
 
 

    

 
 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

 

Amanda Ferreira Vieira 
 
 

 
 

 
 
 

 
Happenstance Learning Theory: Aplicações com universitários no 

contexto de planejamento de carreira 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Maiana Farias Oliveira Nunes 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Florianópolis, 2019. 





 
 

    

Amanda Ferreira Vieira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happenstance Learning Theory: Aplicações com universitários no 

contexto de planejamento de carreira 

 

Dissertação de mestrado1 apresentada como 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre, Área 
1 (Psicologia das Organizações e do Trabalho), Linha 2 
(Formação profissional, desenvolvimento de carreira e 

inserção no trabalho) no Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, sob orientação da Profª. Drª. Maiana Farias 

Oliveira Nunes. 
 

 
 
 

 
 
 

Florianópolis, 2019 

                                                             
1 Dissertação elaborada com base nas normas da American Psychological 

Association (APA), 6ª edição. 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

    





 
 

    

Dedicatória 

 

Dedico este trabalho, inicialmente, à minha família, minha irmã e 

meus pais, que estão sempre presentes, nos momentos bons e ruins. 
Dedico ainda à minha orientadora e grupo de pesquisa, que arregaçaram 
as mangas em conjunto para que pudéssemos apresentar um novo modelo 

de trabalho em orientação de carreira. Dedico aos profissionais da área, 
que lutam por serviços, direitos e recursos necessários que possam levar 

desenvolver nossa profissão e fomentar uma psicologia baseada em 
evidências. Dedico ainda aos que, cotidianamente, enfrentam os acasos 
do mundo do trabalho, da vida pessoal e conseguem tirar proveito disso e 

desenvolver projetos de vida satisfatórios.  
 

 

 

 

 





 
 

    

Agradecimentos 

 

 Inicialmente, gostaria de agradecer à minha irmã e meus, que são 

os principais apoiadores de todo esse processo, desde a fase de seleção, 
até a conclusão. O suporte incondicional de vocês me auxiliou e enxergar 
essa estrada como um caminho possível a ser realizado, desenvolvendo 

minha força e persistência para atingir os resultados finais. O processo 
envolveu momentos de angústia e cansaço, mas também foram doces as 

vitórias e pudemos compartilhar nesse tempo.  
 Tive a imensa sorte de encontrar um grupo de pesquisa em 

formação, liderado pela Maiana Nunes, minha orientadora e mulher 

incrível que consegue transmitir calma e serenidade mesmo quando todo 
o cenário grita por urgência. Obrigada por me acolher, abraçar esse 
projeto comigo. Sua paciência, gentileza, firmeza e doçura me fizeram 

acreditar que era possível ser melhor o tempo todo e chegar ao fim. Grata 
pela confiança. Além disso, agradeço também por ter formado um time 

junto da Roberta, minha dupla de mestrado, colega e amiga. Juntas e 
separadas desenvolvemos uma relação de incentivo, autonomia e 
enriquecimento, tanto dos nossos projetos de mestrado como de nós 

mesmas, em nossos projetos de vida. Seguiremos nos cruzando por aí, 
cada vez melhores. Agradecimento de ouro também para os queridos 
bolsistas que participaram do projeto ao longo desses dois anos: Louisi, 

Emily, Alexandre, Julia e Mariah. Obrigada pela dedicação de sempre, 
qualidade nas entregas e preocupação. Devo muito a vocês e espero 
contribuir, de alguma forma, com a carreira de todos, como vocês 

puderam contribuir com a minha.  
 Aos meus amigos, que tiveram de lidar com minhas ausências, 

os meus “tchaus” mais cedo e meus pedidos constantes de “já divulgou 
minha pesquisa?”, “já respondeu meu questionário?”. Flor, Cami, Leo, 
Duda, Nati, Jé, Gu, Príncipe, Angela: o nome de vocês aqui representa os 

grupos de pessoas que vocês fazem parte, responsáveis por me fazerem 
lembrar que essa dá pra ser leve nessa vida e que não se conquista nada 
sozinho. Quem tem amigos, tem rede, tem paz, tem sorrisos, tem tudo.  

 Sem o suporte dos parceiros de trabalho, isso também não seria 
possível, então, Mariana, Lívia, Rafaela e Debora: mulheres gigantes que 

o tempo todo fazem a diferença no mundo. Obrigada pela paciência, 
compreensão e incentivo nesse projeto.  

 Agradeço ainda aos participantes da minha pesquisa, de todas as 

etapas, dos que investiram cinco minutos ou cinco horas. A participação 



 

 
de vocês foi fundamental e sem ela, tal projeto não aconteceria. Esses 
resultados são pra vocês também.  

 Por fim, agradeço aos funcionários que fazem a estrutura do 

PPGP-UFSC acontecer, bem como do SAPSI, onde pude realizar, com 
todos os recursos necessários, as atividades relativas a esse projeto.  

Aos que já estavam no meu caminho, aos que eu encontrei nele e 

aos outros tantos que me encontraram: Vocês vieram na hora certa e esse 
trabalho não é só meu. Como ouvi na madrugada de 01.11.18, o acaso é 
a gente que faz e nessa vitória, ninguém precisou perder. Obrigada a 

todos! 
 



 
 

    

Resumo 
Vieira, A. F. (2018). Happenstance Learning Theory: Aplicações 

com universitários no contexto de planejamento de carreira.  

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

 

A Happenstance Learning Theory (HLT) é um modelo teórico 
elaborado por Krumboltz (2009), que tem como objetivo compreender as 

trajetórias das pessoas a partir de diversos referenciais e com maior foco 
nos eventos inesperados da vida (Krumboltz, 2009). Assim, a HLT busca 
fomentar a ideia, no âmbito da carreira, que o acaso pode significar um 

benefício em potencial para os indivíduos. Mitchell, Levin e Krumboltz 
(1999) entendem que este modelo parte do desenvolvimento da Planned 
Happenstance (PH), construto composto por cinco habilidades: 

Otimismo, Flexibilidade, Persistência, Curiosidade e Assumir riscos. Este 
estudo é composto por três artigos que versam abordar a HLT, seus 

pressupostos teóricos, instrumentos e aplicação prática com universitários 
em transição para o mercado de trabalho. O artigo I discute como a HLT 
surge das bases da Teoria Social da Aprendizagem e dialoga com duas 

teorias que versam sobre o acaso na carreira, a Teoria do Caos na Carreira 
e Teoria de Construção da Carreira. O segundo artigo apresenta um estudo 
inicial de tradução, adaptação para o Brasil e validação por meio da 

estrutura interna da Planned Happenstance Career Inventory (PHCI) para 
universitários. Com uma amostra de 231 estudantes de universidades 
públicas e particulares de todo o Brasil, o estudo encontrou uma estrutura 

fatorial diferente da original, sendo composto, desta vez, por quatro 
fatores: Otimismo, Flexibilidade, Curiosidade e Assumir riscos e 

