetiva e subjetiva. 

A carreira objetiva é externamente observável, ao passo que a carreira subjetiva é a 

“perspectiva mutante através da qual o sujeito vê a sua vida como um todo e interpreta 

o significado dos seus atributos, ações e dos acontecimentos da sua vida”(p.63). Schein 

(1990) distinguiu entre carreira externa e carreira interna. A carreira externa refere-se a 

seqüência de ocupações e etapas de crescimento profissional que podem ser 

objetivamente identificados, enquanto a carreira interna foi definida pelo autor como 

“os temas e conceitos que o sujeito desenvolve e que dão sentido aos seus esforços de 

carreira” (p.257). 

Em função da relevância que o trabalho assume para a inserção do indivíduo na 

sociedade, o papel de trabalhador é o lugar privilegiado de processos de identificação e 

o sentimento de pertencer a uma comunidade (Hayes e Nutman, 1981, citado por 

Alvaro, 2006,). Em qualquer tempo a inserção do ser humano em qualquer comunidade 

passa pela sua relação com o trabalho. Segundo Salanova, Gracia e Peiró (1996) os 

significados atribuídos ao trabalho ao longo da história variaram entre o degradante e o 

construtivo:  

a) nos povos primitivos não havia uma distinção nítida entre trabalho e não-

trabalho, já que as atividades de caça, plantio e colheita, defesa do território e 

das ameaças do ambiente eram realizadas de forma “natural”, não sistemática 

ou obrigatória. Contudo, apontam para uma inerente obrigatoriedade 
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decorrente da sua realização ser indispensável à própria sobrevivência, 

caracterizando-as como trabalho.  

b) nas primeiras grandes civilizações, a idéia de trabalho ficou fortemente 

associada ao trabalho físico, repetitivo, obrigatório, imposto, destinada às 

camadas mais inferiores da população e aos prisioneiros de guerra tornados 

escravos. No Feudalismo o trabalho era ainda associado ao trabalho físico e 

obrigatório; para o senhor feudal, era considerado como algo sujo, próprio de 

vassalos; para os servos, tinha também um significado de meio de 

sobrevivência e de atividade que os caracterizava, à qual se dedicavam e sobre 

o que detinham saber e maestria.  

c) A partir do Renascimento o trabalho passou a ser concebido como algo 

positivo, um meio para a realização pessoal, mesmo sendo obrigatório. A 

partir da Revolução Industrial o trabalho passou a ser considerado como o 

principal meio para aquisição de bens e serviços, então numa realidade em que 

já existia alguma possibilidade de mobilidade social, realçando o papel do 

trabalho como fator relevante para a definição da posição do indivíduo na 

comunidade e na sua realidade material e subjetiva. Nos tempos atuais se pode 

considerar o trabalho não só como um meio para obtenção de resultados 

materiais e econômicos, mas também como uma atividade valorizada 

intrinsecamente e que contribui significativamente para melhorar o 

desenvolvimento do indivíduo e o valor da sua própria vida. 

Segundo Alvaro (2006), a primeira função do trabalho é a de prover os meios 

necessários para sobreviver, mas é algo mais que um meio de sobrevivência ; é um 

componente básico na definição de nós mesmos. Nossa identidade se baseia, em grande 

parte, no trabalho que realizamos. Skorikov e Vondracek (2010) citam a ocupação 

profissional como o maior mecanismo de inserção do indivíduo na sociedade e no 

desenvolvimento e manifestação da sua identidade. Creio ser possível conceituarmos o 

trabalho humano como sendo uma atividade envolvendo esforço físico e/ou mental, que 

se realiza produzindo efeitos sobre a realidade externa e dentro de suas circunstâncias, 

com vistas a obter em troca algo indispensável para a sobrevivência e/ou bem-estar 

material e/ou psíquico daquele que o realiza. 
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Salanova, Peiró e Prieto (1993) assinalaram inúmeras funções que o trabalho 

pode exercer na vida das pessoas para que estas obtenham um retorno pertinente para   

a sua sobrevivência (aquisição dos bens de consumo necessários, controle sobre o meio 

ambiente, comodidade,  saúde, segurança), para a estruturação da sua interação com o 

meio (estruturação do tempo, senso de disciplina e dever, aquisição e transmissão de 

normas, crenças e expectativas, interação e aprendizado social) e desenvolvimento da 

identidade (descoberta e desenvolvimento de habilidades e destrezas, atingimento de 

autonomia e controle sobre a própria vida, reconhecimento, status e prestígio, auto-

conhecimento, auto-confiança e auto-estima, provimento de sentido para a vida e meios 

para realização pessoal). 

Aproximando-se a uma concepção de carreira interna, subjetiva (Magalhães, 

2005), Super (1990) assinala que o trabalho proporciona um foco relevante para a 

organização da personalidade. As pessoas obtêm satisfação na vida e no trabalho na 

medida em que consigam realizar atividades que permitam uma adequada manifestação 

de suas habilidades, necessidades, valores, interesses, traços de personalidade e 

concepções sobre si mesmo e que o grau de satisfação que as pessoas podem obter do 

trabalho é proporcional ao grau em que elas são capazes de nele materializar aquilo que 

pensam sobre si mesmos. 

A relação do indivíduo com o trabalho pode representar um meio para um 

desenvolvimento psíquico harmônico do indivíduo ou, por outro lado, levar à 

deterioração da sua relação consigo mesmo e com os demais. A não possibilidade de 

manifestação no trabalho das suas características pessoais e a não obtenção de 

compensações desejadas/necessitadas pode interferir no desenvolvimento pessoal, nas 

condições de vida e mesmo na possibilidade de sobrevivência das pessoas. Síndromes 

depressivas e paranóides, irritabilidade e agressividade exacerbadas, drogadição e 

distúrbios psicossomáticos diversos, são possíveis decorrências de uma relação 

negativa com o trabalho, que geram entraves ao desenvolvimento psíquico individual, 

dificuldades nas suas interações sociais e afetivas e, consequentemente, na sua 

integração na comunidade (Selligmann-Silva, 1994). 

A escolha e o desempenho de uma profissão, assim como suas atualizações e 

redirecionamentos se inserem no desenvolvimento da carreira do indivíduo, que por sua 

vez se insere em sua estrutura de vida como um todo (Savickas, 1997). Pela sua 
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relevância na inserção do indivíduo na sociedade, tanto da perspectiva do indivíduo 

quanto da sociedade, o desenvolvimento das carreiras têm sido objeto de reflexão e 

estudo ao longo da história. 

 

2.2- Breve trajetória histórica: da orientação vocacional à psicologia das carreiras 

A importância da relação entre os indivíduos e suas ocupações profissionais é 

objeto de reflexão desde antes da era cristã. Platão, em sua obra A República, com 

vistas à concepção uma comunidade ideal, sugeriu uma divisão de trabalho em que 

determinadas categorias de pessoas seriam mais adequadas que outras para 

determinadas tarefas. Cícero, na Roma Antiga, analisou diferenças entre os indivíduos 

quanto aos seus talentos e entre os diferentes trabalhos então existentes, e salientou a 

necessidade de haver compatibilidade entre as pessoas e as ocupações. Até essa época, 

contudo, não havia qualquer possibilidade de direcionamento ou escolha profissional: o 

nascimento em uma ou outra classe social praticamente determinava o campo 

ocupacional do indivíduo e o aprendizado das tarefas de cada ofício se dava dentro das 

respectivas famílias (Carvalho, 1995). 

Como decorrência das transições históricas dos sistemas sócio-político-

econômicos dos Grandes Impérios para o Feudalismo e depois para o Capitalismo, e 

após os momentos históricos do Renascimento, a Reforma Protestante, o Iluminismo, a 

ascenção do pensamento Humanista e, finalmente, a Revolução Comercial e a 

Revolução Industrial, configurou-se um contexto de mercado de trabalho, onde passa a 

existir uma relativa liberdade de escolha de profissões e ocupações para os indivíduos e 

uma forte necessidade de eficiência por parte da estrutura produtiva empregadora 

(Carvalho, 1995). 

No início do século XX surgiu com nitidez o campo de estudos e práticas 

denominado Orientação Profissional, como uma atividade voltada para detectar pessoas 

inaptas para determinadas tarefas, e assim evitar redução da produtividade e da 

lucratividade em função do absenteísmo provocado por acidentes de trabalho. Assim 

funcionava o Centro de Orientação Profissional, em Munique, Alemanha, criado em 

1902 (Sparta, 2003). A Orientação Profissional nesta perspectiva expandiu-se para 

outros países da Europa (Itália, França, Holanda, Inglaterra, Suíça) e para os Estados 

Unidos. (Carvalho, 1995). 
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Com a criação do Vocational Boureau of Boston (1907), e a publicação do livro 

Choosing a Vocation (1909), ambos por Frank Parsons, consolidou-se o surgimento da 

Orientação Profissional (Sparta, 2003).  Parsons (1909) definiu uma abordagem da 

Orientação Profissional com três passos básicos: (1) a análise das características do 

indivíduo, (2) a análise das características das ocupações, e (3) o cruzamento destas 

informações com busca a se atingir um grau maximizado de adequação entre indivíduo 

e trabalho (Sparta, 2003). O modelo proposto por Parsons foi base para o 

desenvolvimento do que posteriormente ficou conhecido - especialmente a partir dos 

trabalhos desenvolvidos no Minnesota Employement Stability Research Institute -  

como a teoria do traço e fator, dominante até a década de 40 em termos de orientação 

profissional (Brown & Brooks, 1990). 

A ocorrência da 1ª Guerra Mundial (1914 a 1918) reforçou o foco da Orientação 

Profissional na adequação do indivíduo às tarefas com vistas à maior eficiência, 

ocorrendo o grande desenvolvimento de testes para a escolha e alocação de recrutas nas 

diversas tarefas da atuação do exército dos Estados Unidos. A utilização das técnicas 

psicométricas foi intensa nas décadas seguintes à 1ª Guerra Mundial. (Carvalho, 1995; 

Sparta, 2003). Em 1927 começaram a ser realizados estudos sobre a influência da 

escolha e satisfação no trabalho - 1ª publicação do Strong Vocational Interest Blank, 

por Edward K. Strong, nos Estados Unidos -, e sobre a influência das relações humanas 

sobre a produtividade dos operários – por Elton Mayo, nos Estados Unidos (Magalhães, 

1995). Em 1933, com vistas ao equilíbrio entre oferta e demanda de trabalho através de 

aferir a adequação entre os perfis dos candidatos e das vagas, foi criado o United States 

Employement Service (Magalhães, 1995), seguindo a equação proposta por Parsons. 

Durante a 2ª Guerra Mundial intensificou-se o desenvolvimento dos recursos 

psicométricos, a partir da utilização de recursos estatísticos como a análise fatorial 

novamente a busca da eficiência através da adequação entre perfis de características do 

indivíduo e dos postos de trabalho. Após a 2ª Guerra Mundial, com os crescentes 

desenvolvimentos tecnológicos e do processo de industrialização, e o decorrente 

surgimento de novas ocupações e profissões, questiona-se a suficiência do modelo 

adotado até então (Carvalho, 1995). 

A partir da década de 40 a influência dos fatores afetivos e sociais sobre o 

desempenho e produtividade do trabalhador passou a ser objeto de maior atenção, o que 



16 

deslocou o foco da Orientação Profissional mais para o indivíduo e seus aspectos 

subjetivos e relacionais (Carvalho, 1995). 

Em 1942 foi publicado o livro Counseling and Psychoterapy: Newer Concepts 

in Practice, de Carl Rogers, contendo as bases do que viria a ser a sua Terapia Centrada 

no Cliente. As idéias de Rogers, postulando uma atuação menos diretiva do Psicólogo e 

uma maior participação do indivíduo no processo, influenciaram significativamente a 

mudança de paradigmas na Psicologia como um todo e particularmente na Orientação 

Profissional (Sparta, 2003). 

A década de 1950 marcou um momento a partir do qual a Orientação 

Profissional passou visar mais que aferir a adequação entre características do indivíduo 

e sua adequação ou não aos perfis requeridos pelas ocupações, mas como algo que 

envolvia a questão da escolha pessoal.  

Em 1957, com base nos trabalhos de Gardner Murphy (1947) sobre canalização 

da energia psíquica, na teoria de motivação de Maslow (1954) e na teoria psicanalítica, 

Anne Roe formulou uma teoria em que postulava que a formação da personalidade é 

determinada pela predisposição genética e por experiências atendimento ou frustração a 

necessidades básicas durante a infância, especialmente nas relações da criança com 

seus pais. A escolha profissional – dentro de uma classificação geral de ser direcionada 

ou não para pessoas - seria orientada de modo a satisfazer necessidades da infância que 

não teriam sido atendidas. Suas proposições não encontraram suporte relevante nos 

estudos empíricos realizados para sua validação. 

Em 1959 foi publicada a Tipologia de J. Holland, segundo a qual os interesses 

profissionais derivam da personalidade do indivíduo, cujas características 

correspondem a diferentes grupos laborais e ambientes de trabalho (Sparta, 2003). De 

acordo com esta formulação, a escolha profissional seria orientada de acordo com a 

configuração, em cada indivíduo, das personalidades vocacionais. J. Holland definiu 

seis Personalidades Vocacionais englobando características de personalidade, 

habilidades e interesses, que se relacionavam com as profissões. A combinação e 

preponderância das personalidades vocacionais em cada indivíduo seria resultante do 

seu processo de estruturação da personalidade, consideradas as influências de fatores 

hereditários, relacionais, e sócio-econômico-culturais. A formulação de Holland, 

embora tendo encontrado suporte representativo nos estudos empíricos, não explica o 
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processo de estruturação das personalidades vocacionais durante a vida do indivíduo 

(Pelletier, Noiseaux & Bujold, 1977). 

Bordin, Nachmann e Segal postularam, em 1963, que a escolha profissional se 

dá em função da satisfação que proporcione através da sublimação de impulsos 

instintuais decorrentes de fixações infantis de acordo com a teoria psicanalítica de 

desenvolvimento, tendo suas bases estabelecidas na primeira infância. Posteriormente, 

Bordin (1984,1990) efetuou individualmente uma reformulação das proposições 

iniciais, incluindo uma ênfase especial para o papel dos jogos e sua relação com as 

ocupações e atribuindo ao desenvolvimento vocacional  uma maior extensão no tempo 

e uma função de busca de sentido para a própria vida do indivíduo (Araújo, 2009; 

Bordin, 1990). 

Também a partir da década de 1950 foram formuladas teorias de concepção 

desenvolvimentista, nas quais a escolha profissional passa a ser vista como integrante e 

resultante do processo de desenvolvimento psíquico do indivíduo. Como contribuições 

mais significativas podem ser destacadas as propostas de Ginzberg, Tiedmann e 

O’Hara, Pelletier, Noiseaux e Bujold, e Super (Torres, 2001) 

A publicação do livro Occupational Choice, de Eli Ginzberg e colaboradores, 

em 1951, marcou o surgimento da concepção desenvolvimentista da escolha 

profissional. A escolha profissional foi então considerada como um processo evolutivo 

entre os últimos anos da infância e os primeiros da idade adulta (Sparta, 2003), 

englobando os períodos fantasista (infância), provisório (adolescência, envolvendo os 

estágios interesses, capacidades e transição), realista e de especificação, cada um 

envolvendo tarefas necessárias a realizar e escolhas a serem feitas .  No início da 

década de 70, Ginzberg reviu alguns pontos de sua teoria e estabeleceu que a escolha 

profissional é um processo que transcorre durante toda a vida (Levenfus, 1997; 

Pelletier, Noiseaux & Bujold, 1977). 

Tiedmann e O’Hara (1963) descreveram o desenvolvimento vocacional como 

um processo de estruturação de uma identidade vocacional através da diferenciação e 

integração da personalidade na medida em que vai interagindo com o mundo do 

trabalho, englobando os períodos de antecipação ou preocupação (etapas de exploração, 

cristalização e esclarecimento) e realização ou adaptação (etapas de indução, reforma e 

integração), em uma sucessão de escolhas. 
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Pelletier, Noiseaux e Bujold (1977) elaboraram metolologia denominada 

Enfoque Operatório, onde propuseram a  realização programada de tarefas com vistas a 

mobilizar os recursos cognitivos e afetivos do indivíduo, tomando como referência as 

propostas desenvolvimentistas e a Teoria do Intelecto de Guilford. Consideram que o 

desenvolvimento vocacional envolve principalmente as operações de (a) exploração - 

reconhecer a existência e a importância da questão; obter informações abundantes e 

diversificadas ; suportar possibilidades conflitantes ; imaginar possibilidades para si – 

(b) cristalização -reconhecer a necessidade de escolher entre muitas possibilidades ; 

analisar e classificar as informações disponíveis ; focalizar os pontos de identificação ; 

organizar o cenário da escolha -,  (c) especificação  - identificar as informações e 

classificações com hierarquia de valores e necessidades ; obter informações e 

possibilidades complementares ; assumir escolha específica – e (d) realização - 

reconhecer a necessidade de materialização; checar a escolha, sua consistência e 

justificação, planejar a implementação antecipando possíveis dificuldades e medidas 

contingenciais.  

A Teoria do Desenvolvimento Vocacional de Donald Super foi publicada em 

1953 e postulou a escolha profissional como um processo que ocorre ao longo de toda a 

vida, da infância à velhice, atravessando diferentes etapas, cada uma com distintas 

tarefas de desenvolvimento a serem realizadas (Sparta, 2003). 