Persistência, que formaram um único fator. O artigo III aborda um 
modelo de intervenção criado para um serviço de orientação profissional 
para universitários em transição para o mercado de trabalho a partir da 

HLT. O programa foi realizado com quatro universitárias de Santa 
Catarina durante seis semanas e contou com a aplicação da PHCI 
adaptada para o Brasil como medida pré e pós-teste e a realização de uma 

avaliação de reação ao final do processo, como estratégias para 
mensuração de resultados. A intervenção foi vista como proveitosa no 

sentido geral da PHCI, embora seja reconhecida a necessidade de 
exploração com público mais diverso. Devido à relevância do tema e 
contexto trabalhado, entende-se que este estudo pode ampliar o escopo de 

intervenções em carreira baseadas em evidências, bem como aproximar a 



 

 
HLT do Brasil, juntamente dos seus instrumentos. Destaca-se que a 
inserção de eventos inesperados nos estudos sobre carreira parece ser 
relevante, embora pouco clara. Esta dissertação contribuiu para que 

pudessem ser conhecidos fatores iniciais deste elemento e espera-se que 
novas possiblidades de revisão e atualização do tema sejam incorporadas 
futuramente. 

Palavras-Chave: Orientação profissional; Intervenção em carreira; 
Transição universidade-mercado; Happenstance Learning Theory. 



 
 

    

Abstract 
Vieira, A. F. (2018). Happenstance Learning Theory: Applications 

with college students in career planning context. Master’s Dissertation, 

Post-Graduation Program in Psychology, Federal University of Santa 
Catarina, Florianópolis. 

 

The Happenstance Learning Theory (HLT) is a theoretical model 
drawn by Krumboltz (2009), which has the objective to comprehend 

people’s trajectories based on diverse references with greater focus on the 
unexpected events of life (Krumboltz, 2009). In this sense, the HLT 
search to foment the idea, in the career area, that chance may mean a 

potential benefit to the individuals. Mitchell, Levin and Krumboltz (1999) 
understand that this model starts with the development of the Planned 
Happenstance (PH), a construct compound by five skills: Optimism, 

Flexibility, Persistence, Curiosity and Risk taking. This study is 
composed by three articles that approach the HLT, its theoretical 

assumptions, instruments and practical application with university 
students in transition to the job market. In article I, it is discussed how the 
HLT come up from the basis of Learning Social Theory and it is compared 

with two theories that address about the chance in career, namely, the 
Chaos Theory in Career and the Construction Theory in Career. In the 
second article, an initial study of translation, adaptation to Brazil and 

validation through internal structure of the Planned Happenstance Career 
Inventory (PHCI) is presented. With a sample of 231 public and private 
university students from all over Brazil, the study showed a different 

factorial structure when compared with the theoretical proposition. At this 
research, it’s composed by four factors: Optimism, Flexibility, Curiosity 

and Risk taking and Persistence, that formed one single factor. Finally, in 
article III, we present an intervention model created for a career guidance 
service to university students in transition to the job market sed on the 

HLT. The program was held with four female university students of Santa 
Catarina during six weeks and it was compound by the application of 
adapted PHCI to Brazil as an before and after test measure, along with the 

execution of a reaction evaluation at the end of the process, as strategies 
to measure the results. The intervention was evaluated as useful in the 

general sense of PHCI, although it’s recognized the necessity of further 
exploration with a more diverse public. Due to the relevance of the theme 
and the worked context, it’s understood that this study can amplify the 

interventions scope in career based on evidences, just like to bring closer 



 

 
the HLT from Brazil, alongside its tools.  It should be noted that the 
inclusion of unexpected events in career studies appears to be relevant, 
although unclear. This dissertation contributed to the fact that initial 

factors of this element could be known and it is hoped that new 
possibilities for revising and updating the theme will be incorporated in 
the future. 

 
Keywords: Career guidance; Carrer intervention; University-to-

work transition; Happenstance Learning Theory. 



 
 

    

Lista de Figuras 

 

Figura 1. Modelo da teoria da aprendizagem social para escolhas 

profissionais. ........................................................................................... 19 

Figura 2. Item 1 que sofreu modificações na redação após a análise de 

juízes. ...................................................................................................... 45 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 





 
 

    

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1. Distribuição da amostra em relação à região brasileira ......... 42 

Tabela 2. Distribuição da amostra em relação ao tipo de instituição de 

ensino ...................................................................................................... 43 

Tabela 3. Distribuição da amostra em relação à área de conhecimento 

(CNPq) da graduação ............................................................................. 43 

Tabela 4. Itens que sofreram modificação na redação da escala após a 

validação semântica ................................................................................ 47 

Tabela 5. Matriz dos componentes principais com rotação da PHCI 

adaptada para o Brasil, na estrutura fatorial de quatro fatores............... 49 

Tabela 6. Estatística descritiva da Planned Happenstance Career 

Inventory adaptada para o Brasil (PHCI) ............................................... 52 

Tabela 7. Descrição sintetizada da intervenção ..................................... 70 

Tabela 8. Média de pontuação pré e pós-teste da PHCI ...................... 811 

 

 





 
 

    

Lista de Siglas 

 

APA   American Psychology Assossiation 

CIP   Career Information Processing 

EMEP Escala de Maturidade para Escolha 

Profissional 

HLT   Happenstance Learning Theory 

KMO   Kaiser-Mayer-Olkin 

LIOP  Laboratório de Informação e Orientação 

Profissional 

PH    Planned Happenstance 

PHCI    Planned Happenstance Career Inventory 

SAPSI   Serviço de Atenção Psicológica 

SCCT   Social Cognitive Career Theory 

SPSS   Statistical Package for the Social Sciences  

UFSC    Universidade Federal de Santa Catarina 

 
 





 
 

    

Sumário 

Apresentação ............................................................................................ 1 

Introdução ................................................................................................. 3 

Método .................................................................................................... 13 

Artigo I - O Inesperado Dentro do Desenvolvimento de Carreira: Uma 

Revisão das Contribuições da Happenstance Learning Theory e Teorias 

Sobre o Acaso ......................................................................................... 15 

Artigo II - Adaptação e validação inicial da Planned Happenstance 

Career Inventory (PHCI) para universitários brasileiros ....................... 36 