Dentre os teóricos acerca de Orientação Profissional, Super foi o que estruturou 

um modelo teórico mais consistente e abrangente e que mais detalhou o processo de 

desenvolvimento da escolha profissional (Brown, 1990), além de grandemente 

suportado por estudos empíricos. Tem sido, ao longo do tempo, um dos modelos 

teóricos mais utilizados como referência para estudos empíricos (Sparta, 2003), 

inclusive sendo considerado como generalizável para outras culturas, inclusive a 

brasileira (Balbinotti, 2003). 

A teoria de Super, observada como modelo teórico para o presente trabalho, 

será abordada mais detalhadamente adiante. 

 

2.3- Panorama atual das abordagens teóricas da psicologia das carreiras 

Os pressupostos básicos da Teoria do Traço e Fator permeiam diversas 

abordagens teóricas como as de Super, Roe e Holland (Brown, 1990). Técnicas 
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psicométricas de avaliação continuam sendo bastante utilizadas em diversas 

metodologias de aconselhamento e avaliação de carreira. 

As abordagens com enfoque na personalidade continuam referenciadas pela 

teoria de J.Holland, ainda uma das mais utilizadas como referencial teórico para 

estudos empíricos e por novo desenvolvimento da teoria de Anna Roe juntamente com 

P.Lunneberg (1956, 1990) 

A abordagem psicodinâmica não mostrou avanço significativo, exceto na 

América do Sul, especialmente Brasil e Argentina, através da influência da Estratégia 

Clínica de Rodolfo Bohoslawsky (1977). 

A abordagem desenvolvimentista, além da grande utilização do modelo de 

Super (1953 a 1994) como referencial de estudos empíricos atuais, tem continuidade 

através de M.Savickas (1994, 2005), que desenvolveu o referencial teórico de Super e 

agregou técnicas adlerianas de aconselhamento, dentro de uma perspectiva 

construtivista (Patton & McMahon, 2006). 

As teorias baseadas na sociocognição tiveram grande impulso a partir do final 

dos anos 70, desenvolvendo as idéias da teoria de aprendizagem social de Bandura 

(1977) e têm como principais representantes a Teoria da Aprendizagem Social das 

Carreiras (Social Learning Career Theory – SLCT) de Mitchell e Krumboltz (1990, 

1996) e a Teoria Sócio-Cognitiva das Carreiras (Social Cognitive Career Theory- 

SCCT) de Lent e Brown (2002,2005)  (Magalhães, 1995; Patton & McMahon, 2006). 

 

2.4 - O desenvolvimento de carreiras na perspectiva de Donald Super 

 As proposições de Super sobre carreiras foram desenvolvidas ao longo de 40 

anos de estudos empíricos e revisões de literatura sobre o tema. 

Super (1980) definiu carreira como “a combinação e seqüência de papéis 

desempenhados por uma pessoa no curso de sua vida” (p. 282) Neste processo, o 

indivíduo continuamente constrói autoconceitos e busca implementá-los na realidade 

(Super, 1957, 1963a, 1963b, 1963c, 1980, 1983, 1990). 

2.4.1 – A evolução e abrangência da teoria 

Três momentos podem ser considerados como marcos da evolução das 

proposições de Super (Savickas, 1997). Com a Career Developmental Theory, em 

1953, agrega a perspectiva desenvolvimentista ao modelo até então predominante 
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(Traço e Fator, com seu paradigma de adequação entre os perfis das ocupações e dos 

seus ocupantes - matching paradigm). A carreira passa a ser vista como um processo 

dinâmico que vai sendo estruturado pelo indivíduo ao longo de toda a sua vida, através 

de estágios de desenvolvimento, cada um deles apresentando tarefas específicas a 

serem realizadas para uma adequada abordagem às demandas do ambiente. O conceito 

de Maturidade de Carreira começa a ser considerado, de forma inicial, sob o nome de 

Maturidade Vocacional, vista como a capacidade de o indivíduo lidar com as tarefas de 

desenvolvimento referentes a cada estágio desenvolvimental. 

Em 1963, com a Developmental Self-Concept Theory, Super (1963a , 1963b , 

1963c) destaca o autoconceito como dimensão central do desenvolvimento da carreira 

do indivíduo. O autoconceito é descrito como um conjunto de autopercepções que 

adquiriram sentido no confronto umas com as outras, dentro do desempenho de papéis 

na realidade. Cada indivíduo teria não um autoconceito único, mas inúmeros 

autoconceitos referentes a aspectos específicos, eventualmente relacionados em 

modelos de papéis. A totalidade dos autoconceitos estaria reunida num sistema 

dinâmico de autoconceitos, único em um determinado momento. 

O processo de formação do autoconceito ocupacional inicia-se na infância e 

estende-se por toda a vida, com o indivíduo gradualmente desenvolvendo um senso de 

identidade como uma pessoa diferenciada e ao mesmo tempo semelhante às demais. O 

processo envolve as fases de (a) exploração - reconhecimento de si mesmo e do 

ambiente (o que eu tenho e o que existe?), (b) identificação e diferenciação - busca da 

identidade na comparação com outros (como eu sou?  o que me caracteriza? ao que sou 

igual ? em que sou diferente?), (c) desempenho de papéis – práticas das identificações, 

simulações, na realidade ou na fantasia (é isso mesmo que eu quero ser?), (d) teste de 

realidade – avaliação do exercício de papéis e suas exigências na realidade (isso 

funciona?), (e) tradução dos autoconceitos em termos ocupacionais – decodificação do 

que foi bem sucedido nos testes de realidade nos papéis desempenhados, relacionado a 

características das ocupações (isso é o que mesmo?), e (f) implementação – 

providências para a materialização da tradução do autoconceito na realidade. Assim, ao 

desenvolver sua carreira, o indivíduo está constantemente traduzindo em termos 

ocupacionais a idéia que ele tem sobre si mesmo. 
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Considerando dificuldades relacionadas à operacionalização do autoconceito, 

Super (1963b) descreveu alguns atributos – metadimensões - para torna-lo  mais 

delimitado e pesquisável. O autor especificou metadimensões dos autoconceitos, a 

saber: (a) auto-estima - sentimento de apreço que a pessoa tem por si mesma em 

relação a determinada característica, (b) clareza - nitidez de percepção sobre si mesmo 

em determinado aspecto, destacado das contingências que emoldurem a sua 

manifestação, (c) abstração - capacidade de tradução das suas percepções em termos 

conceituais, (d) detalhamento - precisão e minúcia na observação de determinada 

característica que perceba como sua, (e) convicção - certeza da fidedignidade da sua 

autopercepção, (f) estabilidade - continuidade da mesma percepção sobre determinada 

característica ou aspecto, em várias circunstâncias, e (g) realismo - consistência da sua 

autopercepção com os dados advindos da realidade. 

Como metadimensões do sistema de autoconceitos, Super (1963b) especificou: 

(a) estrutura - certa hierarquização entre os diversos autoconceitos, (b) escopo - 

abrangência, variedade de autoconceitos em relação aos diversos aspectos da realidade, 

(c) flexibilidade - capacidade de incorporação de acréscimos e/ou estruturação de 

mudanças na relação com a realidade, (d) harmonia - consistência interna entre os 

diversos autoconceitos, sem maiores conflitos ou dissonâncias entre eles, (e) 

idiossincrasia - atributo de diferenciabilidade em relação aos outros, e (f) importância - 

atributo de fundamentabilidade de alguns autoconceitos em relação aos demais e às 

próprias circunstâncias. 

A Life-Span, Life-Space Theory, (Super, 1980) agrega a perspectiva da  

influência do contextual ao desenvolvimento do autoconceito (ou dos autoconceitos), 

realçando o exercício – muitas vezes simultâneo -  de inúmeros papéis socialmente 

estabelecidos ao longo da vida. 

O exercício de papel referente à carreira profissional – trabalhador – ocorre em 

meio a vários outros – criança, estudante, lúdico-ocioso, cidadão, dono-de-casa, pai, 

esposo - em quatro cenário principais –  o lar, a escola (inclusive a universidade), o 

local de trabalho e a comunidade. Nesta perspectiva, Super (1980) focaliza a carreira 

como abrangendo uma interação e interinfluência entre o exercício de diversos papéis, 

que podem ser simultâneos ou não, complementares ou conflitivos, e cujas 

importâncias e cenários variam em função de aspectos pessoais e situacionais da vida 
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do indivíduo, mas ao mesmo tempo realçando a função estruturante do papel de 

trabalhador: “A combinação de papéis constitui o estilo de vida, sua combinação 

seqüencial estrutura o espaço vital e constitui o ciclo vital. A estrutura total é o padrão 

de carreira. ... Papéis profissionais estruturam a vida e lhe conferem significado”( 

p.288).  

As formulações teóricas de Super representam uma síntese sobre o 

desenvolvimento de carreira, reconhecendo neste processo fatores determinantes de 

ordem biológica, psicológica e socioeconômica (Super, 1990) e apresentando uma 

convergência entre quatro modelos teóricos (Balbinotti, 2003): (a) Psicologia 

Diferencial - relacionada com a teoria de Traço e Fator, que indica que as pessoas têm 

características e habilidades diferentes, que a qualificam a desempenhar melhor 

determinadas ocupações que outras-, (b) Modelo Desenvolvimental - que prevê o 

desenvolvimento vocacional como um processo que vai desde a infância até a velhice, 

com etapas e papéis dinamicamente previsíveis nas experiências que a pessoa vai tendo 

na interação com a realidade -, (c) Modelo Fenomenológico - que introduz o 

Autoconceito como dimensão guia do processo de desenvolvimento da carreira, em que 

as experiências de suas características face à realidade estão direcionadas para a 

construção da manifestação de si mesmo em termos de ocupação -, e (d) Modelo Sócio-

Econômico, que reconhece a influência dos fatores socioeconômicos, tecnológicos e 

ambientais (família, escola, comunidade, grupo de pares, sociedade, economia, 

mercado de trabalho, políticas sociais, experiências profissionais) no desenvolvimento 

da carreira.  

 

Super (1990) sintetizou suas proposições básicas em 14 itens, a seguir 

transcritas:  

1- As pessoas diferem entre si em termos de habilidades e personalidades, 

necessidades, valores, interesses, traços, e autoconceitos 

2- Em função dessas características, as pessoas são qualificadas, cada uma, para 

um certo número de ocupações 

3- Cada ocupação requer um padrão característico de habilidades e traços de 

personalidade, com tolerância suficiente para admitir tanto alguma variedade de 
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ocupações para cada indivíduo como alguma variedade de indivíduos para cada 

ocupação 

4- Preferências e competências vocacionais, as situações em que as pessoas vivem 

e trabalham e, consequentemente, seus autoconceitos, mudam com o tempo e a 

experiência, embora os autoconceitos, como produtos de aprendizagem social, 

sejam consideravelmente mais estáveis desde o final da adolescência até o final 

da maturidade, proporcionando alguma continuidade de escolha e adaptação. 

5- Esse processo de mudança pode ser reunido como uma série de estágios de vida 

(um “maxiciclo”) caracterizados sequencialmente como de crescimento, 

exploração, estabelecimento, manutenção e declínio, e esses estágios podem ser 

subdivididos em (a) fases de fantasia, tentativa e realista do estágio 

exploratório e (b) experiência e estabilização do estágio de estabelecimento. 

Um pequeno (mini) ciclo ocorre nas transições de um estágio para o próximo, 

ou a cada vez que o indivíduo é desestabilizado por uma redução de força, 

mudanças de especificicações ou necessidades na força de trabalho, doença ou 

dano físico, ou outro evento socioeconômico ou pessoal. Cada miniciclo 

envolve novos momentos de crescimento 

6- O padrão assumido pela carreira – o nível que é atingido, a sequência e 

freqüência das posições de trabalho provisórios ou estáveis – é determinado 

pelo nível nível sócio-econômico de onde se origina o indivíduo, sua habilidade 

mental, educação, habilidades, suas características de personalidade 

(necessidades, valores, interesses, traços e auto-conceitos, sua maturidade de 

carreira e pelas oportunidades a que seja exposto. 

7- Sucesso no enfrentar as demandas do ambiente e do organismo no contexto de 

determinado estágio de vida-carreira depende da prontidão do indivíduo em 

enfrentá-las (ou seja, depende da sua maturidade de carreira). Maturidade de 

Carreira é uma constelação de características físicas, psicológicas e sociais; 

psicologicamente, ela é tanto cognitiva quanto afetiva. Isto inclui o grau de 

sucesso em relação às demandas dos estágios e sub-estágios anteriores do 

desenvolvimento da carreira, especialmente os mais recentes. 

8- Maturidade de Carreira é um construto hipotético. Sua definição operacional é 

talvez tão difícil de formular quanto a de inteligência, mas sua história é muito 
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mais curta e seus resultados ainda menos definitivos. Contrariamente às 

impressões criadas por alguns autores, ela não se desenvolve monotonicamente, 

e não é um traço unitário. 

9- O desenvolvimento através dos estágios de vida pode ser orientado, 

parcialmente facilitando-se a maturação das habilidades e interesses e 

parcialmente dando-se apoio no desenvolvimento dos autoconceitos em seus 

testes face à realidade. 

10- O processo de desenvolvimento de carreira é essencialmente desenvolver e 

implementar autoconceitos ocupacionais. É um processo de síntese e 

comprometimento no qual o autoconceito é produto da interação de aptidões 

herdadas, características físicas, oportunidade de observar e desempenhar vários 

papéis, e avaliações de até que ponto os resultados no desempenho dos papéis 

encontram aprovação de superiores e colegas (aprendizagem interativa). 

11- O processo de síntese ou comprometimento entre fatores individuais e sociais, 

entre autoconceitos e realidade, é um dos papéis que se desempenha, de 

aprender com os feedbacks, mesmo com se o papel é desempenhado na fantasia, 

na entrevista de aconselhamento, ou em atividades da vida real como aulas, 

clubes, empregos parciais ou para iniciantes. 

12- Satisfações no trabalho e na vida dependem da extensão em que o indivíduo 

encontre aplicações adequadas para suas habilidades, necessidades, valores 

interesses, traços de personalidade, e autoconceitos. Elas dependem no 

estabelecimento de um tipo de trabalho, uma situação de trabalho, e de um 

estilo de vida onde se possa desempenhar o tipo de papel que as experiências 

dos estágios de crescimento e exploração levaram a ser considerado como 

adequado e agradável. 

13- O grau de satisfação que as pessoas atingem no trabalho é proporcional ao grau 

em que elas foram capazes de implementar seus autoconceitos. 

14- O trabalho proporciona um foco para a organização da personalidade para a 

maioria dos homens e mulheres, embora para alguns este foco seja periférico, 

incidental, ou mesmo inexistente. Então outros focos, como atividades de lazer 

ou de cuidados com o lar podem ser centrais. (Tradições sociais, como 

estereótipos de papéis em função do gênero ou etnia, e oportunidades da 
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estrutura, bem como as diferenças individuais, são importantes determinantes 

para papéis como trabalhador, estudante, lúdico-ocioso, dono-de-casa, e 

cidadão). (pp 206-208) 

2.4.2 – Dinâmica do desenvolvimento da carreira 

Basicamente, Super propõe que a pessoa, ao longo de toda a vida, desenvolve e 

estrutura um autoconceito ocupacional, parte relevante do seu autoconceito (ou sistema 

de autoconceitos) como um todo, processo no qual busca integrar as suas necessidades, 

características e habilidades herdadas, seus relacionamentos interpessoais e as 

experiências práticas e subjetivas referentes a papéis ocupacionais vivenciadas na 

realidade sócio-econômico-cultural em que esteja inserida. 

Entendida a carreira como a sequência combinada de posições assumidas pelo 

indivíduo durante toda a sua vida, no desempenho – simultâneo ou não - de papéis 

básicos socialmente estabelecidos (criança, estudante, lúdico-ocioso, cidadão, 

trabalhador, cônjuge, dono-de-casa, progenitor e aposentado) em quatro cenários 

principais (o lar, a comunidade, a escola – inclusive a universidade – e o local de 

trabalho) (Super (1980), o indivíduo, com base nas experiências vividas e observadas, 

seus resultados e avaliações, vai desenvolvendo o seu autoconceito – ou o seu sistema 

de autoconceitos -, e tentando implementá-lo na realidade.  

(Inserir a Figura 1 aproximadamente aqui) 

Segundo Super (1990), este processo de construção e implementação do 

autoconceito durante a vida/carreira do indivíduo observa uma seqüência de estágios de 

desenvolvimento que, em função das expectativas sociais, confrontam o indivíduo com 

a necessidade de realização de tarefas de desenvolvimento típicas de cada estágio. 

Tarefas de desenvolvimento consistem nas estruturações de recursos internos - e suas 

relações com os recursos externos - necessárias para o indivíduo responder 

adequadamente às demandas comportamentais do ambiente relacional e 

socioeconômico em que esteja inserido, referentes a cada um dos estágios de seu 

desenvolvimento cronológico e social (Super, 1990).  