Artigo III – Happenstance Learning Theory: Avaliação de uma 

intervenção de carreira com universitários em final de curso ............... 60 

Considerações finais ............................................................................... 89 

Referências ............................................................................................. 92 

ANEXOS ................................................................................................ 96 

Anexo 1. Parecer consubstanciado do CEP ....................................... 96 

Anexo 2. Termo de concordância - Avaliação de juízes ................. 100 

Anexo 3. Termo de concordância livre e esclarecido – Validação 

semântica .......................................................................................... 103 

Anexo 4. Termo de concordância – Aplicação PHCI online .......... 107 

Anexo 5. Termo de consentimento livre e esclarecido – Entrevista de 

triagem .............................................................................................. 110 

Anexo 6. Termo de consentimento livre e esclarecido - Intervenção

 .......................................................................................................... 114 

Anexo 7. Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse – EADS-21 

(Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). .................................................... 118 



 

 
Anexo 8. Planned Happenstance Career Inventory adaptada para o 

Brasil (PHCI) ................................................................................... 119 

Anexo 9. Roteiro de entrevista de triagem ...................................... 121 

Anexo 10. Roteiro de entrevista de avaliação de reação ................. 122 

 

  



1 

 

    

Apresentação 

 

Esta dissertação de mestrado foi elaborada como requisito parcial 
para qualificação da pesquisa para obtenção do título de Mestre em 

Psicologia, pela Universidade Federal de Santa Catarina e com base nas 
normas da American Psychological Association (APA – 6ª edição).  

O objetivo da pesquisa é avaliar a aplicabilidade e eficácia de uma 

intervenção em carreira, baseada no modelo teórico da Happenstance 
Learning Theory (HLT), com universitários em final de curso, no Sul do 

Brasil, como preparação para a transição para o mercado de trabalho. Para 
cumprir esse objetivo, inicialmente foi traduzida e adaptada para o 
contexto universitário brasileiro a escala Planned Happenstance Career 

Inventory (PHCI). Além disso, foi explorada sua estrutura fatorial bem 
como validade por meio da estrutura interna. Paralelo à realização deste 
objetivo específico, foi elaborado um protocolo de intervenção, com base 

na HLT, focado na transição de universitários para o mercado de trabalho. 
A respeito desse objetivo, os exercícios foram adaptados dos já propostos 
por Krumboltz e Levin (2010). Posteriormente, foi aplicada a intervenção 

com quatro universitárias de Santa Catarina, em fase conclusão de curso. 
Por último, foram verificadas possíveis alterações nos índices obtidos na 

escala PHCI, antes e depois da intervenção. A fim de tornar o método de 
avaliação mais amplo, também foi realizada, ao final da última sessão, 
uma entrevista de avaliação de reação. Já o delineamento metodológico 

foi quali-quanti exploratório.  
A divisão do material ocorre da seguinte maneira. Inicialmente, é 

apresentada uma introdução que versa a respeito da HLT e suas principais 

definições, a fim de guiar o leitor para detalhamentos que aparecerão na 
sequência. Além disso, também são abordados conceituações e dados 

relacionados à transição universidade-mercado de trabalho e processos de 
avaliação de intervenção. A partir dessa lógica, entende-se que as 
temáticas dialogam em direção aos objetivos e justificativa científica e 

social da pesquisa realizada.   
A exposição dos resultados é realizada sob o formato de artigos. 

Inicialmente, tem-se um estudo chamado “O Inesperado Dentro do 

Desenvolvimento de Carreira: Uma Revisão das Contribuições da 
Happenstance Learning Theory e Teorias Sobre o Acaso”, em que é feita 

uma explanação aprofundada a respeito da HLT, a fim de entender sua 
principal base teórica, a Teoria da Aprendizagem Social, sua definição, 
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seu construto e implicações para a prática. Nesse artigo também é 
apresentada uma articulação que se faz com a HLT e a Teoria do Caos na 
Carreira e Teoria de Construção de Carreira. Ambas as abordagens tem 

trazido referenciais relevantes para se pensar no que é inesperado e como 
os indivíduos, agindo de forma flexível e criativa, podem tomar frente de 

suas carreiras e tirar benefício desses acontecimentos.  
O segundo artigo, chamado “Adaptação e validação inicial da 

Planned Happenstance Career Inventory (PHCI) para universitários 

brasileiros” traz os resultados da tradução, adaptação e validação inicial 
da escala utilizada nessa pesquisa. Dessa forma, fazendo uso de diversos 
procedimentos e etapas descritos por Pasquali (2009), tem-se o estudo da 

análise fatorial exploratória, envolvendo dados de estatística descritiva, 
consistência interna e estrutura desta versão da escala. A realização deste 

estudo envolveu a composição de diferentes perfis de amostra e métodos 
de coleta de dados, que serão descritos posteriormente com maior nível 
de detalhamento.  

Enfim, o terceiro artigo apresenta o protocolo de intervenção 
construído neste estudo, bem como os dados obtidos no processo de 
avaliação da eficácia. Chamado “Happenstance Learning Theory: 

Avaliação de uma intervenção de carreira com universitários em final de 
curso” , traz uma sistematização em forma de tabela contendo os temas e 

atividades de cada uma das seis sessões. Nesse artigo, são utilizados 
trechos de transcrição de sessões para ilustrar as abordagens de cada um 
dos encontros e são estabelecidas comparações entre a teoria e os relatos 

das participantes.  
Ao final, é apresentada uma síntese das considerações finais da 

pesquisa como um todo, levantando tanto os pontos positivos do estudo 

como as limitações e dificuldades enfrentadas nesse momento. Por se 
tratar de um estudo pioneiro, também são expostas possíveis implicações 
e aberturas para pesquisas futuras envolvendo não apenas esse modelo 

teórico, como também as ferramentas aqui descritas.  
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Introdução 

 

Esta pesquisa apresenta como tema central a Happenstance 
Learning Theory (HLT), proposta por John Krumboltz. Atualmente, 

percebe-se em atendimentos de orientação profissional e de carreira, uma 
atenção e consideração maior aos aspectos imprevisíveis e incertos do 
mundo do trabalho e do mercado. É um desafio, do ponto de vista da 

atuação do orientador profissional, abordar esses aspectos sem cair em 
concepções genéricas ou que pouco instrumentalizam os clientes. Sendo 

assim, essa pesquisa apresentará o modelo teórico da HLT, como uma 
possibilidade de atuação profissional que se apoia em questões de 
imprevisibilidades, incertezas e acasos.  