Com base em estudos empíricos longitudinais, em seu modelo teórico Super 

descreve o desenvolvimento das carreiras ocupacionais em cinco estágios, cada um 

com referências cronológicas e envolvendo tarefas de desenvolvimento específicas. 
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O primeiro estágio desenvolvimental, denominado Crescimento, é identificado 

com o período da infância, se estendendo do nascimento até os 14 anos. Este estágio é 

constituído por três sub-estágios, denominados Fantasia, Interesses e Capacidade. No 

sub-estágio Fantasia , referenciado cronologicamente entre 4 e 7 anos, o processo de 

desenvolvimento da carreira é caracterizado pela predominância das necessidades e da 

imaginação. No sub-estágio Interesses, referenciado entre 7 e 11 anos, a imitação - 

especialmente a pessoas representativas - é o principal determinante do 

desenvolvimento da carreira. No sub-estágio Capacidade, referenciado entre 11 e 14 

anos, ganham relevância as considerações acerca de aptidões e exigências para o 

trabalho. Considerado o estágio Crescimento como um todo, as tarefas de 

desenvolvimento para o indivíduo são a aprendizagem das técnicas gerais de adaptação 

ao meio e a formação – ainda inicial - de um autoconceito vocacional. 

O segundo estágio desenvolvimental é denominado Exploração, identificado 

com o período da adolescência, entre os 14 e os 25 anos. Este estágio engloba os sub-

estágios Tentativa, Transição e Experiência. No sub-estágio Tentativa, referenciado 

entre 15 e 18 anos, o processo de desenvolvimento da carreira envolve a avaliação de 

necessidades, capacidades e valores do indivíduo face às oportunidades 

existentes/possíveis no ambiente, além de algumas tentativas de escolha. No sub-

estágio Transição, referenciado entre 18 e 21 anos, passam a ocorrer efetivas 

considerações em torno da realidade, na entrada para o mercado de trabalho ou 

treinamento profissional, configurando tentativas de auto-definição. O sub-estágio 

Experiência, referenciado entre 21 e 25 anos já envolveria a experiência efetiva de 

trabalho em um campo de interesse aparentemente definido. Considerado todo o 

estágio Exploração, as tarefas de desenvolvimento para o indivíduo são a cristalização, 

a especificação e a implementação de uma preferência. 

No terceiro estágio desenvolvimental, denominado Estabelecimento, ocorre uma 

concentração de esforços para permanecer na área escolhida, podendo haver algumas 

mudanças no início. O estágio Estabelecimento tem o seu transcorrer referenciado entre 

25 e 45 anos, e engloba os sub-estágios Experiência e Estabilização. O sub-estágio 

Experiência envolve possíveis mudanças de campo de trabalho, face à avaliação das 

experiências, entre 25 e 30 anos. No sub-estágio Estabilização, entre 30 e 45 anos  é 

caracterizado pelos esforços do indivíduo na definição de um lugar seguro a ocupar no 
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mundo do trabalho. Considerado como um todo, o estágio Estabelecimento implica o 

indivíduo nas tarefas de desenvolvimento de estabilização em uma profissão, 

consolidação do status atingido e avanço profissional. 

O quarto estágio desenvolvimental, denominado Permanência, referenciado 

entre os 45 e 65 anos, envolve sustentar as posições alcançadas e a  continuidade dos 

planos estabelecidos, implicando o indivíduo nas tarefas de desenvolvimento de manter 

posição, atualizar-se e inovar. O último estágio desenvolvimental, denominado 

Declínio, iniciando-se em torno dos 65 e englobando os sub-estágios Enfraquecimento 

(aproximadamente entre 65 e 70 anos) e Aposentadoria (a partir dos 70 anos) tem como 

tarefas de desenvolvimento a desaceleração das atividades e a  planificação da 

aposentadoria e da  vida de aposentado.  

Além disso, na seqüência dinâmica dos estágios de desenvolvimento de 

vida/carreira, as transições de um estágio a outro implicam em miniciclos (Super, 1990; 

Balbinotti, 2003) que repetem o roteiro geral de desenvolvimento. Em outras palavras, 

a cada transição o indivíduo coteja o desacelerar e abandonar a posição anterior 

(declínio), imagina e desenvolve novas alternativas e suas possibilidade (crescimento), 

experimenta e avalia a mudança (exploração), implementa e aperfeiçoa a nova 

condição (estabelecimento) e a atualiza e estende enquanto for positiva (permanência). 

(Inserir Figura 2 aproximadamente aqui) 

2.4.3 – Maturidade de carreira 

Super (1983) definiu o conceito de maturidade de carreira como a prontidão e 

capacidade - tanto afetiva quanto cognitiva - do indivíduo para lidar com as tarefas de 

desenvolvimento com as quais se defronta em cada estágio de vida/carreira, conforme 

as demandas do ambiente relacional e socioeconômico em que esteja inserido (Super, 

1983, 1990). A maturidade de carreira é um construto complexo, que envolve 

dimensões atitudinais, cognitivas e cognitivo-atitudinais. Sua evolução não é uniforme, 

tampouco segue uma progressão linear, pois sofre influência da auto-avaliação do 

indivíduo sobre o seu sucesso no enfrentamento das demandas dos papéis socialmente 

estabelecidos no curso dos estágios e sub-estágios do desenvolvimento (Super, 1990). 

Ela tem forte vinculação com o papel de trabalhador, e portanto sua efetividade é 

necessariamente precedida pela relevância da questão profissional para o indivíduo 

(Super, 1983). 
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Figura 1 – Papéis sociais desempenhados, estágios de desenvolvimento de carreira e 

suas referências cronológicas, na teoria de D.Super. 
 

Fonte: Super, D.E. (1990). A Life-Span, Life-Space Approach to Career 
Development. Em Brown, D. e Brooks, L. (Orgs.) Career Choice and 

Development, p.210 
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Figura 2 – Estágios e Sub-Estágios do desenvolvimento da carreira, suas transições e 

referências cronológicas, na teoria de D. Super.  
 

Fonte: Super, D.E. (1990). A Life-Span, Life-Space Approach to Career 
Development. Em Brown, D. e Brooks, L. (Orgs.) Career Choice and 

Development,, p.214 
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Ter um grau adequado de maturidade de carreira, portanto, significa que a 

pessoa está psicologicamente estruturada para dar seguimento ao desenvolvimento de 

sua carreira de forma mais ou menos sincrônica às expectativas de desempenho de 

papéis pertinentes ao seu estágio de vida/carreira.  

Super (1983) elaborou um modelo para avaliação da maturidade de carreira na 

adolescência e vida adulta (estágios exploração, estabelecimento e posteriores), 

relacionando como dimensões indicativas: 

(a) Planejamento - atitudinal - envolve autonomia, também denominada lócus 

de controle ou aceitação de responsabilidade (acreditar que tem algum 

controle sobre a sua carreira), perspectiva temporal (refletir acerca do 

passado e formar idéia antecipada sobre o futuro de curto, médio e longo 

prazos) e auto-estima (acreditar que vale a pena planejar seu futuro) ; 

(b) Exploração – atitudinal - formulação de questões sobre si mesmo e sua 

situação em termos do efetivo exercício dos diversos papéis sociais de 

vida-carreira (estudante, lúdico-ocioso, trabalhador, cidadão, dono-de-

casa, esposo, pai, aposentado), considerado o estágio de vida em que se 

situe e as tarefas de desenvolvimento com as quais seja confrontado, 

associado a uma busca ativa e com intenção de utilização de informações 

relacionadas à carreira; 

(c) Informação – cognitiva - aquisição de dados relevantes sobre o mundo do 

trabalho, considerado o contexto do estágio de vida em que se situe e suas 

respectivas tarefas de desenvolvimento, resultados que poderão ser 

obtidos, caminhos e ações necessárias, especialmente e relação às 

ocupações até então preferidas; 

(d) Tomada de Decisão – cognitiva - eficácia na utilização dos dados 

disponíveis para definir tomada de posição acerca de questões sobre a 

carreira; 

(e) Orientação para a Realidade – mista de atitudinal e cognitiva – envolve 

auto-conhecimento, realismo em auto-avaliação e avaliação situacional na 

busca da compatibilização dos interesses, valores e aptidões com o campo 

de trabalho e os papéis a desempenhar. 
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Tendo em vista as mudanças tecnológicas, econômicas e sociais ocorridas na 

sociedade após a década de 1950 e aceleradas com o processo de globalização, as 

etapas de desenvolvimento de carreira a partir da aproximação e da efetiva entrada do 

indivíduo no mercado de trabalho não mais apresentam uma seqüência 

cronologicamente referenciada (Magalhães, 2005), o que levou Super (1983) a propôr a 

mudança do termo maturidade para adaptabilidade de carreira, especialmente para as 

etapas de desenvolvimento a partir da adolescência, mantido contudo o mesmo 

conceito. Esta tendência tem-se mantido e acentuado desde então (Hartung, Porfelli & 

Vondraceck, 2005; Savickas, 2004).  

2.4.4 -  Maturidade de carreira na infância 

Apesar de haver consenso que o desenvolvimento da carreira transcorre da 

infância até a velhice, a pesquisa e a intervenção sobre estágios anteriores à 

adolescência não tem recebido atenção significativa da literatura da área. Proposições 

teóricas importantes sobre o estágio de crescimento (até 14 anos) permaneceram 

parcialmente inexploradas, tais como a importância deste período para o 

desenvolvimento do autoconceito ocupacional e de habilidades cognitivas e atitudes 

relevantes para lidar com as questões de carreira (Hartung, Porfelli & Vondraceck, 

2008; Porfelli, Hartung & Vondraceck, 2008; Schultheiss, 2008; Schultheiss, Palma & 

Manzi, 2005; Schultheiss & Stead, 2004; Super, 1963a, 1963c, 1990; Watson & 

McMahon, 2005, 2008;). 

Super (1990) assinalou que o desenvolvimento da carreira na infância tem sido 

tão pouco estudado porque aqueles que se preocuparam com o desenvolvimento na 

infância não estavam preocupados com o desenvolvimento de carreira, e aqueles que 

estavam preocupados com a educação de carreira (isto é, apoiar e incentivar o 

desenvolvimento da carreira), por falta de teorias e modelos sobre os anos mais 

elementares, simplesmente importaram modelos referentes à adolescência (p.231). 

Recentes revisões de literatura sobre o tema (Hartung, Porfelli & Vondraceck, 

2005; Watson & McMahon, 2005), envolvendo mais de duzentos estudos realizados 

nas últimas cinco décadas, indicam uma clara percepção de que é na infância (até os 14 

anos) que são estabelecidas as bases para o processo de desenvolvimento de carreira. 

Além disso, que a infância deve ser vista como um período ativo em que a criança vai 

gradualmente desenvolvendo seus autoconceitos e busca implementá-los na realidade, 
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explorando suas possibilidades de inserção no contexto de trocas sociais presentes e 

futuras, onde o papel de trabalhador assume uma acentuada relevância. Algumas 

indicações obtidas com base nestas revisões ilustram a importância e a dinâmica da 

infância no processo de desenvolvimento da carreira: 

(a) nos anos escolares básicos o pensar das crianças sobre as ocupações evolui de 

uma modalidade mais concreta e egocêntrica para outra mais conceitual e 

realista, já envolvendo interesses, aptidões e habilidades; 

(b) na faixa de 3 a 5 anos as crianças já possuem conhecimentos rudimentares 

sobre ocupações, compreendem a existência de uma hierarquia ocupacional, e 

tem distintas atitudes acerca da adequabilidade de algumas ocupações para si, 

apesar de frequentemente baseadas em informações limitadas e influenciadas por 

estereótipos de gênero; 

(c) com cerca de 8 anos de idade as crianças baseiam suas percepções sobre o 

trabalho adulto numa incipiente integração de fantasias ou suposições, assim 

como em efetivas observações. Em torno de 11 anos de idade esta integração se 

direciona para um entendimento mais realista do mundo adulto, incluindo 

conhecimento sobre ganhos salariais e necessidade de treinamento; 

(d) na faixa de 10 a 12 anos muitas já efetivamente estão voltadas para uma 

exploração dinâmica de suas carreiras, tendo seus interesses e aptidões como 

guia para o que e de que maneira vão aprender e para a formulação de metas em 

relação ao mundo do trabalho. Nesta faixa em muitos casos já são encontrados 

bem desenvolvidos o conhecimento sobre as ocupações e considerações sobre si-

mesmo-em-ocupações;  

(e) em torno de 14 anos, visões sobre o trabalho adulto se estendem para uma 

maior percepção acerca dos aspectos negativos do trabalho, como insatisfação, 

exigências e pressões; compara o mundo do trabalho com suas próprias 

habilidades e torna-se cada vez mais consciente de que suas decisões de carreira 

e sua entrada no mundo do trabalho vão crescentemente surgindo como suas 

tarefas desenvolvimentais; 

(f) no processo de desenvolvimento de carreira, as crianças vão evoluindo de  

uma orientação mais baseada na fantasia para uma orientação mais baseada na 

realidade à medida que se aproxima a adolescência. À medida que a criança vai 
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ficando mais orientada para o futuro, engajada em comportamento exploratório, 

e mais disponível para adquirir conhecimento sobre o mundo de trabalho e para a 

tomada de decisões de carreira, vai ocorrendo aumento no seu nível de 

maturidade de carreira - em geral variando juntamente com a idade e a 

escolaridade - tanto na dimensão atitudinal quanto na cognitiva; 

(g) uma mudança do pensar e aprender sobre trabalho para aprender e executar 

atividades de trabalho caracteriza a transição entre o final da infância e o início 

da adolescência. 

Embora algumas conclusões preliminares possam advir dos estudos já 

realizados, além de proporcionalmente escassos eles se mostram demasiado dispersos e 

não permitem uma compreensão mais aprofundada do desenvolvimento da carreira 

durante a infância (Watson & McMahon, 2008). 

Esses achados iniciais são consistentes com o processo de desenvolvimento de 

carreira sugerido por Super (1990) para o estágio crescimento, no qual a criança 

ativamente explora o ambiente buscando satisfazer sua curiosidade sobre o mundo e 

sobre si mesma no mundo, inicialmente a partir da fantasia, desde cedo percebendo a 

relevância do papel de trabalhador. Comparando-se e referenciando-se com pessoas 

representativas na família e na escola (Schultheiss, Palma e Manzi, 2005), avalia e testa 

suas características em atividades lúdicas e não ocupacionais, buscando informações 

sobre sua inserção no mundo e através do trabalho. Deste modo, percebe e desenvolve 

habilidades e aptidões, estabelece preferências e aspirações, formando gradualmente 

uma idéia de si e de seu lugar no ambiente social.  

Neste processo, a partir de experiências e informações, visualiza o futuro, 

abstrai/conceptualiza os seus aprendizados e os associa à realidade objetiva, tornando-

se cada vez mais responsável pelos direcionamentos de sua carreira e traduzindo em 

termos ocupacionais as suas possibilidades de inserção no mundo adulto. Em outros 

termos, do nascimento até antes da adolescência (0 a 14 anos) a criança efetivamente se 

preocupa com o futuro, gradualmente assume o controle da sua vida/carreira, torna-se 

cada vez mais consciente da necessidade de adquirir conhecimentos sobre a realidade e 

o mundo do trabalho, vai estruturando a percepção de si mesma em termos de 

preferências e capacidades, avalia e busca desenvolver seus recursos para assumir 
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papéis através dos quais visualiza sua inserção no mundo adulto e através do trabalho 

(Super, Savickas & Super, 1996). 

Em função da carência de modelos teóricos para acompanhamento do 

desenvolvimento de carreira na infância, e atendendo a demandas de responsáveis por 

escolas públicas de ensino elementar Super desenvolveu em 1981 um modelo 

específico para acompanhamento e avaliação do desenvolvimento de carreira no 

estágio crescimento (até 14 anos), com as seguintes dimensões indicativas (Super, 

1990): 

(a) Curiosidade - necessidade de saber, que gera perguntas sobre si mesmo e o 

ambiente;  

(b) Exploração - atividades de busca de respostas para satisfazer a curiosidade;   

(c) Informação - consciência da importância da aquisição de informações 

relevantes sobre o mundo do trabalho e das maneiras como adquirí-las;  

(d) Figuras-Chave – existência de pessoas que são consideradas como modelos, 

referências   

(e) Interesses - consciência na discriminação de atividades e assuntos que gosta 

e que não gosta ; 

(f)  Locus de Controle - sentimento de controle sobre o próprio futuro;   

(g) Perspectiva Temporal - consciência e habilidade de usar o passado, o 

presente e o futuro no planejamento;   

(h) Autoconceito – clareza na percepção de si mesmo no desempenho de papéis 

funcionais e/ou relacionais, seus pontos fortes e fracos; 

(i) Planejamento – consciência da importância de planejar suas ações.   

Super (1990) argumenta que, na interação com o ambiente, a criança satisfaz 

sua curiosidade através do comportamento exploratório, que resulta na aquisição de 

informação e em processos de identificação com pessoas admiradas (figuras-chave), 

direcionando interesses e gerando sentimentos de auto-estima e controle sobre as 

próprias atividades. Neste processo, a criança compreende que o controle sobre suas 

próprias ações lhe permite antecipar e planejar atividades com propósitos definidos, 

sendo capaz de organizá-las no tempo com vistas à solução das suas questões 

vocacionais. 
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Schultheiss, Palma e Manzi (2005) realizaram em 2002 estudo empírico 

utilizando o modelo proposto por Super (1990) para o estágio crescimento. Este estudo 

envolveu entrevistas com estudantes do ensino elementar com idades entre 9 e 12 anos. 