A HLT foi proposta como uma teoria que se interessa por 
compreender os diferentes caminhos de vida que as pessoas seguem, com 
base nos eventos não-planejados que ocorrem durante todo esse processo 

(Krumboltz, 2009). Esta é uma teoria fortemente baseada na atuação 
prática, sendo que todo o seu modelo teórico foi desenvolvido pensando 
na relação com o cliente, nos pressupostos que vão guiar as sessões e 

quais são os pontos mais estratégicos de aprendizagem que devem ser 
trabalhados dentro da intervenção neste modelo. Ao localizar os eventos 

não-planejados, segundo Krumboltz (2009), é necessário que o cliente se 
coloque em um estado de alerta para que possa capitalizá-los, gerando 
benefícios a partir dos seus resultados.  

A compreensão-chave desse modelo teórico é que todos os eventos 
são reconhecidos como oportunidades em potencial (Mitchell, Levin, & 
Krumboltz, 1999), cabendo aos clientes estarem aptos a os enxergarem e 

trabalharem, de maneira proativa, para o alcance de resultados positivos. 
Para atingir esse estado de prontidão, a teoria pauta o desenvolvimento de 

cinco habilidades principais: Curiosidade, Otimismo, Flexibilidade, 
Persistência e Assumir riscos. Dessa forma, uma intervenção apoiada 
nesse modelo deve buscar estratégias que desenvolvam tais habilidades 

nos clientes, seja através de exercícios práticos, tarefas entre as sessões 
ou até mesmo modelos sociais de aprendizagem (Krumboltz, 2009). 

A HLT ainda é um modelo muito recente e com pouca exploração. 

Em 2010, Krumboltz e Levin sistematizaram, através de um livro, o que 
seria na prática essa intervenção (Krumboltz & Levin, 2010). Krumboltz 

(2009) acrescenta que essa é uma proposta que pode possuir grande 
utilidade quando se pensa nas transições que ocorrem dentro do ciclo vital 
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das pessoas, entendendo que qualquer transição requer mudanças 
emocionais e comportamentais nos clientes.  

Dentre os estudos sobre desenvolvimento de carreira, os eventos 

não-planejados já foram considerados anteriormente. Na literatura 
internacional, os termos variam e aparecem como chance, happenstance 

e serendipity (Rice, 2013). Bandura (1982) também trouxe o conceito de 
encontro casual (chance encounter) como elemento nas trajetórias de 
vida. Nesse caso, ele o conceitua como reunião não-intencional de 

pessoas que não se conhecem. Entretanto, incluir a sorte, o azar ou o acaso 
dentro de uma intervenção profissional do psicólogo ainda se configurava 
como uma tarefa complexa, visto que quando se fala em eventos não-

planejados refere-se a uma infinidade de possibilidades que podem 
ocorrer na vida das pessoas (Mitchell et al., 1999). Estes eventos podem 

ser tanto aqueles fundamentalmente ligados à carreira, como demissões e 
promoções, como os relativos aos aspectos pessoais, tais como mudança 
de cidade por questões familiares ou começo de um novo relacionamento. 

Scott e Hatala (1990), algumas das autoras interessadas em entender o 
papel do acaso na carreira, definem os fatores de acaso (chance factors) 
como “aqueles elementos que contribuem para a escolha vocacional, mas 

não tem relação previsível com essa escolha, como situação econômica, 
eventos pessoais inesperados e informações inesperadas” (Scott & Hatala, 

1990, p. 22). 
Por sua vez, Betsworth e Hansen (1996) buscaram sistematizar os 

eventos do acaso em um estudo empírico, a fim de explorar esse construto 

e encontraram 11 categorias: (1) Conexões profissionais e pessoais, (2) 
Promoção inesperada, (3) Lugar certo/Hora certa, (4) Influências do 
casamento e família, (5) Encorajamento de outros, (6) Influência de 

trabalhos anteriores/experiências voluntárias, (7) Experiências militares, 
(8) Empregos temporários que viraram permanentes, (9) Obstáculos no 
plano original de carreira, (10) Influência de eventos históricos e (11) 

Exposição imprevisível na área. Além disso, os autores entendem que 
categorizar eventos do acaso é por si tentativa, visto que a sua própria 

natureza os torna inesgotáveis do ponto de vista de possibilidades de 
acontecimentos. Nesse estudo, foram caracterizados eventos inesperados 
positivos e negativos. Entretanto, aqueles em que os participantes 

atribuíram maior influência na carreira, foram positivos.  
Rice (2013) categorizou as pesquisas que buscaram investigar o 

acaso dentro do contexto da carreira. Além de ter apresentado tópicos 

como a importância dos eventos do acaso, a interação entre fatores 
individuais e do acaso, o autor sistematizou as teorias que são baseadas 
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na Teoria da Aprendizagem Social. São elas: Social Cognitive Career 
Theory (SCCT), que entende o acaso como um fator ambiental e que 

inevitavelmente irá influenciar a forma como as pessoas agem em relação 
aos seus interesses de carreira.  A Career Information Processing (CIP) 
que parte da ideia que os eventos do acaso interagem com os componentes 

de conteúdo e processo, alterando a tomada de decisão de carreira e os 
comportamentos de busca por emprego. A terceira teoria que Rice (2013) 
traz como derivada da Teoria de Aprendizagem Social e que aborda o 

acaso trata-se da teoria base deste projeto, a Happenstance Learning 
Theory (HLT), que acrescenta que os indivíduos podem ter certo nível de 

agência em relação aos eventos inesperados e do acaso. 
A HLT em si foi pouco explorada e testada em pesquisas 

científicas até o momento. Além das produções de Krumboltz 

(Krumboltz, 2009, 2011; Krumboltz, Foley  & Cotter, 2013; Krumboltz 
& Levin, 2010; Mitchell et al., 1999) que apresentam a teoria, foram 
localizados quatro artigos que apresentam pesquisas com base na HLT.   

Um grupo de pesquisadores da Coréia do Sul (Ahn et al., 2015; 
Kim, Jang, et al., 2014; Kim, Jung, et al., 2014) foi responsável pela 
condução de três estudos que consideraram a HLT como base teórica. 