Os resultados ratificaram significativamente a ocorrência do processo de 

desenvolvimento do autoconceito ocupacional e as dimensões do desenvolvimento de 

carreira nesta etapa da vida conforme proposto por Super.  

Este modelo foi posteriormente adotado por Schultheiss e Stead (2004) para o 

desenvolvimento de um instrumento psicométrico para avaliação do desenvolvimento 

de carreira na infância – CCDS – Children Career Development Scale. Na estruturação 

do instrumento, os autores perceberam tendências a superposição entre algumas 

dimensões, como curiosidade e exploração, perspectiva temporal e planejamento, e 

interesses e autoconceito, adotando por critérios estatísticos apenas a junção entre 

curiosidade e exploração como uma dimensão unificada. Observaram que esta 

tendência a superposição reflete a própria dinâmica intelectual da criança, de 

gradualmente – à medida que vai utilizando progressivamente uma lógica mais abstrata 

-  integrar aspectos inicialmente tratados de forma isolada. 

A comparação entre este modelo desenvolvido para a infância e o de maturidade 

de carreira desenvolvido para a adolescência e a fase adulta ilustram esta conclusão: 

. as dimensões planejamento, perspectiva temporal e lócus de controle , 

relacionadas separadamente no modelo para a infância, estão reunidas no 

modelo para adolescência e fase adulta, na dimensão planejamento ; 

. as dimensões curiosidade e exploração do modelo para a infância estão 

reunidas no modelo para adolescência e fase adulta, assim como no estudo de 

Schultheiss, Palma e Manzi (2005); 

. a dimensão figuras-chave aparece apenas no modelo para a infância, onde as 

identificações são recurso fundamental tanto para exploração quanto para 

aquisição de informações, podendo ser incluídas tanto na dimensão exploração 

quanto na informações no modelo para adolescência e fase adulta; 

. as dimensões interesses e autoconceito do modelo para infância estão incluídas 

na dimensão orientação para a realidade do modelo para adolescência e fase 

adulta; 
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. a dimensão tomada de decisão é considerada como indicativa da maturidade de 

carreira apenas no modelo para a adolescência e fase adulta. Isto se justifica 

pelo fato de que na infância (até os 14 anos) a tomada de decisões está 

basicamente caracterizada como solução de problemas, na elaboração de 

possibilidades implementáveis que traduzam seu autoconceito em termos 

ocupacionais.  

A maturidade de carreira na infância está mais referida a aspectos atitudinais, e 

começa a migrar para os aspectos cognitivos através da maior vinculação dos interesses 

e autoconhecimento com a realidade. Cognitivamente, a busca de informações é o 

único aspecto mais visível, mas claramente assentado sobre a base dos aspectos 

atitudinais. Isto é coerente com as conclusões das revisões de literatura de Hartung, 

Porfelli e Vondraceck (2005) e Watson e McMahon (2005). 

Como tendência do desenvolvimento, na criança ainda não há integração plena 

entre as dimensões, o que vai se acentuando com a idade, o que justifica considerá-las 

separadamente ou não, a depender do critério adotado. 

 

3 – Delimitação do objetivo de estudo 

 

3.1 - Desenvolvimento, maturidade de carreira e motivação nos anos finais do ensino 

fundamental 

O desenvolvimento de carreira descrito por Super (1963a, 1963c, 1990) para 

infância – estágio crescimento (até 14 anos) englobando os sub-estágios fantasia, 

interesses e capacidades - está em estreita relação com os períodos englobados pelo 

Ensino Fundamental. 

No sub-estágio interesses, a criança (entre 7 e 11 anos) através de atividades 

exploratórias e não-ocupacionais vai adquirindo o aprendizado básico  que a pessoa 

necessita para sobreviver física e psicologicamente na interação com o seu ambiente 

físico, relacional, social e tecnológico e, através de identificações com pessoas 

admiradas vai estruturando as bases do seu autoconceito ocupacional/vocacional 

(Super, 1963c, 1980, 1990). 

No sub-estágio capacidades (11 a 14 anos), avançando no desenvolvimento do 

seu autoconceito ocupacional, ganham relevância para o pré-adolescente as 
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considerações acerca de suas aptidões em confronto com as exigências para o exercício 

de papéis ocupacionais, no mundo adulto do trabalho (Super, 1963c, 1980, 1990). 

Assim, especialmente nesses dois sub-estágios a pessoa é confrontada com as 

duas tarefas do desenvolvimento inerentes ao estágio crescimento: (a) o aprendizado de 

técnicas gerais de adaptação e (b) o desenvolvimento de um autoconceito vocacional 

(Super, 1963c, 1980, 1990). 

De acordo com as orientações governamentais através do Ministério da 

Educação, o sistema educacional brasileiro prevê que o Ensino Fundamental será 

cursado por estudantes com idades estimadas entre 6 e 14 anos, em duas etapas 

denominadas (a) cinco  “anos iniciais” – 1º a 5º anos - e (b) quatro ”anos finais” – 6º a 

9º anos (M.E., 2004). 

Nos cinco “anos iniciais” a criança – presumivelmente com idades de 6 a 10 

anos - aprende o instrumental acadêmico básico para inserção nas informações da 

sociedade contemporânea (M.E., 2004).  Em termos de desenvolvimento de carreira, 

esta demanda do ambiente escolar se identifica com a tarefa de desenvolvimento 

“aprendizado de técnicas gerais de adaptação”. 

Em sequência, nos quatro anos finais do ensino fundamental, espera-se que o 

estudante – presumivelmente com idades de 11 a 14 anos - comece a adquirir 

conhecimentos mais específicos, iniciando a abordagem de matérias que serão mais 

aprofundadas no ensino médio, envolvendo conteúdos que já guardam relação com  

futuras utilizações em profissões (M.E., 2004). Esta demanda do ambiente escolar 

remete à tarefa de desenvolvimento “desenvolvimento do autoconceito vocacional”.  

Acrescenta-se a isso que, a partir de 11 a 12 anos a criança passa a utilizar mais 

predominantemente o pensamento formal, utilizar uma lógica mais abstrata, hipotético-

dedutiva, e inicia uma inserção afetiva e intelectual no mundo adulto (Piaget,1977). 

Wallon (1995) situa em torno de 10 anos o início de uma etapa onde predomina uma 

modalidade conceitual de pensamento e abordagem de questões que se referem à sua 

situação no mundo adulto. 

 Pelletier, Noiseaux e Bujold (1977), embora não associem as operações ou 

etapas do desenvolvimento vocacional com a idade cronológica, indicam que o 

domínio de processos cognitivos conceptuais, que denominam pensamento convergente 

(necessário para a categorização das informações ocupacionais e características 
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pessoais), constitui um pré-requisito para a efetiva realização de operações como  

reconhecer a necessidade de escolher entre muitas possibilidades,  analisar e classificar 

as informações disponíveis,  focalizar os pontos de identificação,  organizar o cenário 

da escolha.  

As formulações de Pelletier Noiseaux e Bujold (1977), Piaget (1977), Super 

(1963c, 1980, 1990), Wallon (1995), convergem no sentido de que nos anos finais do 

ensino fundamental o estudante estará envolvido principalmente com a formação de seu 

autoconceito ocupacional/vocacional, tendo como um horizonte - não imediato - a sua 

inserção no mundo adulto, no papel de trabalhador. Com essa perspectiva, intensifica 

sua busca por informações sobre o mundo do trabalho e as profissões, e passa a avaliar 

suas capacidades e habilidades para o exercício de papéis profissionais.  

Como nesta etapa da vida a obtenção de informações sobre a realidade 

profissional não ocorre através da experiência direta de trabalho, esta busca tenderá a 

ser suprida em grande parte através do aprendizado dos conteúdos acadêmicos. Assim, 

à medida que o processo de desenvolvimento do indivíduo o tenha conduzido a um 

bom nível de maturidade de carreira para este período da vida, isto representa que a 

aquisição das informações acadêmicas passam a ter para ele um significado, passam a 

representar meios para atingimento de objetivos que lhe são atrativos e motivadores 

(Super, 1990). 

 

3.2 - Motivação acadêmica, aprendizagem e desempenho  

A motivação é uma variável reconhecida há bastante tempo como de 

fundamental importância para a compreensão do comportamento humano. A motivação 

como construto geral se refere à mobilização de uma força psíquica do indivíduo o 

direcionando para algum objeto, em determinado contexto, e o predispondo a 

empreender ações para consegui-lo. Vernon (1973) chegou a afirmar que ela seria uma 

força interna que emergiria, regularia e sustentaria todas as nossas ações. Se o que 

aciona a motivação provém de aspectos intrapsíquicos do indivíduo, pode-se dizer que 

a motivação é intrínseca; se o que aciona a motivação provém de aspectos concretos, 

tangíveis, externos ao indivíduo, pode-se dizer que a motivação é extrínseca. 

Embora a motivação seja um construto bastante abrangente e alguns estudos 

apontem para a dificuldade em se falar de uma motivação geral que funcione para todas 
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as situações, teorias gerais sobre a motivação a vinculam à satisfação de necessidades, 

como os modelo de Maslow (1970) e Alderfer (1972)  

No modelo de Maslow (1970) existe uma hierarquia de necessidades a ser 

satisfeita, que vão das necessidades mais básicas, denominadas “primárias” 

(fisiológicas e de segurança) às mais elevadas, denominadas necessidades 

“secundárias” (sociais, de estima e de auto-realização).  

O modelo de Alderfer (1972) se assemelha bastante ao de Maslow, contudo 

propondo apenas três níveis de necessidades: (a) de existência, que compreende as 

necessidades fisiológicas e de segurança de Maslow, ou seja, os desejos de um bem-

estar material e físico que são satisfeitos através de comida, água, ar, abrigo, condições 

de trabalho, pagamento, etc.; (b) de relacionamento, que envolve a busca de estabelecer 

e manter relações interpessoais e vínculos afetivos com outras pessoas, incluindo a 

família. (engloba às necessidades sociais e de estima do modelo de Maslow); (c) de 

crescimento, que envolve os desejos de ser criativo, de prestar contribuições úteis e 

produtivas à sociedade e de ter oportunidades de desenvolvimento pessoal (corresponde 

às as necessidades de auto-realização do modelo de Maslow). 

De acordo com o modelo de Maslow:  a) várias necessidades afetam uma pessoa 

ao mesmo tempo; b) uma necessidade é determinante da motivação enquanto não 

satisfeita; c) o atendimento às necessidades básicas é mais urgente e prioritário; d) uma 

vez satisfeito um determinado nível de necessidades, o nível superior, ainda não 

satisfeito, passa a ser mais determinante da motivação. De acordo com o modelo de 

Alderfer, um determinado nível de necessidade, ainda que satisfeito anteriormente, 

pode funcionar como determinante da motivação, nos casos em que a seja frustrada a 

satisfação do nível mais elevado. 

Mais atualmente, tem-se estudado a motivação associada a um determinado 

contexto. Nesse sentido, poder-se-ia falar em motivação para a educação, motivação 

atlética, política, entre outras. Assim, a motivação para aprender e utilizar 

conhecimentos acadêmicos seria um componente de um construto mais geral de 

motivação para aprender e utilizar conhecimentos, que, por sua vez, estaria contido em 

um construto mais amplo de motivação (Hughes, Redfield & Martray, 1989).  

A motivação para aprender pode ser definida como a direção, o esforço, a 

intensidade e a persistência do engajamento dos indivíduos em atividades voltadas para 
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aprendizagem de conteúdos, e que assumem valor especial para o indivíduo se os 

considerar necessários para que ele atinja um objetivo desejado (Borges-Andrade, 

Pantoja, Queiroga & Freire, 2008).  

De acordo com inúmeras teorias sobre aprendizagem, ser relevante para o 

indivíduo é condição fundamental para que qualquer conteúdo seja aprendido (Ausubel, 

1983; Freire, 1986; Piaget, 1977; Vygotsky, 2000; Wallon, 1995). 

Para Ausúbel (1983) a aprendizagem é efetiva quando determinado conteúdo se 

associa a organizadores cognitivos - denominados conceitos subsunçores - relevantes 

para o indivíduo. Em sua dinâmica, os subsunçores se modificam pela integração de 

novos conteúdos e/ou pelo estabelecimento de novas conexões. Assim, o processo de  

aprendizagem se torna efetivo em função da associabilidade de novos conteúdos com o 

que é relevante para o indivíduo. 

Na perspectiva de Piaget (1977), a aprendizagem se dá através de processos de 

assimilação e acomodação dos esquemas mentais para inclusão de novas informações, 

necessárias ao seu equilíbrio com o ambiente. O indivíduo incorpora novos 

conhecimentos e os associa aos esquemas preexistentes (assimilação) ou modifica os 

esquemas anteriores de modo a absorver e integrar novos conhecimentos 

(acomodação), desde que eles sejam relevantes. Para Piaget (1977) os interesses 

mobilizam os recursos psíquicos do indivíduo, e “por isso que os escolares alcançam 

um rendimento infinitamente melhor quando se apela para seus interesses e quando os 

conhecimentos propostos correspondem às suas necessidades” (pp.38-39) 

Para Wallon (1995) a aprendizagem é um processo em que a cognição e a 

afetividade estão fortemente associadas, num processo de desenvolvimento que é 

desencadeado pelo meio social em que o indivíduo vive. Para ele o ser humano é 

organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se 

atualizar (Dantas, 1992). Nesse processo, a criança, ainda essencialmente emocional,  

gradualmente vai se constituindo em um ser sócio-cognitivo. Assim, o processo de 

aprendizagem está vinculado ao que o conteúdo a aprender represente afetivamente 

para a pessoa. 

Vygotsky (2000) visualiza a aprendizagem como um processo em que, a partir 

do que já esteja adquirido pelo sistema cognitivo do indivíduo (zona de 

desenvolvimento real), ações de apoio interativo no meio social promovem uma 
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expansão do aprendizado dentro da possibilidade do indivíduo (zona de 

desenvolvimento proximal). Assim, o novo aprendizado parte do que já esteja 

estabelecido na estrutura cognitiva do indivíduo. Neste sentido, Freire (1986) afirma 

como pré-requisito fundamental para a aprendizagem que os conteúdos a serem 

transmitidos se relacionem aos temas considerados relevantes para o indivíduo no seu 

relacionamento com a realidade. 

Deste modo, a motivação para aprender os conteúdos que são transmitidos na 

escola - a motivação acadêmica - só passa a existir na medida em que a informação 

educacional adquire sentido para o estudante. Isto ocorre à medida que a informação 

educacional passa a ser algo que se insere em suas metas e possibilita exercer algum 

controle sobre o próprio futuro (Super, 1990).  

Assim como a motivação em geral, a motivação acadêmica pode ser classificada 

como intrínseca ou extrínseca (Martinelli & Bartolomeu, 2007). A motivação 

acadêmica intrínseca direciona o indivíduo para obtenção de satisfação na realização da 

própria atividade, na busca de auto-realização, crescimento e aperfeiçoamento através 

da aprendizagem. Manifesta-se através da curiosidade para aprender e da persistência 

dos alunos nas tarefas acadêmicas, associadas ao desejo de realizá-las e ao sentimento 

de eficácia com sua realização, independentemente de pressões ou incentivos externos 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Martinelli & Bartolomeu, 2007). 

Alguns autores (Vallerant, 1997; Vallerant et al., 1993) distinguem três 

variações na motivação intrínseca, decorrentes da satisfação obtida através (a) do 

aprender, explorar, tentar entender algo novo, (b) do realizar ou criar coisas novas, e (c) 

do participar em determinada atividade (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011). 

Todas essas variações são consideradas igualmente intrínsecas e vinculadas à 

autodeterminação. 

A motivação acadêmica extrínseca, por sua vez, direciona o indivíduo para 

obter satisfação em função de resultados externos, materiais ou sociais, como obter 

boas notas para receber elogios e/ou recompensas, ou ainda evitar punições, 

caracterizando a realização das tarefas acadêmicas como uma resposta a uma 

solicitação externa (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Martinelli & 

Bartolomeu, 2007).  
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A motivação extrínseca pode ser descrita em quatro variações (Ryan & Deci, 

2009), em função da regulação de comportamento decorrer (a) das recompensas ou 

restrições geradas externamente ao indivíduo – regulação externa -, (b) de recompensas 

ou restrições internalizadas que, embora vinculadas a referenciais externos (vaidade, 

culpa, vergonha, dever), são geradas internamente pelo indivíduo – regulação 

introjetada -, (c) por escolha do indivíduo em função de percepção de utilidade ou 

instrumentalidade – regulação identificada -, e (d) da integração ao esquemas do self do 

indivíduo, mas envolver a presunção de um resultado externo que é independente da 

atividade em si – regulação integrada. A regulação externa e a regulação introjetada são 

mais tipicamente extrínsecas, enquanto que a regulação identificada e a integrada são 

próximas à motivação intrínseca (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Ryan & 

Deci, 2009). 

 A motivação acadêmica do estudante repercute efetivamente no seu 

desempenho, já que impacta diretamente na ativação de processos que conduzem a uma 

aprendizagem mais efetiva. O fluxo da informação no sistema cognitivo humano é 

organizado em torno de se alcançar algum objetivo. Ser ou não relevante para o 

indivíduo condiciona a maneira como determinada informação é codificada e integrada 

na memória, e a extensão e profundidade dessa integração afeta a facilidade com que 

ela poderá ser recuperada posteriormente. (Boruchovitch, 1999; Dembo, 1988). 

 Processos executivos de controle, metacognitivos, focalizam a atenção e 

manipulam a informação, organizando e assistindo a recuperação da mesma. A ação 

destes processos sobre a aprendizagem envolvem dois aspectos, separados mas 

interrelacionados: o primeiro aspecto refere-se ao conhecimento dos próprios processos 

cognitivos e envolve (a) conhecimento sobre si mesmo – pontos fortes e fracos, 

preferências pessoais -, (b) conhecimento sobre a tarefa – níveis de dificuldade, 

demandas – e (c) conhecimento sobre o uso de estratégias – quais, quando, por que e 

para que ;  o segundo aspecto refere-se à regulação e controle do comportamento, e 

envolve (a) planejamento - organizar seqüência de atividades para aprendizagem, por 

exemplo estabelecer metas e antecipar quanto tempo será necessário para atingi-las -, 

(b) monitoramento - auto-avaliação da aprendizagem - e (c) regulação - modificações 

de comportamento para minorar déficits mesma (Boruchovitch, 1999; Dembo, 1988, 

1994).  
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Pesquisas recentes indicam que o estudante intrinsecamente motivado otimiza a 

utlilização de suas capacidades e habilidades, apresenta melhor desempenho intelectual 

- com maior flexibilidade e investimento cognitivo-, melhor aprendizado conceitual - 

mais profundo-, maior criatividade, maior bem-estar subjetivo e maior auto-estima, 

menor ansiedade acadêmica e maior capacidade de lidar com insucessos, e tem maior 

persistência e dedicação nas atividades que forem necessárias para a aquisição e futura 

aplicabilidade dos conteúdos. O predomínio da motivação acadêmica intrínseca, 

portanto, é especialmente relevante para a obtenção de melhores resultados acadêmicos 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Kaufman, Agars & Lopez-Wagner, 2007; 

Neuman e Coutinho, 2008; Rusk e Rothbaum, 2010; Wigfield e Cambria, 2010). 

Os estudantes extrinsecamente motivados, por sua vez, tendem a ter menores 

resultados acadêmicos, um aprendizado mais superficial, maior ansiedade acadêmica, 

menor capacidade de lidar com insucessos. Embora a existência concomitante da 

motivação intrínseca e algumas variações da motivação extrínseca – regulação 

identificada e regulação integrada - possa resultar em um desempenho acadêmico 

positivo, o predomínio da motivação acadêmica extrínseca – nas variações regulação 

externa e regulação introjetada - tende a causar prejuízo ao desempenho dos estudantes 

(Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Guay, Ratelle & Chanal, 2008; Martinelli 

& Bartolomeu, 2007; Moos, 2010;).  

Em função do exposto, pode-se afirmar que ocorre motivação acadêmica 

intrínseca - ou ainda a motivação acadêmica extrínseca nas variações regulação 

integrada e identificada - quando a aquisição de determinado conteúdo disponibilizado 

pela escola é relevante para o estudante, o que estimula a mobilização de processos 

metacognitivos que favorecem a compreensão deste conteúdo e sua integração na 

memória do indivíduo, e isto possibilita um aprendizado mais efetivo e maior 

capacidade de recuperação da informação, resultando em condições propícias a um 

melhor desempenho acadêmico.  

 

3.3 - Maturidade de carreira, motivação acadêmica e desempenho acadêmico nos anos 

finais do ensino fundamental. 

Apresentar um bom nível de maturidade de carreira significa que o indivíduo 

está mobilizado para elaborar e implementar seus autoconceitos com vistas à sua 
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inserção social, e que sabe lidar adequadamente com as demandas e as oportunidades 

no seu ambiente, em determinado momento do seu desenvolvimento (Super, 1963a, 

1963b, 1963c, 1980, 1990). Para os estudantes do ensino fundamental,  

presumivelmente com idades entre 11 e 14 anos, esta condição envolve buscar 

conhecer seus pontos fortes e fracos, suas capacidades e habilidades, suas preferências 

e, sentindo ser possível exercer algum controle sobre seu futuro, explorar no ambiente 

os recursos e oportunidades necessários à sua futura inserção no mundo adulto. 

Como na sociedade atual a inserção social do jovem se dará especialmente 

através do papel de trabalhador, inúmeras demandas e oportunidades ocorrem na 

escola, através da aquisição de conteúdos acadêmicos, os quais - de acordo com as 

orientações governamentais - devem começar a se relacionar com as possíveis futuras 

profissões (M.E., 2004) e serão importantes para a exploração e identificação de papéis 

ocupacionais. 

Assim, na medida em que os conteúdos acadêmicos representem para o 

estudante um meio para formar idéias e conceitos acerca de si mesmo e/ou dos papéis 

ocupacionais que poderão exercer, cresce o seu interesse pela sua efetiva aquisição e 

domínio, ou seja, cresce a motivação acadêmica que favorece o seu desempenho 

acadêmico (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Boruchovitch, 1999; 

Kaufman, Agars & Lopez-Wagner, 2007; Martinelli & Bartolomeu, 2007; Piaget, 

1977; Super, 1990). 

Analisando as dimensões de maturidade de carreira, observa-se uma 

correspondência destas com características da motivação acadêmica intrínseca, com as 

variações regulação integrada e regulação identificada da motivação acadêmica 

extrínseca, e ainda com processos metacognitivos de aprendizagem, que favorecem a 

aprendizagem e o desempenho acadêmico. 

A descrição das dimensões da maturidade de carreira denominadas curiosidade 

(necessidade de saber, que gera perguntas sobre si mesmo e o ambiente) e exploração 

(atividades de busca de respostas para satisfazer a curiosidade) são similares à 

curiosidade para aprender, característica da motivação acadêmica intrínseca. 

Adicionalmente, as dimensões interesses (consciência na discriminação de atividades e 

assuntos que gosta e que não gosta) e autoconceito (clareza na percepção de si mesmo 

no desempenho de papéis funcionais e/ou relacionais, seus pontos fortes e fracos) são 
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similares ao desejo de realizar as atividades acadêmicas e à satisfação na realização da 

própria atividade, características da motivação acadêmica intrínseca. 

Outras dimensões da maturidade de carreira, como planejamento (consciência 

da importância de planejar suas ações), e lócus de controle (sentimento de controle 

sobre o próprio futuro) e figuras chave (pessoas consideradas como modelos, 

referências) podem ser relacionadas com a busca de auto-realização, a persistência nas 

tarefas acadêmicas, e o sentimento de auto-eficácia na realização das mesmas, também 

características da motivação acadêmica intrínseca. 

Complementarmente, se as informações acadêmicas efetivamente começam a se 

relacionar com as futuras profissões, a dimensão informação (consciência da 

importância da aquisição de informações relevantes sobre o mundo do trabalho e das 

maneiras como adquirí-las) indicará que a sua aquisição corresponderá à uma 

percepção de utilidade ou instrumentalidade, característica da variação regulação 

identificada da motivação acadêmica extrínseca. Ainda, se as informações acadêmicas 

forem úteis para a formulação de metas de carreira, a dimensão perspectiva temporal 

(consciência e habilidade de usar o passado, o presente e o futuro no planejamento) 

indicará que a sua aquisição estará integrada aos esquemas do self do indivíduo mas 

com a presunção de um resultado externo, o que é característico da regulagem 

integrada da motivação acadêmica extrínseca. As correspondências entre as dimensões 

da maturidade de carreira e da motivação acadêmica podem ser visualizada na Figura 3. 

Além da sugerida correspondência com a motivação acadêmica, algumas das 

dimensões da maturidade de carreira, como autoconceito, interesses, planejamento, 

perspectiva temporal e locus de controle se relacionam com processos metacognitivos. 

Os processos metacognitivos pressupõem o conhecimento de si mesmo, seus pontos 

fortes e fracos, preferências pessoais, a que se referem as dimensões autoconceito 

(clareza na percepção de si mesmo no desempenho de papéis funcionais e/ou 

relacionais, seus pontos fortes e fracos) e interesses (consciência na discriminação de 

atividades e assuntos que gosta e que não gosta). Os processos metacognitivos 

envolvem também planejamento (organizar seqüência de atividades para 

aprendizagem; estabelecer metas e antecipar quanto tempo será necessário para atingi-

las), monitoramento (auto-avaliação da aprendizagem) e regulação (modificações de 

comportamento para minorar déficits) a que se referem as dimensões planejamento 
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(consciência da importância de planejar suas ações),  perspectiva temporal (consciência 

e habilidade de usar o passado, o presente e o futuro no planejamento) e lócus de 

controle (sentimento de controle sobre o próprio futuro). A correspondência entre a 

maturidade de carreira e os processos metacognitivos pode ser visualizada na Figura 4. 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 3 – Correspondências teóricas entre maturidade de carreira – modelo até 14 anos 
- (Super, 1990) e motivação acadêmica (Ryan & Deci, 2009) 
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Figura 4 – Correspondências teóricas entre maturidade de carreira – modelo até 14 anos 

- (Super, 1990) e processos metacognitivos (Dembo, 1988, 1994) 
 

Portanto, considerando a correspondência observada entre as dimensões da 

maturidade de carreira e a motivação acadêmica intrínseca, as variações regulação 

integrada e identificada da motivação acadêmica extrínseca, e também com processos 

metacognitivos de aprendizagem, todos relacionados com melhorias nos resultados 

acadêmicos, espera-se encontrar uma relação positiva entre as variáveis maturidade de 

carreira e desempenho acadêmico. Ademais, se entrevê nesta relação um ciclo positivo 

de retroalimentação, já que a aquisição de conhecimentos e a melhoria no desempenho 

acadêmico influenciam positivamente a autoconfiança e a auto-estima, permite uma 

elaboração mais realista do autoconceito ocupacional, das aspirações e expectativas 

profissionais, e este conjunto por sua vez favorece um maior nível de maturidade de 
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carreira (Ferreira, Santos, Fonseca & Haase, 2006; Legum & Hoare, 2004; Skorikov & 

Patton, 2010).  

Em função da correspondência sugerida com a maioria das dimensões da 

maturidade de carreira e (v.pág.48) e considerando sua preponderante influência da na 

obtenção de melhores resultados acadêmicos (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 

2011; Kaufman, Agars & Lopez-Wagner, 2007; Neuman e Coutinho, 2008; Rusk e 

Rothbaum, 2010; Wigfield e Cambria, 2010), acredita-se que a motivação acadêmica 

intrínseca condicione a existência de relação entre a maturidade de carreira e o 

desempenho acadêmico, sendo assim uma variável mediadora (Baron & Kenny, 1986).  

Sugere-se ainda que um maior nível de maturidade de carreira signifique que os 

alunos percebem a aquisição dos conteúdos acadêmicos como algo que tem um sentido 

relevante em sua vida, que se insere como meio para atingimento de seus objetivos, e 

que isto promove a melhoria do seu desempenho acadêmico, conforme sugerido em 

estudos recentes (Legum & Hoare, 2004; Porfelli, Hartung & Vondraceck, 2008; 

Schultheiss, 2008; Watson & McMahon, 2008). Em sentido contrário, na medida em 

que o aprendizado seja pouco assimilado e percebido sem um objetivo prático, surgem 

tendências à evasão escolar (Schultheiss & Stead, 2004) e ao aumento da frustração 

pessoal e inadaptação social, que comumente se associam ao aumento da violência e 

tensões sociais (Ferreira & Cols. 2006) 

O impacto social desta questão pode ser avaliado através de dados estatísticos 

em estudos recentes. As estatísticas do SINEP (2010), com dados de dezembro/2009,  

indicam que a média anual de matriculados no ensino público Brasil sofre uma redução 

de cerca de 20% na mudança do ensino fundamental para o ensino médio, equivalente a 

cerca de 700 mil alunos/ano (v.Tabela 1). Se considerarmos a conclusão de pesquisa da 

FGV/IBRE/CPS (Nery, 2009) de que 70% do abandono ao sistema formal de ensino se 

deve ao desinteresse dos alunos pelos conteúdos acadêmicos e à falta de perspectiva de 

sua utilização imediata no mundo do trabalho, podemos admitir que isso envolve cerca 

de 490 mil jovens (70% de 700 mil) que anualmente deixariam de seguir a formação 

acadêmica na passagem do ensino fundamental para o ensino médio na rede pública de 

ensino, em todo o país.  
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Tabela 1: Nº de pessoas matriculadas na rede pública de ensino no Brasil 
 

Nível 

 

nº anos 

 

Nº matriculados 

 

Média anual 

Ensino Fundamental 9 27,9 milhões 3,1 milhões 

Ensino Médio 3 7,1 milhões 2,4 milhões 

Diferença Fundamental - Médio   0,7 milhão 

Fonte: estatísticas SINEP 2010 base dez/2009 

 
Estudos recentes (Hartung, Porfelli & Vondracek, 2005, 2008; Porfelli, Hartung 

& Vondracek, 2008; Schultheiss, Palma & Manzi, 2005; Skorikov & Patton, 2010; 

Watson & McMahon, 2008) apontam para um crescente interesse e mobilização de 

teóricos e pesquisadores para incrementar a produção científica sobre o 

desenvolvimento do interesse na questão da carreira ocupacional nas etapas anteriores à 

adolescência, tendo em vista desenvolver suporte teórico e técnico que possibilite a 

estruturação de intervenções para estimular o desenvolvimento das carreiras desde a 

infância, através das escolas, do envolvimento dos pais, e de parcerias com a 

comunidade e setores do mundo do trabalho. Isto reflete a concepção de que estimular a 

maturidade de carreira conduz ao progresso da criança em termos de exploração, 

consciência, aspirações e expectativas, interesses e adaptabilidade no desenvolvimento 

da identidade pessoal e da conectividade com o mundo social e interpessoal, o que 

conduz a melhorias no desempenho acadêmico. Ainda de acordo com os autores, 

melhorias no desempenho acadêmico de forma sistêmica influenciam ainda possíveis 

reduções nos níveis de evasão escolar e de inclinação para a delinqüência e 

comportamentos desviantes como uso abusivo de álcool e drogas,  contribuindo para 

significativa melhoria na inserção do jovem na sociedade.  

 
3.4 -  Outras variáveis influentes sobre o desempenho acadêmico  

Estudos têm indicado uma influência significativa da condição socioeconômica 

e de características da carreira dos pais sobre o desempenho acadêmico dos estudantes. 

Segundo Khan (2009), o ambiente socioeconômico tem influência significativa sobre o 

desempenho acadêmico dos estudantes. Crianças de condição socioeconômica baixa 

tendem a experimentar mais dificuldades na aquisição e utilização da linguagem que as 

de condição socioeconômica alta, e como a linguagem influencia a aquisição do 
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conhecimento em geral, isto gera uma desvantagem no desempenho acadêmico como 

um todo (Clayton, 2010; Ginsborg, 2006). Estudos têm indicado que estudantes de 

condição socioeconômica baixa têm desempenho acadêmico também inferior (Khan, 

2009; Sackett, Kuncel, Arneson, Cooper & Waters, 2009). 

A influência da condição socioeconômica ocorre através das contingências do 

ambiente de convívio social do estudante, já que as dificuldades na aquisição e 

utilização da linguagem possivelmente decorrem da influência da qualidade da 

linguagem no ambiente em que vivem as crianças na condição socioeconômica baixa 

(Ginsborg, 2006). Esta influência, portanto, se dá através das circunstâncias que 

provoca no contexto familiar do estudante, especialmente sobre os seus pais, que 

desempenham um importante papel no desenvolvimento cognitivo e emocional do 

estudante (Khan, 2009). 

Pesquisas indicam que os pais são agentes ativos na influência sobre o 

desenvolvimento de carreira dos jovens (Watson & McMahon, 2005). A percepção 

acerca das escolhas e resultados profissionais dos pais tem se mostrado preditiva em 

relação às aspirações e expectativas profissionais dos filhos, bem como da relevância 

atribuída por estes às suas próprias carreiras (Bergen, 2007; Gardner, 2004; Germelis & 

Verschueren, 2009; Lanz & Castellini, 2004). O suporte afetivo e de informação que os 

pais proporcionem, as experiências de carreira que tenham tido, juntamente com os 

recursos financeiros e educacionais que possam disponibilizar, afetam as aspirações e 

expectativas profissionais dos estudantes (Noak, Kracke, Gniewosz & Dietrich, 2010). 

Aspiração profissional refere-se à carreira que o estudante gostaria de ter, uma 

vez tivesse as condições necessárias para tanto; expectativa profissional refere-se à 

carreira que o estudante pensa que vai seguir em função do conhecimento/percepção da 

sua realidade (Rojewski, 2005, 2010). Assim, aspirações e expectativas profissionais do 

estudante influenciam se os conteúdos acadêmicos poderão ser percebidos ou não como 

um meio para atingimento de seus objetivos, afetando a motivação acadêmica, o 

comportamento exploratório e, indiretamente, o seu desempenho acadêmico (Noak, 

Kracke, Gniewosz & Dietrich, 2010; Rojewski, 2005, 2010; Watson & McMahon, 

2005). Assim, acredita-se que as influências do contexto familiar e da condição sócio-

econômica tendem a impactar significativamente no desempenho acadêmico dos 

estudantes.  



51 

O desempenho acadêmico pode ainda ser influenciado pelo sexo do estudante, 

já que as primeiras idéias que a criança forma acerca do papel de trabalhador estão 

fortemente influenciadas por estereótipos que vinculam determinadas ocupações ao 

sexo de quem a desempenhe, criando uma discriminação entre “ocupações masculinas” 

e “ocupações femininas”, e isto tende a influenciar o interesse sobre assuntos que se 

relacionem a um ou outro grupo (Porfelli, Hartung & Vondraceck, 2008).  