Kim, Jang et al. (2014) e Kim, Jung et al. (2014) desenvolveram estudos 
a respeito da construção e validação inicial de uma escala chamada 

Planned Happenstance Career Inventory (PHCI). O estudo inicial (Kim, 
Jang, et al., 2014), ainda sem contar com essa escala, objetivou identificar 
como as habilidades da PH influenciam a relação entre engajamento com 

a carreira, autoeficácia para decisão de carreira e certeza na decisão de 
carreira. Os resultados deste estudo indicaram que as habilidades da PH 
estão significativamente correlacionadas com engajamento na carreira, 

autoeficácia para decisão de carreira, enquanto não foi encontrada relação 
entre as habilidades da PH com certeza na decisão de carreira. Esse 

achado apoia o que Krumboltz e Levin (2010) trazem ao declarar que 
pessoas com as habilidades de PH bem desenvolvidas mantém suas 
opções de carreira sempre abertas, o que permite que elas criem, 

reconheçam e invistam em novas oportunidades.  
 A construção da PHCI ocorreu na sequencia, a partir de um 

processo tanto de criação de itens, como de analise exploratória e 

confirmatória. Assim, foi elaborada a escala, sendo composta por 25 itens 
e relativa aos cinco fatores da PH: Curiosidade, Otimismo, Flexibilidade, 

Persistência e Assumir riscos. Nessa versão, a variância explicada foi de 
64,32%. Em relação à confiabilidade dos fatores, eles apresentaram 
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índices relativamente altos, sendo 0,86 para Curiosidade, 0,87 para 
Persistência, 0,84 para Flexibilidade, 0,89 para Otimismo e 0,78 para 
Assumir riscos. Os resultados de ambos os estudos indicaram que a 

validade e a confiabilidade da escala são aceitáveis, apesar de apontarem 
que os itens devem ser testados com populações maiores e mais diversas. 

Os autores afirmam que esse instrumento pode funcionar como base para 
treinamentos e programas de preparação com base no modelo HLT (Kim, 
Jung, et al., 2014).  

O terceiro estudo do grupo sul-coreano (Ahn et al., 2015) trabalhou 
a HLT no contexto de estudantes do ensino médio, a fim de identificar 
como as cinco habilidades de PH se relacionam com o status de 

identidade ocupacional desses adolescentes. A amostra foi composta por 
370 estudantes de duas escolas diferentes de Seul. Os autores 

identificaram que especialmente o status Moratória aparece relacionado 
com as habilidades de PH (r = 0,46 para Curiosidade, r = 0,50 para 
Flexibilidade). Em relação ao escore total da escala, o status de Moratória 

e de Conquista apresentaram as maiores associações com a PH, sendo r = 
0,49 e r = 0,11, respectivamente. Ainda sobre a Moratória, o estudo indica 
que esse status parece ser o mais fortemente associado à PH, 

provavelmente por conta de suas características de exploração, diferente 
da Conquista, que está mais relacionada a uma identidade ocupacional 

estabilizada e da Difusão e do Encerramento, que não envolvem 
processos de exploração deliberados pelo indivíduo. (Ahn et al., 2015). 

Seguindo a linha de estudos voltados para a elaboração de 

instrumentos psicométricos, um quarto estudo foi localizado, dessa vez 
em Portugal (Soares & Janeiro, 2015). Os autores apresentaram uma 
proposta inicial de um novo questionário de orientação profissional, 

composto pela integração de alguns construtos da PH com a Teoria do 
Caos das Carreiras: a disposição para explorar o imprevisto e aproveitar 
as oportunidades do acaso, não-linearidade, os atratores, a confiança nas 

competências e o otimismo. Este instrumento avaliou as diferenças 
individuais em relação ao reconhecimento, procura e integração das 

novidades e experiências desafiadoras, composto por 10 itens, divididos 
em dois fatores: motivação para procurar conhecimentos e novas 
experiências e vontade de abraçar a novidade, a incerteza e a natureza 

imprevisível do cotidiano. Os autores indicaram que os níveis de precisão 
variaram entre 0,83 e 0,86, sendo o mais alto na primeira escala (α = 0,83), 
de Confiança nas Competências. Foram observadas correlações positivas 

entre as subescalas de Confiança nas Competências e Prontidão para a 
Sorte (r = 0,58, p < 0,01) e negativas entre Tendência para Ordem e 
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Confiança nas Competências (r = -0,29, p < 0,01). Os autores referem que 
este estudo contribui para uma proposta inicial de instrumento, levando 

em conta a Planned Happenstance e a Teoria do Caos e que existe a 
necessidade de desenvolver instrumentos que caminhem na mesma 
direção desses construtos (Soares & Janeiro, 2015). 

A HLT está orientada para os momentos de transição e grandes 
mudanças na vida dos indivíduos (Krumboltz, 2009). Pode-se considerar 
que a transição da vida universitária para o ambiente profissional se 

configura como um contexto interessante para análise da HLT na prática. 
Assim, pode-se examinar como sua aplicabilidade consegue abranger os 

desafios que esse momento traz.  
Nesse sentido, Silva (2010) indica que por conta de expectativas, 

desejo por independência e autonomia, os universitários que enfrentam 

essa transição devem não apenas realizar escolhas profissionais 
importantes, mas também se prepararem para as consequências que tais 
escolhas implicam na carreira. Teixeira (2002) também aponta que devido 

a carga de responsabilidade que esse período representa, um dos 
problemas mais recorrentes é a dificuldade de inserção no mercado. 
Questões como a competitividade do mercado, o nível de exigência 

requerido para o ingresso profissional aliado às modificações dos 
modelos gerenciais das empresas podem provocar sentimentos que se 

contrapõem à alegria e à conquista por concluir o ensino superior. 
Oliveira, Detomini e Melo-Silva (2013) afirmam que, ao lado da 
felicidade e da sensação de vitória por superar essa dificuldade, existe 

também medo, insegurança e apreensão por não saberem com precisão o 
que irão encontrar no futuro. 

Além de considerar esses conflitos inerentes a essa transição, a 

realidade brasileira apresenta alguns pontos que fomentam ainda mais as 
fragilidades desse momento. Em primeiro lugar, vale considerar que a 

democratização do ensino superior nos últimos anos possibilitou a entrada 
substancial de mais alunos nas universidades (Oliveira et al., 2013). 
Entretanto, a realidade do mercado não acompanhou esse movimento e as 

vagas disponíveis para inserção profissional não se mostraram 
suficientes.  

Com esse tipo de configuração marcando o contexto da transição 

universidade-mercado de trabalho, os estudantes podem viver esse 
processo de maneiras distintas. Ora podem perceber o cenário 

desfavorável e temer o futuro, ora podem aproveitar as oportunidades, 
explorando o mundo de suas profissões ou trabalhando o seu 
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autoconhecimento (Bardagi, Lassance, Paradiso, & Menezes, 2006). O 
trabalho proposto por Krumboltz, a partir da HLT, pode ser relevante 
nesse sentido, considerando o seu objetivo de proporcionar uma maior 

abertura para a percepção de oportunidades não-previstas.  
De acordo com Ng e Feldman (2007), a transição da universidade 

para o mercado de trabalho é pontualmente o período no qual o indivíduo 
se desliga do sistema educacional e inicia atividades de trabalho e esta é 
a primeira grande adaptação de carreira do jovem adulto. Porém, é 

considerável entender que essa transição já começa antes da 
desvinculação da universidade e segue até que o processo de adaptação 
ao mundo do trabalho seja concluído (Savickas, 1999). Ao analisar a 

transição como um processo e não como um evento, enfatiza-se o seu 
caráter de dilatação no tempo e de ligação com outros momentos 

independentes (Oliveira et al., 2013), como desligamento das atividades 
acadêmicas e planejamento de carreira.  