Estudos indicam que os estudantes do sexo masculino têm apresentado melhor 

desempenho que os do sexo feminino em matemática e ciências, embora esta influência 

tenha se reduzido substancialmente nas duas últimas décadas. (Azar, 2010; Else-Quest, 

Hyde & Linn, 2010; Good, Woodzicka & Wingfield, 2010; Nosek & cols.,2009). 

Estudos recentes referem que, em termos gerais, estudantes do sexo feminino 

apresentam um desempenho acadêmico equivalente ou superior ao do sexo masculino 

(Azar, 2010; Long & Conger, 2010;  Venkatesh  Kumar & Karimi, 2010).  

Além dos fatores que o influenciam, há que se considerar os efeitos das práticas 

de avaliação escolar. A avaliação do desempenho acadêmico atualmente em prática nas 

escolas permanece se materializando em um escore de desempenho com variação de  

zero a dez, de acordo com avaliações efetuadas pelos professores, através de respostas a 

testes e exercícios individuais ou em equipe (M.E., 2004). Contudo, não se pode 

afirmar que exista uniformidade de critérios entre avaliadores diversos. O ato de um ser 

humano avaliar outro ser humano dificilmente deixa de ser subjetivo, por mais critérios 

e recursos que se utilize, o que tende a provocar distorções e prejudicar a 

comparabilidade entre escores de avaliadores diferentes, especialmente se inseridos em 

instituições diversas. 

Deste modo, os resultados das avaliações escolares são questionáveis, tanto em 

termos da sua qualidade quanto da sua comparabilidade, já que não há como se afirmar 

qual método ou critério cada professor utiliza o momento de avaliação do desempenho 

do estudante. Se para um determinado professor a avaliação representa uma 

oportunidade de aprendizagem para o aluno e para si mesmo (Hoffmann, 1994) e 

verifica a que nível os conteúdos transmitidos foram integrados a aspectos relevantes 

da vida do estudante (Freire,1986), outro professor pode eventualmente avaliar apenas 

o quanto foi memorizado e reproduzido pelo aluno até o momento do teste, o que 

possivelmente gera resultados pouco comparáveis. 
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Contudo acredita-se que, apesar das deficiências das práticas atuais, dificilmente 

os escores de avaliação deixarão de refletir em grau representativo a tendência indicada 

por Piaget (1977) de que quando os conteúdos acadêmicos representam sejam do 

interesse do estudante, a acentuada mobilização dos seus recursos cognitivos e afetivos 

os leva a atingir um melhor desempenho. 

 
3.5 - Questões de pesquisa  

Esta pesquisa investigará: (a) se existe relação entre maturidade de carreira e 

desempenho acadêmico, em estudantes dos anos finais (6º a 9º ) do Ensino 

Fundamental;  (b) se esta relação é mediada pela motivação acadêmica intrínseca; (c) 

qual a influência da condição sócio-econômica, das escolhas profissionais e do nível de 

escolaridade dos pais sobre o desempenho acadêmico dos estudantes; e (d) se a variável 

sexo tem influência no desempenho acadêmico dos estudantes. 

Considerando-se que a maturidade de carreira confere maior significado à 

aprendizagem dos conteúdos acadêmicos, possibilitando maior motivação acadêmica 

intrínseca, e esta conduz a melhor aprendizagem, que resulta em melhor desempenho 

acadêmico, tem-se a expectativa que: (a) a maturidade de carreira seja preditora do 

desempenho acadêmico; (b) a relação entre maturidade de carreira e desempenho 

acadêmico seja mediada pela motivação acadêmica intrínseca. 

Além disto, como o próprio desenvolvimento, maturidade e objetivos de 

carreira resultam de um processo que envolve a interação entre inúmeros fatores e 

circunstâncias da vida do indivíduo, como condição sócio-econômica, contexto 

familiar, sexo, (Hartung, Porfelli & Vondraceck, 2005; Watson & McMahon, 2005, 

Schultheiss, 2008) e tendo em vista os resultados dos estudos empíricos realizados 

(Bergen, 2007; Clayton, 2010; Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Gardner, 2004;  

Germelis & Verschueren, 2009; Ginsborg, 2006; Good, Woodzicka & Wingfield, 2010; 

Khan, 2009; Lanz & Castellini, 2004; Nosek & cols.,2009; Rojewski, 2005, 2010; 

Sackett, Kuncel, Arneson, Cooper & Waters, 2009), espera-se também que, (c) a 

condição sócio-econômica, as escolhas profissionais e o nível de escolaridade dos pais 

estejam relacionadas com diferenças no desempenho acadêmico, e (d) que haja 

variação de desempenho em função do sexo dos participantes. 
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Método 

 

4.1 - Participantes 

Participaram do estudo 287 estudantes cursando do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental em escolas públicas e privadas na cidade de Salvador (BA). A amostra foi 

estratificada a fim de ser representativa do cruzamento das variáveis sexo (masculino 

ou feminino) e condição sócio-econômica (baixa, média ou alta). 

Foram adotados 2 critérios de tolerância para a inclusão do participante: (1) 

desvio máximo de 1 ano em relação ao intervalo total de idade previsto, e  (2) desvio 

máximo de 2 anos em relação à idade prevista para cada ano. Deste modo, apenas 

foram considerados os dados de participantes incluídos nos intervalos  (a) 6º ano = 10 a 

13 anos de idade, (b) 7º ano = 10 a 14 anos de idade, (c) 8º ano = 11 a 15 anos de idade, 

e (d) 9º ano = 12 a 15 anos de idade. 

Os critérios de tolerância adotados excluíram 78 participantes, sendo 31 por 

apresentarem desvios acima de dois anos em relação à idade prevista para o ano escolar 

e/ou apresentarem idade acima de 15 anos,  e os demais devido a recusa da escola em 

fornecer as informações sobre o desempenho acadêmico individual. Os participantes 

efetivamente considerados para a presente pesquisa perfizeram um total de 209 

estudantes, distribuídos conforme a Tabela 2. 

 
 
Tabela 2: Número de participantes por sexo e condição sócio-econômica 

 

Freq. 

Condição  

sócio-econômica 

“baixa” 

Condição  

sócio-econômica 

“média” 

Condição  

sócio-econômica 

“alta” 

 

Total 

Sexo Feminino 28 46 19 93 

Sexo Masculino 44 55 17 116 

Total 72 101 36 209 

 
 
4.2 – Instrumentos e medidas 

Os dados foram obtidos através de aplicação de questionário elaborado pelo 

pesquisador (Anexo 1). Foi realizado um teste piloto do questionário, envolvendo 30 

participantes. 
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As informações sobre maturidade de carreira e motivação acadêmica foram 

obtidas através de questões fechadas no formato likert, na qual o indivíduo expressa o 

grau de concordância em relação ao enunciado de sentenças afirmativas, assinalando 1 

alternativa entre “discordo totalmente ” (1 ponto), “discordo na maior parte” (2 pontos), 

“neutro” (3 pontos), “concordo na maior parte” (4 pontos) e “concordo totalmente” (5 

pontos).  

Estas questões englobam (Anexo 2):  

(a) a Escala de Maturidade de Carreira, uma adaptação da CCDS-Childhood 

Career Development Scale (Schultheiss & Stead, 2005), composta por 8 sub-

escalas de 4 ítens, uma para cada dimensão da maturidade de carreira - 

Curiosidade/Exploração (itens como “Estou sempre procurando conhecer coisas 

novas”), Informação (itens como “É importante para mim obter informações 

sobre profissões”),, Figuras-Chave (itens como “Tem pessoas que eu gostaria de 

ser como elas quando eu for adulto”),, Interesses (itens como “Está claro para 

mim quais são as matérias que eu gosto e as que não gosto na escola”), Locus de 

Controle (itens como “Depende de mim se serei um bom ou um mau 

profissional”), Perspectiva de Tempo (itens como “Há coisas que venho 

aprendendo na escola que eu sei que vou utilizar no futuro”), Autoconceito 

(itens como “Posso dizer com facilidade minhas principais qualidades e 

defeitos”) e Planejamento (itens como “Acho importante me preparar antes para 

fazer as coisas”);  

(b) uma adaptação da Escala de Motivação Acadêmica (Martinelli & 

Bartholomeu, 2007), composta por 2 sub-escalas de 4 itens - uma para 

Motivação Acadêmica Intrínseca (itens como “Eu me esforço na escola porque 

gosto de estudar”) e uma para Motivação Acadêmica Extrínseca. A sub-escala 

de motivação acadêmica extrínseca (Martinelli & Bartholomeu, 2007) é 

composta pelos itens “Eu só estudo para ir bem nas provas”,  “Eu tento ir bem 

na escola para agradar meus pais e/ou professores”, “Na escola eu trabalho 

melhor quando sou elogiado” e “Eu preciso ser incentivado para fazer meu 

trabalho da escola”. Observa-se que a sub-escala motivação acadêmica 

extrínseca refere-se exclusivamente às variações desta cujo efeito decorre de 
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regulações externa e introjetada (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; 

Ryan & Deci, 2009).  

As sub-escalas adotadas para a maturidade de carreira e para a motivação 

acadêmica apresentaram índices de consistência interna (Alfa Cronbach) entre 0,55 e 

0,63. 

Os escores de Desempenho Acadêmico foram fornecidos pelas respectivas 

escolas, diretamente ao pesquisador. Foram consideradas as médias efetivamente 

obtidas pelos estudantes no primeiro semestre de 2010, envolvendo as disciplinas 

Português, Língua Estrangeira (Inglês), Matemática, Ciências, Geografia, História e 

Arte. 

As informações referentes a outras variáveis consideradas influentes, assim 

como os dados sócio-demográficos dos participantes e seus pais/responsáveis foram 

obtidas através questões abertas, semi-abertas e fechadas incluídas no questionário da 

pesquisa, conforme exposto a seguir. 

A expectativa profissional e a aspiração profissional do participante foram 

investigadas através de duas perguntas abertas, onde o participante informa “quando for 

adulto minha profissão vai ser... ” (expectativa) e “se pudesse escolher qualquer 

profissão, gostaria de ser ... quando for adulto” (aspiração). As profissões informadas 

foram posteriormente categorizadas em “universitárias” e “não universitárias”, de 

acordo com a formação acadêmica requerida para as mesmas. 

Os participantes informaram sua idade (nº de anos completos), sexo, o nome da 

Escola e o ano que estavam cursando. A condição sócio-econômica do participante foi 

categorizada em função do tipo de público atendido por cada escola, conforme 

informado pelas respectivas diretoras ou suas representantes, em “baixa”, “média” e 

“alta”. Foi considerada a mesma condição sócio-econômica para todos os alunos de 

cada escola. 

Os participantes informaram ainda a profissão dos pais (ou responsáveis) - 

posteriormente categorizadas em “universitária” ou “não universitária”-, e o nível de 

escolaridade de cada um dos pais (ou responsáveis), assinalando uma entre as opções 

“nenhum”, “fundamental”, “médio”, “superior incompleto”, “superior completo” e 

“pós-graduação”. 
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4.3 - Procedimentos 

4.3.1 - Coleta de dados 

Os questionários de pesquisa foram aplicados em horário de aula.  As diretorias 

das escolas autorizaram a realização da coleta de dados e disponibilizaram 50 minutos 

em sala específica. Os alunos e seus pais foram informados sobre a forma e objetivos 

básicos da realização da pesquisa e os primeiros foram convidados a participar da 

mesma. Aqueles que concordaram obtiveram de seus pais a assinatura de termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 3).  

4.3.2 - Análise dos dados 

Em função da fragilidade dos sistemas de avaliação acadêmica, que gera 

deficiências na comparabilidade, para verificação da relação com a maturidade de 

carreira e a motivação acadêmica as notas obtidas pelos estudantes foram convertidas 

em escores-padrão (escores Z), considerado o âmbito de cada escola. 

Considerando também que a cultura de cada escola poderia influenciar no 

padrão de respostas dos seus participantes, adotou-se escores-padrão (z) também para 

os resultados obtidos para as dimensões da maturidade de carreira e os tipos de 

motivação acadêmica (intrínseca e extrínseca), também considerado o âmbito de cada 

escola. 

A capacidade preditiva da maturidade de carreira – em cada um das suas 

dimensões indicativas – e da motivação acadêmica – intrínseca e extrínseca – sobre o 

desempenho acadêmico – em cada uma das matérias e na média geral – foi aferida 

através de regressões lineares método stepwise 

As influências das variáveis Condição Sócio-econômica, Sexo, Expectativa e 

Aspiração profissional dos participantes - assim como do Tipo de Profissão e Nível de 

Escolaridade dos pais - sobre o Desempenho Acadêmico, sobre a Maturidade de 

Carreira (cada dimensão), e sobre a Motivação Acadêmica (Intrínseca e Extrínseca), 

foram investigadas através de ANOVAs de um fator. As influências entre as variáveis 

categoriais foram analisadas através de testes de Qui-quadrado com poder explicativo 

aferido através do V de Cramer. Todos os cálculos estatísticos foram realizadas 

utilizando-se o SPSS. 
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Resultados e discussão 

Os resultados obtidos indicam que a maturidade de carreira apresenta um poder 

preditivo significativo sobre o desempenho acadêmico para os participantes incluídos 

nas condições socioeconômicas “baixa” e “média”. As regressões lineares revelaram 

quadros distintos em relação às categorias de condição socioeconômica, conforme 

detalhado a seguir. 

Na condição socioeconômica “baixa”, as dimensões da maturidade de carreira – 

“curiosidade/exploração” e “interesses” foram preditores positivos e “informação” foi 

preditor negativo - explicaram 33% (R²ajustado = 0,331) da variância do desempenho 

acadêmico. 

As dimensões da motivação acadêmica – “intrínseca” como preditor positivo e 

“extrínseca” como preditor negativo - explicaram 19% (R²ajustado = 0,189) da 

variância do desempenho acadêmico. Isoladamente, a motivação acadêmica intrínseca 

explicou 10,1% (Beta= 0,338 ; p < 0,01) e a motivação acadêmica extrínseca 

explicou13,8% (Beta= -0,387 ; p < 0,01) da variância do desempenho acadêmico. 

Em conjunto, as variáveis de maturidade de carreira e de motivação acadêmica  

explicaram de 35% (R²ajustado = 0,353) da variância do desempenho acadêmico (ver 

Tabela 3). Nesta equação, ocorreu redução dos valores de beta de todas as variáveis. A 

redução dos valores de beta das dimensões de maturidade de carreira pode indicar que 

o efeito preditivo da maturidade de carreira sobre o desempenho acadêmico sofra uma 

discreta mediação da motivação acadêmica; contudo, as reduções dos valores de beta 

das dimensões da motivação acadêmica foram mais acentuadas, especialmente a da 

“intrínseca”, que cai a zero, o que sugere que o efeito preditivo da motivação 

acadêmica intrínseca sobre o desempenho acadêmico é mediado pela maturidade de 

carreira.  

Esta conclusão atende aos critérios do teste descrito por Baron e Kenny (1986) 

para caracterização de uma variável como sendo mediadora, através de equações de 

regressão, a saber: a) a variável independente deve ter poder preditivo sobre a variável 

mediadora b) a variável independente deve poder preditivo sobre a variável 

dependente; c) a variável mediadora deve ter poder preditivo sobre a variável 

independente; d) as variáveis independente e mediadora, conjuntamente, devem ter 

poder preditivo sobre a variável dependente; e) o efeito preditivo específico da variável 
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independente sobre a variável dependente diminui ou cai a zero quando considerado 

conjuntamente o poder preditivo das variáveis moderadora e independente. 

Com efeito, a motivação acadêmica intrínseca apresentou poder preditivo sobre 

a maioria das dimensões da maturidade de carreira, quais sejam: 

curiosidade/exploração (R²ajustado=0,172), informação (R²ajustado=0,089), interesse 

(R²ajustado=0,072), perspectiva temporal (R²ajustado=0,062), autoconceito 

(R²ajustado=0,058) e planejamento (R²ajustado=0,181). Também se verificou poder 

preditivo da motivação acadêmica intrínseca sobre o desempenho acadêmico 

(R²ajustado=0,101). E, quando considerada conjuntamente com as dimensões da 

maturidade de carreira, o poder preditivo específico da motivação acadêmica intrínseca 

sobre o desempenho acadêmico cai a zero, remanescendo o poder preditivo das 

dimensões da maturidade de carreira ( Tabela 3). 

Este resultado - embora não corresponda à expectativa teórica inicial desta 

pesquisa, que considerou que a motivação acadêmica intrínseca exerceria mediação na 

influência da maturidade de carreira sobre o desempenho acadêmico - corrobora a 

correspondência entre maturidade de carreira e motivação acadêmica intrínseca, 

conforme já analisado neste trabalho. A maturidade de carreira é um construto amplo, 

cujas dimensões têm definições teóricas que correspondem a algumas características da 

motivação acadêmica intrínseca e também a algumas das da motivação acadêmica 

extrínseca (variações integrada e identificada), todas favoráveis ao desempenho 

acadêmico. Além disso, os resultados indicaram um poder preditivo importante da 

maturidade de carreira sobre a motivação acadêmica intrínseca (R²ajustado=0,329) 

através das dimensões curiosidade/exploração e planejamento. 