A transição universidade-trabalho vista como processo direciona 

para um entendimento de que ela possui etapas interdependentes. Essa 
afirmação significa que nos primeiros anos de inserção no mercado, o 
indivíduo poderá ter expectativas muito mais objetivas, como conseguir 

trabalhar e ter alguma remuneração, do que subjetivas, como ter 
satisfação pessoal por meio do trabalho. Isso pode se dar por necessidades 

de, por exemplo, sair da casa dos familiares, adquirir certa independência 
financeira, ter maior liberdade etc. Com o passar dos anos, as expectativas 
subjetivas ganham mais espaço, como satisfação e realização profissional, 

sem descartar os fatores objetivos que, em tese, já estão sendo 
contemplados (Oliveira et al., 2013). 

Os estudos realizados com a população nessa fase trazem alguns 

pontos importantes que devem ser destacados. Teixeira (2002) conduziu 
três estudos em sua tese com universitários em final de curso, buscando 
identificar fatores relacionados à tomada de decisão, expectativas e 

projetos profissionais pós-formatura. Nesse momento, foram coletados 
dados de estudantes de cursos com mercado de trabalho favorável e 

desfavorável. Os resultados desse estudo indicaram coerência com a ideia 
de que os formandos de áreas de mercado mais favorável têm expectativas 
mais otimistas, apesar de indicarem com mais frequência que preferem 

seguir estudando do que trabalhar na profissão pós-formatura. Do outro 
lado, os estudantes de áreas com mercado desfavorável percebiam como 
pouca/nenhuma chance de ingressar no mercado logo após a conclusão 

do curso. Entretanto, apesar disso, no geral, as expectativas de todos os 
estudantes foram otimistas em relação à chance de atuação profissional 
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(28,6% Bem grandes; 31% Grandes; 30,2% Médias) o que o autor indica 
ser consequência do fato dos alunos vislumbrarem melhor qualificação 

das universidades públicas em comparação com as demais. Teixeira 
(2002) sugeriu que as experiências remuneradas antes da formatura 
moldam os projetos profissionais imediatos dos formandos. 

Através da exposição desses pontos entra-se num conflito entre o 
que se tem nos currículos universitários atualmente e as demandas da 
realidade do trabalho: 

Talvez seja necessário, por um lado, 

incorporar ao currículo dos cursos mais atividades 

práticas que realmente capacitem os alunos ao 
mercado de trabalho e, por outro, estimular os 

estudantes a buscarem fora do contexto da 

universidade, e por conta própria, outras 
oportunidades de exercitarem a profissão e assim 

prepararem-se melhor para ingressar na vida 
profissional (Teixeira, 2002, p. 63). 

Em complemento a esse estudo, o artigo de Teixeira e Gomes 

(2005), um dos produtos da tese citada anteriormente, levantou que é 
possível que os indivíduos que veem o futuro profissional de forma 
otimista e positiva são mais motivados a enfrentar as barreiras dessa 

trajetória.  Os aspectos relacionados à autoeficácia também foram 
valorizados, uma vez que eles, em índices mais altos, também indicaram 

relação com otimismo para o estabelecimento da carreira. Índices mais 
baixos poderiam implicar em uma expectativa negativa em relação ao 
futuro profissional. Dessa forma, os indivíduos poderiam dificultar o 

estabelecimento de metas, o que complicaria a execução de qualquer 
plano de ação efetivo em relação à carreira (Teixeira & Gomes, 2005). 

Outro resultado encontrado por Teixeira (2002) nessa pesquisa 

sugeriu que o impacto da experiência universitária, em relação ao 
desenvolvimento de comportamentos, jeito de ser, valores, etc., dependeu 

muito mais da disposição pessoal de cada estudante para reformular suas 
próprias percepções ideias sobre si e sobre o mundo. Mais uma vez, foi 
demonstrada a necessidade das instituições sistematizarem recursos e 

esforços para criarem ambientes e experiências que favoreçam um 
pensamento crítico, bem como o desenvolvimento de competências 
proativas para um melhor aproveitamento da formação e da universidade.  

Retomando a questão do quanto à experiência universitária tem 
contribuído para sentimentos de insegurança em relação à entrada no 

mercado de trabalho, Gondim (2002) encontrou, através de técnicas de 
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grupos focais, uma percepção de fragilidade em relação à identidade 
profissional, contribuindo para a insegurança profissional e prejudicando 
a qualidade da transição. Nesse sentido, a autora apontou que os 

universitários enfrentam o sentimento de que a formação universitária é 
incompleta do ponto de vista das demandas do mercado trabalho. Essa 

compreensão pode ser considerada uma das causas para a elaboração de 
uma identidade profissional pouco segura.  

Silva (2010) objetivou mapear percepções de estudantes 

universitários em fase final de curso sobre a formação, expectativas 
profissionais, mercado de trabalho da profissão, estágios realizados e 
avaliar aspectos do desenvolvimento de carreira relacionados ao conceito 

de adaptabilidade de carreira. Assim, ela entendeu que a percepção do 
mercado favorável para inserção profissional ficou evidente quando 

relacionado à busca por segurança e um padrão de vida melhor. Outra 
informação que as pesquisas trazem é que os participantes já consideram 
transições de carreira no futuro, seja de empresa para empresa, para abrir 

o próprio negócio ou para a vida acadêmica. Isso foi caracterizado por 
conta das instabilidades do mercado e os participantes já consideraram 
que deveriam ter planos alternativos de carreira. O desempenho do papel 

profissional apareceu atravessado por referências externas, como 
otimismo com o mercado de trabalho e por significações internas, 

relativas à história de vida de cada um.  
No trabalho com formandos em Psicologia e Administração, 

Oliveira et al. (2013) buscaram descrever qualitativamente as 

expectativas de estudantes sobre a transição universidade-trabalho e os 
fatores que contribuem para o sucesso nesse processo. De maneira geral, 
a pesquisa com esses formandos indicou que o sucesso na transição 

universidade-trabalho está relacionado ou a conseguir um emprego na 
área, à garantia de continuação dos estudos ou à aprovação em um 
concurso público. As autoras apontaram também que o padrão dos 

estudos empíricos nesse contexto é de, realmente, indicar uma 
predominância dos fatores objetivos em relação aos subjetivos na 

definição de sucesso. Além disso, os participantes consideraram que ter 
sucesso nesse momento da trajetória parte da articulação de 
características individuais e psicológicas, como atitudes positivas frente 

ao trabalho e exploração de si e do ambiente, com o contexto, como 
políticas e programas educacionais e redes sociais de apoio (Oliveira et 
al., 2013).  

Conforme dados acima indicaram, parece ser necessário algum 
tipo de apoio nos processos de transição universitária. Ou seja, pensar nas 
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intervenções em carreira e como elas são avaliadas pode ser relevante 
para entender, de fato, o que elas causam em seus clientes e participantes. 

Os processos de avaliação de intervenção ainda possuem características 
pouco claras. Eventualmente, se pautam na satisfação do cliente sobre o 
processo, em outros momentos fazem o uso de medidas que não 

necessariamente possuem relação clara com o modelo teórico que embasa 
a intervenção. Essa pouca sistematização prejudica a clareza que se tem 
do que é oferecido, do ponto de vista prático da orientação profissional, 

bem como a própria divulgação e reflexão a respeito dos resultados 
obtidos (Bardagi & Albanaes, 2015). 

Além disso, também parece ser um fator cultural da Psicologia 
como ciência e profissão, não conseguir organizar seus mecanismos de 
avaliação de intervenção, pela dificuldade de perceber o link que existe 

entre prática e pesquisa (Taveira & Pinto, 2008). Os mesmos autores 
apontam que essa falha também pode ser fruto da ideia pré-concebida de 
que as intervenções são sempre positivas ou também, que métodos de 

investigação e avaliação não são de amplo conhecimento dentro da 
profissão.  

Para uma avaliação de resultados de intervenção, é pertinente que 

se avalie a eficácia da intervenção. No contexto de orientação 
profissional, avaliar a eficácia significa definir os objetivos de uma 

intervenção, isto é, sistematizar em quais dimensões principais o trabalho 
pretende influenciar. A partir dessa definição, pode-se organizar um 
protocolo de avaliação, com medidas quantitativas e questionamentos 

qualitativos, que contemplem a avaliação das dimensões escolhidas 
anteriormente.  

Além disso, Flynn (1994) aponta para a importância de uma 

expansão do conhecimento no que diz respeito a entender o porquê 
intervenções de carreira são eficazes, com quais clientes, em quais 

condições e produzindo quais resultados. Para a produção dessas 
avaliações, Oliver e Spokane (1988) sugerem que sejam escolhidos 
fatores como tomada de decisão de carreira (Career Decision Making), 

que se refere ao autoconhecimento, apropriação e realismo da escolha, 
busca por informações de carreira e mercado, atitudes como decisão e 
satisfação; Performance efetiva no papel (Effective role funcioning), que 

está relacionada com a performance acadêmica e competências para 
entrevistas de emprego e; Avaliação do aconselhamento em si 

(Evaluation of the counseling itself), indicado pela satisfação com o 
serviço, eficácia e efetividade da intervenção.  
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É importante estar atento aos objetivos de cada intervenção para se 

pensar em uma avaliação coerente e precisa. Melo-Silva e Jacquemin 
(2001) descrevem um estudo realizado no Canadá, em Centros de 

Aconselhamento, com 1.600 profissionais. Neste estudo, os 
pesquisadores apontaram um aspecto que não pode ser ignorado: parte 

dos profissionais realizavam avaliações nominais e de reação das 
intervenções, questionando os clientes se a sessão havia sido útil, por 
exemplo. O risco de se reduzir em avaliações dessa natureza é grande. 

Logicamente, as percepções dos clientes têm importância e o seu 
sentimento de satisfação diz também respeito à qualidade da intervenção. 
Entretanto, ela não pode ser utilizada de maneira isolada. Para fins de 

evidência, é imprescindível que ocorra uma mensuração dos resultados 
do processo.  

No Brasil, ainda são escassos os estudos que objetivaram avaliar 
intervenções de carreira. Bardagi e Albanaes (2015) organizaram uma 
revisão de literatura que levantou alguns estudos que realizaram esse 

processo. Um dos primeiros pontos apontados pelas autoras é a ênfase 
que as avaliações de resultado sofreram nos últimos anos, indicando que 
há uma carga passada de intervenções que pouco se sabe a respeito da 

eficácia e efetividade. Outro ponto abordado e que segue verificado em 
outros estudos (Ambiel, 2010; Junqueira & Melo-Silva, 2014; Lassance, 

Bardagi, & Teixeira, 2009; Moura & Silveira, 2002; Moura, Sampaio, 
Gemelli, Rodrigues, & Menezes, 2005) é a predominância de 
investigações feitas com adolescentes, deixando desguardado estudos 

com públicos diferentes, como universitários.  
Ainda nota-se que alguns estudos (Melo-Silva, Oliveira, & Coelho, 

2002; Oliveira & Neiva, 2013) tem utilizado as mesmas ferramentas para 

verificar a eficácia dos resultados, como é o caso da Escala de Maturidade 
para Escolha Profissional (EMEP) (Neiva, 2002). Por se tratar de um 
instrumento que traz estudos de validação com populações diferentes, 

pode ser uma ferramenta interessante para a análise de resultados de 
intervenções. Pensando nessa adaptabilidade, seu uso pode se relacionar 

ao processo de escolha profissional, re-escolha profissional e 
planejamento de carreira.  

Pontualmente, foram localizadas avaliações de intervenção breve 

no contexto da preparação para aposentadoria (França, Murta, Negreiros, 
Pedralho, & Carvalhedo, 2013), da informação profissional dentro da 
orientação profissional na internet (Nogueira, 2004) e de orientação 

profissional com pacientes psiquiátricos prestes a receber alta (Valore, 
2010).  
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Por conta do predomínio de estudos com a população adolescente 
e jovem, é importante que as intervenções com a população universitária 

consigam espaço entre os estudos de avaliação de intervenção, de forma 
que trabalhem com critérios objetivos nessa direção. Além da repercussão 
prática sobre as evidências produzidas, essa é uma maneira de expandir 

os conhecimentos e instrumentos disponíveis para o trabalho com essa 
população.  