Os resultados suscitam o entendimento de que, sendo a motivação acadêmica 

intrínseca uma motivação direcionada para uma determinada atividade, este 

direcionamento estaria condicionado em grande parte pela existência dos atributos 

descritos nas dimensões da maturidade de carreira, condições através das quais o 

indivíduo teria sua motivação dirigida para a aquisição de conteúdos acadêmicos. É 

importante lembrar que a maturidade de carreira não é um traço unitário, mas um 

construto hipotético que engloba algumas dimensões indicativas, que descrevem 

condições internas do indivíduo que o direcionam a ter prontidão para lidar com 
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demandas do seu ambiente relacional e sócio-econômico voltadas para o 

desenvolvimento da sua carreira (Super, 1990). 

Na condição socioeconômica “baixa” (v.Tabela 3), a influência das dimensões 

de maturidade de carreira “curiosidade/exploração” e “interesse” sugere que nestes 

participantes a curiosidade sobre o conhecimento, associado à clareza sobre quais 

sejam os assuntos/temas preferidos resultam numa maior disposição interna para o 

aprendizado e num melhor desempenho acadêmico (Boruchovitch, 1999; Piaget, 1977).  

 
Tabela  3: Resultados de análises de regressão (método stepwise) : preditores de 

desempenho acadêmico na condição socio-econômica“baixa” 
Preditores R²ajustado Beta p 

Maturidade de Carreira 0,331   

 Curiosidade/Exploração         0,487   < 0,01 

            Interesses          0,406   < 0,01 

            Informação        - 0,318   < 0,01 

Motivação Acadêmica 0,189   

            MAIntrínseca          0,256    < 0,05 

            MAExtrínseca        - 0,323    < 0,01 

Mat.Carreira + Mot.Acadêmica 0,353   

 Curiosidade/Exploração         0,443    < 0,01 

            Interesses          0,340    < 0,01 

            Informação        - 0,288    < 0,01 

           MAExtrínseca         - 0,188       0,07 

n = 72    

 

A motivação acadêmica extrínseca figurar como preditor negativo do 

desempenho acadêmico reforça a tendência de que sejam os fatores internos que 

mobilizam os estudantes para a aquisição dos conteúdos acadêmicos e resulta em 

melhor desempenho. A motivação acadêmica extrínseca foi aferida através das 

respostas a itens como “Eu só estudo para ir bem nas provas”, “Eu tento ir bem na 

escola para agradar meus pais e/ou professores” e “Na escola eu trabalho melhor 

quando sou elogiado”, que caracterizam processos motivacionais de regulação externa 

e regulação introjetada, que mais se aproximam da polaridade extrínseca da motivação 
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( Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011; Ryan & Deci, 2009). Os resultados 

confirmam o efeito desfavorável deste tipo de motivação sobre o desempenho 

acadêmico, conforme referido em estudos recentes (Areepattamannil, Freeman & 

Klinger, 2011; Guay, Ratelle & Chanal, 2008; Martinelli & Bartolomeu, 2007; Moos, 

2010) 

Um resultado inesperado e contrário às expectativas iniciais foi a dimensão 

“informação” da maturidade de carreira se mostrar um preditor negativo do 

desempenho acadêmico. Esta dimensão foi aferida através de itens como “É importante 

para mim obter informações sobre profissões”, “Sei como obter informações sobre 

profissões”e “Costumo associar o que aprendo com atividades de profissões”. Deste 

modo, a definição conceitual desta informação refere-se à “consciência da importância 

da aquisição de informações relevantes sobre o mundo do trabalho e das maneiras de 

adquiri-las” (Schultheiss, Palma & Manzi, 2005; Super, 1990). Portanto, esperava-se 

que esta dimensão fosse favorável ao desempenho acadêmico. Conforme analisado 

anteriormente neste trabalho, a dimensão informação da maturidade de carreira 

corresponderia à variação regulação identificada da motivação acadêmica extrínseca - 

que favorece o desempenho acadêmico.  

A motivação acadêmica extrínseca em sua variação regulação identificada 

significa que o estudante quer adquirir os conhecimentos oferecidos pela escola em 

função de perceber neles uma utilidade ou instrumentalidade significativa na realidade 

externa (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011). No caso da dimensão informação 

da maturidade de carreira ser preditora positiva do desempenho acadêmico, isto  

significaria que os estudantes interessados e/ou informados sobre o mundo do trabalho 

percebem os conteúdos acadêmicos como relevantes para seu futuro profissional e 

dedicam-se a aprende-los. Porém, isto não ocorre na amostra investigada, sugerindo 

que as informações acadêmicas não estão entre as que o estudante busca adquirir com 

vistas ao conhecimento e futura atuação no mundo do trabalho, pois neste caso a 

influência da informação sobre o desempenho acadêmico seria positiva.  

Portanto, o fato de os resultados revelarem esta dimensão como um preditor 

negativo do desempenho acadêmico na condição sócio-econômica “baixa” pode refletir 

que neste grupamento os conteúdos acadêmicos não são percebidos como de utilidade 

significativa para o conhecimento do mundo do trabalho. Assim, nos casos em que o 
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aluno estiver voltado para buscar informações visando conhecer o mercado de trabalho, 

isso poderá resultar no direcionamento de sua busca para alternativas não acadêmicas, 

associadas a uma inserção mais imediata no mercado, com prejuízo ao seu desempenho 

na escola.  

Na condição sócio-econômica “baixa” a obtenção do nível fundamental de 

escolaridade condiciona o nível das oportunidades de trabalho, e para este grupamento 

os resultados a serem obtidos através do trabalho e da carreira estão fortemente ligados 

ao atendimento de prioridades, equivalentes às necessidades “fisiológicas” e “de 

segurança” do modelo de Maslow (1970), correspondentes às necessidades “de 

existência” do modelo de Alderfer (1972). A vinculação da carreira e do trabalho com 

necessidades básicas aparentemente acarreta alguma urgência pragmática. Assim, o 

aparecimento da dimensão “informação” como preditor negativo parece também 

indicar que, na medida em que não se vislumbre uma utilização direta e imediata - para 

o trabalho - das informações obtidas através da escola, tendem a cair o interesse pela 

aquisição dos conteúdos acadêmicos e em conseqüência o desempenho acadêmico.  

Este raciocínio está em linha com as conclusões de recente pesquisa realizada 

pela FGV/IBRE/CPS (Nery, 2009), que constatou que o desinteresse dos estudantes 

pelo conteúdo acadêmico que é oferecido pela escola fundamental, juntamente com a 

incapacidade de vislumbrar alguma vantagem pragmática imediata na educação 

acadêmica, respondem por 70% dos motivos da evasão do sistema de ensino formal 

quando da passagem para a escola de nível médio no sistema público de ensino, que é 

predominantemente utilizada por estudantes de condição socioeconômica “baixa”. 

A referida pesquisa (Nery, 2009) aponta a transição do Ensino Fundamental 

para o Ensino Médio como um momento decisivo na permanência ou não do estudante 

no sistema formal de ensino. Segundo o referido estudo, na faixa de 10 a 14 anos cerca 

de 3% da população não frequenta a escola, proporção que cresce exponencialmente 

para cerca de 18% na faixa entre 15 e 17 anos, faixa onde ocorreria a passagem para o 

nível médio. Nesta transição, indica o estudo que o principal fator causal do abandono 

do sistema formal de ensino é simplesmente a “falta intrínseca de interesse” (p.35) do 

estudante em frequentar a escola – cerca de 40%.  

O segundo motivo para o abandono escolar nessa transição, com cerca de 27% 

dos abandonos, é relacionado como “necessidade de trabalho e geração de renda” 
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(Nery, 2009, p.35), e tem influência direta de premente necessidade financeira em 

famílias de condição socio-econômica baixa. Com relação a este item, a pesquisa 

aponta o paradoxo de o estudante se afastar da escola por necessidade de geração de 

renda confrontado com o fato de que esta sobe proporcionalmente ao nível de 

escolaridade (diferenças estimadas em torno de 15% por ano de escolaridade); isto seria 

explicado pelo fato de que o crescimento de renda por influência da escolaridade ocorre 

a médio e longo prazo, ao passo que o abandono da escola caracteriza a busca desse 

crescimento numa perspectiva de demanda imediata.  

Em síntese, segundo a pesquisa (Nery, 2009) o estudante não se interessa pelo 

conteúdo acadêmico que é oferecido pela escola e não consegue vislumbrar a vantagem 

pragmática a médio e longo prazos resultante da educação acadêmica. Estes dois 

fatores respondem por quase 70% dos motivos de não permanecer cursando a escola na 

passagem do Ensino Fundamental para o Ensino Médio. Fica evidente que as referidas 

falta de interesse intrínseco e não-percepção de utilidade prática acerca dos conteúdos 

acadêmicos por parte dos estudantes de condição sócio-econômica “baixa” se 

estabelecem durante o Ensino Fundamental. 

Na condição socioeconômica “média“ (ver Tabela 4), as dimensões de 

maturidade de carreira (“lócus de controle” e “figuras-chave” como preditores positivos 

e “perspectiva temporal” como preditor negativo) explicam 13%  (R²ajustado = 0,132) 

da variância do desempenho acadêmico. As dimensões de motivação acadêmica 

explicam 7% (R²ajustado = 0,067) da variância do desempenho acadêmico (apenas a 

“extrínseca”, como preditor negativo). Juntas, as dimensões de maturidade de carreira e 

as de motivação acadêmica explicam 24% da (R²ajustado = 0,244) variância do 

desempenho acadêmico. 

  O aumento de todos os valores de beta quando consideradas a maturidade de 

carreira e a motivação acadêmica juntas sugere a não existência de mediação ou 

sobreposição entre estas variáveis independentes, mas de um efeito cumulativo quanto 

à explicação do desempenho acadêmico. 
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Tabela 4: Resultados de análises de regressão: preditores de desempenho acadêmico na 
condição sócio-econômica “média” 
Preditores R²ajustado Beta p 

Maturidade de Carreira 0,132   

 Lócus de Controle  0,240 <0,05 

            Figuras-Chave  0,190 <0,05 

            Perspectiva Temporal   -0,341 <0,01 

Motivação Acadêmica 0,067   

            MAExtrínseca   -0,277 <0,01 

Mat.Carreira + 

Mot.Acadêmica 

0,244   

 Lócus de Controle  0,279 <0,01 

            Figuras-Chave  0,267 <0,01 

            Perspectiva Temporal   -0,344 <0,01 

            MAExtrínseca   -0,352 <0,01 

n = 101    
 
 

Na condição sócio-econômica “média” a influência das dimensões de 

maturidade de carreira “lócus de controle” e “figuras-chave” sugere que, neste 

grupamento, sentir-se implicado na construção do próprio futuro e ter pessoas que 

sirvam como referências para a estruturação da carreira - como modelos do exercício 

do papel de trabalhador - são os fatores que conduzem a um maior desempenho 

acadêmico. Isto pode estar associado a circunstâncias desta condição sócio-econômica, 

que pressupõe uma maior capacidade de suporte por parte da família, tanto nos 

aspectos materiais de satisfação a necessidades mais prioritárias, ligadas à 

sobrevivência, quanto na existência de exemplos de carreira em que a formação 

acadêmica tem importância significativa. 

Assim, na condição socioeconômica “média”, a disposição para aprender os 

conteúdos acadêmicos parece decorrer de um processo de desenvolvimento da 

identidade vocacional/ocupacional, referenciado em pessoas representativas, no seu 

contexto relacional, do desempenho de papéis de trabalhador. Nesse contexto, a 

associação dos conteúdos acadêmicos com o exercício futuro de um papel ocupacional 

remete a metas de vida e carreira menos imediatas, vinculadas ao atendimento de 
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necessidades “sociais” e “de estima” no modelo de Maslow (1970), correspondentes às 

“de socialização” no modelo de Alderfer (1972). 

O aparecimento da dimensão “perspectiva temporal” (“consciência e habilidade 

de usar o passado, o presente e o futuro no planejamento”) como preditor negativo de 

desempenho acadêmico na condição sócio-econômica “média” foi um resultado 

inesperado. Conforme exposto anteriormente, a dimensão perspectiva temporal 

corresponderia à variação regulação integrada da motivação acadêmica extrínseca, que 

favoreceria o desempenho acadêmico. 

A motivação acadêmica extrínseca na variação regulação integrada significa que 

o estudante quer adquirir os conhecimentos oferecidos pela escola por que estes 

possuem um valor instrumental para o alcance de um resultado associado aos seus 

esquemas de auto-referência e identidade (Areepattamannil, Freeman & Klinger, 2011). 

No caso da dimensão perspectiva temporal ser preditora do desempenho acadêmico, 

isto representaria que os estudantes buscam utilizar as informações passadas e presentes 

na construção da sua carreira, a médio e longo prazos. Então, se as informações 

acadêmicas fossem percebidas entre as que são valiosas para a construção de um papel 

profissional na sua futura inserção no mundo do trabalho, a influência sobre o 

desempenho acadêmico seria positiva. 

Os resultados, indicando a perspectiva temporal como desfavorável, ao 

desempenho acadêmico, parecem refletir que os conteúdos acadêmicos não funcionam 

como conectores adequados entre aprendizados passados, atuais e planos futuros de 

carreira; e que voltar-se para a construção de um futuro papel profissional leva os 

estudantes a um desinteresse pelos conteúdos disponibilizados pela escola e a um 

conseqüente decréscimo do seu desempenho acadêmico.  

Por fim, a motivação acadêmica mais próxima da polaridade extrínseca dos 

processos motivacionais – regulações externa e introjetada – também se mostrou 

negativamente associada ao desempenho acadêmico na condição sócio-econômica 

“média”. 

Na condição sócio-econômica “alta“, apenas a motivação acadêmica extrínseca 

– regulações externa e introjetada - apresentou poder preditivo (negativo) sobre 33,4% 

(Beta= -0,578; p < 0,01) da variância do desempenho acadêmico. Os resultados obtidos 

deixam nítida apenas a forte indicação de que os estudantes que visam 
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predominantemente as recompensas externas (elogios, recompensas materiais, 

reconhecimento social) tendem a ter um menor desempenho acadêmico, mas não há 

uma indicação do que os mobiliza positivamente para a aquisição dos conteúdos 

acadêmicos, o que torna os resultados pouco conclusivos neste grupamento. 

No geral, os resultados indicam que se pode considerar a maturidade de carreira 

como preditora importante do desempenho acadêmico, especialmente através da 

influência positiva de dimensões (curiosidade/exploração, interesses, lócus de controle,  

fuguras-chave) que têm correspondência com a motivação acadêmica intrínseca, 

embora esta última não exerça papel mediador na relação. Deve-se ressaltar também a 

importância de dimensões da maturidade de carreira que têm correspondência com 

variações regulação integrada e regulação identificada da motivação acadêmica 

extrínseca, que aparecem como preditores negativos em função de possíveis 

deficiências do sistema de ensino formal. A motivação acadêmica extrínseca – nas suas 

variações regulação externa e regulação introjetada - aparece sistematicamente como 

um relevante preditor negativo do desempenho acadêmico, confirmando as conclusões 

existentes na literatura sobre o assunto.  

Os resultados sugerem ainda que a condição sócio-econômica exerce um efeito 

moderador na relação entre a maturidade de carreira e o desempenho acadêmico. 

Coerente com o descrito por Baron e Kenny (1986) a condição sócio-econômica é uma 

variável qualitativa que, sem ter relação de causalidade com a maturidade de carreira 

(variável independente) afeta a força da relação entre esta última e o desempenho 

acadêmico (variável dependente). 

Este papel moderador se justifica em função de que a condição sócio-econômica 

acarreta uma série de circunstâncias que configuram condições diferenciadas nos 

cenários básicos (o lar, a escola, a comunidade, o local de trabalho) onde o indivíduo 

desenvolve sua carreira e, por conseguinte, afetam o modo como o indivíduo 

desempenha seus papéis sociais (criança, estudante, lúdico-ocioso, cidadão, 

trabalhador, dono-de-casa, progenitor, aposentado, entre outros). Assim, as influências 

ambientais e relacionais sobre o indivíduo tendem a ser diferentes em cada condição 

sócio-econômica, repercutindo sobre o seu processo de desenvolvimento de carreira. 

As informações colhidas neste trabalho possibilitaram análises acerca do tipo de 

profissão e do nível de escolaridade dos pais em função da condição sócio-econômica, 
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conforme demonstrado nas Tabelas 5 a 8. Os dados configuram cenários com 

circunstâncias consideravelmente diferentes em função da condição sócio-econômica, 

pressupondo condições ambientais e relacionais igualmente diversas e influências 

diferenciadas sobre o processo de desenvolvimento de carreira dos estudantes e sobre o 

seu desempenho acadêmico. 

 
Tabela 5: Nível de escolaridade do pai por condição sócio-econômica – distribuição 

percentual 
Condição  

Sócio-Econômica 

Escolaridade até  

Nível Médio 

Escolaridade a partir de 

Superior Incompleto 

Alta 2,8% 97,2% 

Média 41,3% 58,7% 

Baixa 73,8% 26,2% 

n = 209   

 
 
 
Tabela 6: Nível de escolaridade da mãe por condição sócio-econômica - distribuição 

percentual 
Condição  

Sócio-Econômica 

Escolaridade até  

Nível Médio 

Escolaridade a partir de 

Superior Incompleto 

Alta 0,0% 100,0% 

Média 35,4% 64,6% 

Baixa 75,4% 24,6% 

n = 209   

 
 

Na condição sócio-econômica “baixa”, aproximadamente 75% dos pais e mães 

têm escolaridade até o nível médio (Tabelas 5 e 6), o que pressupõe um ambiente com 

menor disponibilidade de informações e estímulos acadêmicos. Nesta condição, a 

curiosidade/exploração em relação às informações acadêmicas torna-se um preditor 

positivo importante de variações no desempenho acadêmico.  Por outro lado, ainda 

nesta condição sócio-econômica, associada a necessidades mais prementes de geração 

de renda, é mais provável a ausência de figuras-chave que valorizem a associação da 

formação escolar com a carreira, já que 95% dos pais e a totalidade das mães têm 
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profissões não-universitárias. Isto contribui para explicar a queda do desempenho 

acadêmico quando as informações fornecidas pela escola não se revelam com utilidade 

prática imediata (v. Tabelas 7 e 8, adiante).  

 
 
Tabela 7: Tipo de profissão do pai por condição sócio-econômica - distribuição 

percentual 
Condição 

 Sócio-Econômica 

Profissão com formação 

Não-Universitária 

Profissão com formação 

Universitária 

Alta 8,3% 91,7% 

Média 83,1% 16,9% 

Baixa 95,2% 4,8% 

n = 209   

 
 
Tabela 8: Tipo de profissão da mãe por condição sócio-econômica – distribuição 

percentual 
Condição 

 Sócio-Econômica 

Profissão com formação 

Não-Universitária 

Profissão com formação 

Universitária 

Alta 14,3% 85,7% 

Média 67,4% 32,6% 

Baixa 100,0% 0,0% 

n = 209   

 
 

Na condição sócio-econômica “média”, não há indicação de haver carência de 

informação no ambiente, e de que existem exemplos de valorização da formação 

escolar, já que cerca de 59% dos pais e 65% das mães têm escolaridade a partir do 

superior incompleto (Tabelas 5 e 6). Por outro lado, apenas 17% dos pais e 33% das 

mães têm profissões universitárias (Tabelas 7 e 8), o que faz com que o efeito de 

exemplo das figuras parentais, apesar de efetivo, não seja tão intenso. Assim, pode 

ocorrer um certo afastamento dos estudos e redução no desempenho acadêmico se as 

informações disponibilizadas pela escola não permitirem ao estudante vislumbrar o 

exercício de futuras profissões.  
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Esses resultados estão em concordância com as conclusões de inúmeros estudos 

empíricos (Bergen, 2007; Clayton, 2010; Gardner, 2004; Germelis & Verschueren, 

2009; Ginsborg, 2006; Khan, 2009; Lanz & Castellini, 2004; Noak, Kracke, Gniewosz 

& Dietrich, 2010; Sackett, Kuncel, Arneson, Cooper & Waters, 2009), ou seja, que a 

condição sócio-econômica se reflete em circunstâncias do contexto familiar que podem 

condicionar o suporte afetivo e de informação proporcionado aos estudantes, 

especialmente através da influência das figuras parentais, o que influencia o seu 

desempenho acadêmico. 

De acordo com as informações da presente pesquisa, o tipo de profissão dos 

pais está fortemente relacionado à condição socio-econômica – poder preditivo de 51%  

para  pai (V=0,717; p<0,01) e de 40% para  mãe (V=0,634; p<0,01). Conforme se pode 

vislumbrar nas tabelas 6 e 7, tanto em relação ao pai (X²=96,546; gl=2; p<0,01) quanto 

em relação à mãe (X²=79,254; gl=2; p<0,01), as profissões do tipo “universitária” são 

predominantes na condição sócio-econômica “alta” enquanto nas condições sócio-

econômicas “média” e especialmente na “baixa” predominam as profissões do tipo 

“não-universitária. 

O nível de escolaridade dos pais foi relacionado com a condição sócio-

econômica, tanto em relação ao pai (X²=78,183; gl=10; p<0,01) quanto em relação à 

mãe (X²=82,483; gl=10; p<0,01), na condição sócio-econômica “baixa” existe uma 

marcante predominância de escolaridade até o nível médio e na condição sócio-

econômica “alta” uma marcante predominância de escolaridade a partir do superior 

incompleto; na condição sócio-econômica “média” há alguma tendência ao equilíbrio, 

embora com alguma predominância da escolaridade até o nível médio.  

Estes dados configuram cenários com circunstâncias consideravelmente 

diferentes em função da condição sócio-econômica, pressupondo influências 

ambientais/relacionais igualmente diversas. Nesta linha, os resultados desta pesquisa – 

confirmando os estudos de Bergen (2007), Gardner  (2004), Germelis e Verschueren 

(2009), Lanz e Castellini (2004), Noak, Kracke, Gniewosz e Dietrich (2010) – 

indicaram que o tipo de expectativa profissional dos participantes está relacionada com 

o tipo de profissão da mãe e do pai e que os níveis de expectativa e aspiração 

profissional dos participantes estão relacionados com a condição sócio-econômica.  
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Em concordância com essas afirmações, os dados da presente pesquisa indicam 

que os estudantes cujos pai (X²=4,021; gl=1; p<0,05) ou mãe (X²=7,259; gl=1; p<0,01) 

têm profissões do tipo “universitária” tendem a ter expectativas por profissões também 

“universitárias”. Estudantes apresentam maior tendência ter expectativa (X²=17,229; 

gl=2; p<0,01) e aspiração (X²=6,811; gl=2; p<0,05) por profissões “não universitárias” 

na condição sócio-econômica “baixa”, e a profissões do tipo “universitária” na 

condição sócio-econômicas média” e – acentuadamente – na “alta”.  

Conformando as conclusões de Clayton (2010), Ginsborg (2006), Khan (2009), 

e Sackett, Kuncel, Arneson, Cooper e Waters (2009), os resultados desta pesquisa 

sugerem haver influência do tipo de profissão e nível de escolaridade dos pais, dos 

níveis de expectativa e aspiração profissional dos estudantes, e da condição sócio-

econômica sobre o seu desempenho acadêmico. 

Os resultados indicaram que quanto maior os níveis de escolaridade do pai e da 

mãe são maiores os escores de desempenho acadêmico. Os estudantes cujos pais têm 

escolaridade a partir de superior incompleto obtiveram escores de desempenho 

superiores aos que têm pais com escolaridade até nível médio, com diferenças 

significativas nas disciplinas português [F(1, 192)=10,45; p<0,01], matemática [F(1, 

192)=5,32; p<0,05], geografia [F(1, 191)=12,05; p<0,01], história [F(1, 192)=9,84; 

p<0,01] e na média geral [F(1, 192)=9,06; p<0,01]). Estudantes com mães que têm 

escolaridade a partir de superior incompleto obtiveram escores de desempenho 

superiores aos que têm mães com escolaridade até nível médio, com diferenças 

significativas nas disciplinas ciências [F(1, 199)= 4,59; p<0,05], geografia [F(1, 

198)=7,00; p<0,01], história [F(1, 199)=5,31; p<0,05]  e na média geral [F(1, 

199)=4,00; p<0,05]. 

Os escores de desempenho acadêmico foram também maiores quando o pai ou a 

mãe têm profissões do tipo “universitária”. Estudantes cujos pais têm profissões do tipo 

“universitária” obtiveram escores de desempenho significativamente maiores que os 

que têm pais com profissões do tipo “não universitária” em todas as disciplinas 

consideradas - português  [F(1, 187) = 36,81; p<0,01], língua estrangeira ” [F(1, 187) = 

10,25; p<0,01], matemática [F(1, 187) = 8,70; p<0,05], ciências [F(1, 181) = 25,29; 

p<0,01)], “geografia” [F(1, 186) = 39,60; p<0,01], história  [F(1, 187) = 26,12; 

p<0,01], arte [F(1, 186) = 7,59; p<0,01]  - e na média geral [F(1, 187) = 33,52; p<0,01].  
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De modo semelhante, os estudantes com mães que têm profissões do tipo 

“universitária” obtiveram escores de desempenho maiores que os que têm mães com 

profissões do tipo “não universitária”, com diferenças significativas em todas as 

disciplinas consideradas exceto matemática - português [F(1, 196) = 12,17; p<0,01], 

língua estrangeira [F(1, 196) = 4,68; p<0,05], ciências [F(1, 190) = 18,72; p<0,01], 

geografia [F(1, 195) = 16,86; p<0,01], história [F(1, 196) = 16,21; p<0,01] - , e na 

média geral [F(1, 196) = 13,10; p<0,01]. 

Verificou-se ainda que os estudantes com expectativa por profissões do tipo 

“universitária” apresentam escores brutos significativamente maiores que os com 

expectativa “não universitária” nas disciplinas português [F(1, 196)=6,18; p=0,01], 

ciências [F(1, 190)=7,05; p<0,01], história [F(1, 196)=12,53; p=0,01] e na “média 

geral” [F(1, 196)=5,43; p<0,05]. Estudantes com nível de aspiração por profissões do 

tipo “universitária” profissional apresentam escores de desempenho acadêmico 

significativamente maiores que os com expectativa “não universitária” na disciplina 

“arte” [F(1, 204)=4,46; p<0,05]. 

Por fim, os resultados indicaram que os estudantes de condição sócio-

econômica “baixa” têm escores de desempenho acadêmico inferiores aos da condição 

“média” e estes em relação à “alta”, com diferenças significativas em todas as 

disciplinas consideradas exceto matemática - português [F(2, 208) =2 4,30; p<0,01], 

língua estrangeira [F(2, 208) = 7,47; p<0,01], ciências [F(2, 202) = 26,29; p<0,01], 

geografia  [F(2, 207 = 46,53; p<0,01], história [F(2, 208) = 32,80; p<0,01] e arte [F(2, 

207) = 8,93; p<0,01] -, e na “média geral”[F(2, 208)=27,99; (p<0,01)]. 

Assim, emerge dos resultados a um quadro em que a condição sócio-econômica, 

o tipo de profissão e nível de escolaridade dos pais, as expectativas e aspirações 

profissionais dos filhos, se interrelacionam e exercem influência sobre o desempenho 

acadêmico. Se extrapolarmos que o desempenho acadêmico influencia as escolhas dos 

estudantes quanto à extensão da sua formação acadêmica e suas futuras profissões, 

teremos uma tendência a um encadeamento circular que desfavorece a melhoria da 

inserção social dos estudantes da condição socioeconômica “baixa” e favorece a evasão 

destes do sistema formal de ensino.  

A influência do fator sexo mostrou-se apenas medianamente influente sobre o 

desempenho acadêmico. Confirmando tendências indicada em estudos recentemente 
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realizados (Azar, 2010; Else-Quest, Hyde & Linn, 2010; Good, Woodzicka & 

Wingfield, 2010 ; Nosek & cols., 2009), não houve diferença significativa de 

desempenho entre os sexos em disciplinas específicas como matemática e ciências, 

onde era comum se verificar esse efeito. Resultados superiores para o sexo feminino 

nas disciplinas “história” [F(1,208)=5,94(p=0,02)], “arte” [F(1, 207)=21,94  p<0,001] e 

na média geral [F(1, 208)=4,06 ; p<005] estão de acordo com as tendências indicadas 

pelos estudos de Azar (2010), Long e Conger (2010) e Venkatesh  Kumar e Karimi 

(2010).  

Isto é coerente com outros resultados verificados no presente trabalho, em que 

participantes do sexo feminino apresentaram, em comparação aos do sexo masculino, 

alguns aspectos favoráveis a um melhor desempenho acadêmico, como maior 

autoconhecimento (dimensão “autoconceito” da maturidade de carreira) [F(1, 

208)=7,20; p<0,01], maior motivação acadêmica intrínseca [F(1, 208)=7,32; p<0,01], 

níveis mais altos de expectativa (X²=8,163; gl=1; p<0,01) e  aspiração (X²=14,888; 

gl=1; p<0,01) e maior relevância atribuída à questão profissional (X²=9,824; gl=2; 

p<0,01). 

 

Conclusões 

A análise dos resultados deste trabalho e revisão de literatura nos permitem 

concluir que a maturidade de carreira é um importante preditor do desempenho 

acadêmico dos estudantes que cursam os anos finais (6º ao 9º) do ensino fundamental. 

A maturidade de carreira contém dimensões que se relacionam com 

características da motivação acadêmica intrínseca e das variações regulação integrada e 

regulação identificada da motivação acadêmica extrínseca, todas favoráveis ao 

desempenho acadêmico. 

A maturidade de carreira influencia o desempenho acadêmico através de 

dimensões relacionadas com a motivação acadêmica intrínseca, embora não exista 

mediação na relação. Outras dimensões da maturidade de carreira, que têm 

correspondência com as variações regulação integrada e regulação identificada da 

motivação acadêmica extrínseca, são também relevantes para influenciar o desempenho 

acadêmico, mas apareceram como preditores negativos em função de limitações do 

sistema formal de ensino em oferecer condições para uma associação mais efetiva entre 
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os conteúdos acadêmicos e a construção da carreira na realidade das profissões e do 

mercado de trabalho.  

De um modo geral, percebe-se que na realidade atual o desempenho acadêmico 

melhora à medida que exista uma motivação intrínseca para a aquisição de conteúdos 

acadêmicos. Por outro lado, a dificuldade de associação de conteúdos acadêmicos com 

a realidade prática referente ao mundo do trabalho dificulta a ativação de variações 

favoráveis de motivação extrínseca (regulação integrada e regulação identificada), o 

que contribui para o afastamento em relação aos conteúdos acadêmicos e redução do 

desempenho. 

O elenco das dimensões da maturidade de carreira que são mais efetivas na 

influência sobre o desempenho acadêmico varia de acordo com a condição sócio-

econômica, que exerce papel moderador na relação. O efeito moderador da condição 

sócio-econômica decorre provavelmente do seu impacto no contexto familiar, 

principalmente através dos modelos oferecidos pelas figuras parentais, com influências 

relacionais e ambientais substancialmente diferentes sobre os estudantes.  

Além de exercer efeito moderador na influência da maturidade de carreira sobre 

o desempenho acadêmico, a variável condição sócio-econômica – assim como outras 

variáveis a ela associadas, como nível de escolaridade e tipo de profissão dos pais, 

níveis de expectativa e aspiração profissional dos estudantes – se relaciona a diferenças 

no desempenho acadêmico, configurando um quadro em que os estudantes de condição 

sócio-econômica “baixa” têm o pior desempenho. 

Mantidas as condições da realidade atual, é possível extrapolar que o menor 

desempenho acadêmico na condição sócio-econômica “baixa” influencia as escolhas de 

carreira e a inserção social dos estudantes, reforça a tendência à evasão escolar e a 

escolhas de profissões com menor formação acadêmica e menor geração de renda, 

mantendo um cenário com circunstâncias que desfavorecem a possibilidade de 

melhorias na inserção social.   

Programas que estimulem a maturidade de carreira podem promover melhorias 

no desempenho acadêmico dos estudantes, especialmente nas condições sócio-

econômicas “baixa” e “média”, o que poderá contribuir para a redução da evasão 

escolar na passagem do ensino fundamental para o ensino médio e possivelmente terá 

impacto favorável na inserção social dos jovens. Segundo Ferreira e Cols. (2006), na 
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medida em que o aprendizado seja percebido como sem objetivo prático, a evasão 

escolar tende a surgir, gerando uma tendência à frustração pessoal e inadaptação social, 

associados ao aumento da violência e de tensões sociais. Cabe lembrar que, segundo 

dados oficiais (INEP, 2010) o ensino fundamental brasileiro abrange um total de cerca 

de 28 milhões na rede pública de ensino. 

Assim, reforça-se a idéia de desenvolvimento de programas que estimulem a 

maturidade de carreira desde o ensino fundamental, conforme sugerido por estudos 

recentes (Hartung, Porfelli & Vondracek, 2005, 2008; Porfelli, Hartung & Vondracek, 

2008; Schultheiss, Palma & Manzi, 2005; Skorikov & Patton, 2010; Watson & 

McMahon, 2008), que sustentam a existência de uma articulação sistemática entre 

melhorias no desempenho acadêmico e reduções dos índices de evasão escolar, de 

delinquência juvenil e comportamentos socialmente desviantes como uso abusivo de 

drogas, inclusive o álcool. 

Esses programas poderão associar o desenvolvimento da maturidade de carreira 

à transmissão dos conteúdos acadêmicos, visando provocar um efeito motivacional 

intrínseco associado a variações da motivação extrínseca favoráveis para o 

aprendizado, o que certamente promoverá melhorias no desempenho acadêmico dos 

estudantes e contribuirá para uma inserção mais saudável do jovem na sociedade. 

O presente trabalho restringiu-se ao contexto urbano de uma única cidade, sem 

atingir um mapeamento completo de sua realidade sócio-econômica. Além disso, lidou 

com dificuldades consideráveis no tocante à composição da amostra para a condição 

sócio-econômica “alta” em função da recusa de inúmeras escolas particulares em 

fornecer informações sobre o desempenho acadêmico dos estudantes, o que impediu a 

participação de muitas delas e tornou bastante reduzida a representatividade da amostra 

neste grupamento. Recomenda-se a replicação deste estudo utilizando uma amostra 

mais ampla e diversificada, incluindo outras cidades e incluindo também o contexto das 

zonas rurais. 
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