Avaliar uma intervenção é assumir um compromisso com o cliente 

e com a área de orientação profissional. Conforme Ribeiro e Melo-Silva 
(2011), as razões são tanto econômicas, pensando na sociedade e 

comunidade atingida, e também teóricas, ao considerar as aplicações, 
práticas e efeitos que ocorrem.  

A partir disso, entende-se que a presente pesquisa tem como 

objetivo alinhar a importância de se explorar o modelo da HLT, ainda 
com características desconhecidas no Brasil, com prover um serviço de 
orientação profissional potencialmente benéfico para uma população em 

fase de transição na carreira. Além disso, a pesquisa está pautada na 
avaliação dos resultados de tal intervenção, buscando fortalecer não 
apenas o estudo enquanto possibilidade de maior aprofundamento e 

replicação futura, como também a Psicologia e a área de Orientação 
Profissional enquanto ciências que produzem evidências.  

Percebe-se, tanto pelos poucos estudos localizados como pelas 
conclusões das pesquisas, que o modelo da HLT ainda carece de 
explorações e aplicações empíricas, a fim de conhecer suas implicações 

práticas e teóricas. Em especial no Brasil, onde não foi encontrado 
nenhum trabalho, ainda é necessário entender que adaptações são 
necessárias e como a HLT pode responder às características do contexto 

brasileiro. Os estudos voltados para o desenvolvimento dos instrumentos 
também são incipientes, o que indica que todos ainda, muito 

provavelmente, passarão por mais etapas de validação. Adicionalmente, 
percebe-se a falta de pesquisas que descrevam intervenções baseadas na 
HLT, para além do que se sugere nos documentos produzidos por 

Krumboltz. 
Método 

 

Esta pesquisa de mestrado está descrita em formato de artigo, em 

que seu conteúdo aparece dividido em três produções, que serão 
brevemente explicadas na sequencia. Ao final desta seção, os artigos 
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apresentarão os devidos detalhamentos a respeito da metodologia e 
demais características da pesquisa.  

O artigo I, com título “O Inesperado Dentro do Desenvolvimento 

de Carreira: Uma Revisão das Contribuições da Happenstance Learning 
Theory e Teorias Sobre o Acaso”, apresenta uma revisão teórica a respeito 

da Happenstance Learning Theory e outras teorias correlatas que versam 
a respeito de temas como o acaso e o inesperado dentro do contexto de 
carreira. Além de uma descrição detalhada da HLT, a Teoria da 

Aprendizagem Social é exposta com intuito de demonstrar a sua 
influência na base da elaboração da HLT. Também são descritas a Teoria 
do Caos de Carreira e a Teoria de Construção da Carreira.  

O segundo artigo, chamado “Adaptação e validação inicial da 
Planned Happenstance Career Inventory (PHCI) para universitários 

brasileiros” apresenta um estudo quantitativo que aborda a adaptação e 
validação por meio da estrutura interna inicial da escala PHCI, elaborada 
na Coréia do Sul em sua versão original. Neste estudo, em que foram 

seguidos os procedimentos sugeridos por Pasquali (2009) para a tradução 
e adaptação, 241 participantes formaram a amostra total, dentre todas as 
etapas envolvidas. Foi realizada ainda uma Análise Fatorial Exploratória 

e também foram calculados os valores relativos à consistência interna na 
escala. 

Por fim, o último artigo, “Happenstance Learning Theory: 
Avaliação de uma intervenção de carreira com universitários em final de 
curso” apresenta um modelo preliminar de intervenção desenvolvido a 

partir da adaptação dos exercícios e tarefas expostos por Krumboltz e 
Levin (2010) para universitários em fase de conclusão do curso. A 
intervenção foi realizada com seis universitárias de uma universidade 

pública de Santa Catarina. Além disso, com objetivo de mensurar 
resultados e possíveis modificações nos fatores da Planned Happenstance 
(PH), foi aplicada a versão adaptada para o Brasil da PHCI, produzida no 

artigo II,  como pré e pós-teste e uma entrevista de avaliação de reação ao 
final dos encontros.  
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Artigo I - O Inesperado Dentro do Desenvolvimento de 

Carreira: Uma Revisão das Contribuições da Happenstance 

Learning Theory e Teorias Sobre o Acaso 

 

Amanda Ferreira Vieira 

 
Resumo 

 

A happenstance learning theory é um modelo teórico recente que 
propõe compreender o porquê das pessoas seguirem determinados 

caminhos na vida, com foco nos eventos não-planejados e oportunidades 
do acaso. Além disso, a teoria visa instrumentalizar atuações e 
intervenções em orientação de carreira. Este artigo teórico busca 

apresentar a happenstance learning theory, à luz da teoria da 
aprendizagem social. Adicionalmente, é feita uma breve explanação sobre 
a teoria do caos na carreira e a teoria da construção da carreira, com o 

propósito de articular esses três modelos teóricos que versam sobre o 
acaso e eventos não-planejados. Destaca-se a relevância de estudos sobre 
a imprevisibilidade para o desenvolvimento de carreira que 

potencializam, também, as oportunidades do acaso. 
 

Palavras-chave: desenvolvimento profissional; teorias de carreira; 
orientação vocacional; escolha profissional; happenstance learning 
theory; acaso; desenvolvimento de carreira. 
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Abstract 

 
The happenstance hearning theory is a recent theoretical model that 

proposes to comprehend why people follow certain paths in life, focusing 
in non-planned events and  chance. Besides, the theory aim to 

instrumentalize practices and interventions on career guidance. This 
theoretical article presents the happenstance learning theory in the light 
of social learning theory. In addition, it’s made a breve explanation about 

the chaos theory in career and the construction theory of career with the 
purpose to articulate these three theoretical models which address about 
chance and non-planned events. It’s stood out the relevance of studies 

about imprevisibility to the career’s developments that also potentialize 
the chances of chance. 

 
Keywords: professional development; career theories; career 

orientation; professional choice; happenstance learning theory; career 

development. 
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Este artigo tem como objetivo apresentar a happenstance learning 
theory (HLT), à luz da teoria da aprendizagem social, sua principal base 

teórica e compará-la a outras teorias de carreira que versam sobre o acaso, 
os eventos de pouco controle e não-planejados, sendo elas a teoria do caos 
na carreira e teoria da construção da carreira. As mudanças que têm 

ocorrido em relação à natureza dos trabalhos e a inconstância de carreiras 
trazem à tona a importância de pensar em perspectivas que considerem 
aquilo que os indivíduos não conseguem controlar em suas vidas. Nesse 

sentido, tal ponto gera reflexos tanto para os estudos da área de 
desenvolvimento de carreira, como para a atuação prática dos psicólogos 

que atuam com esse foco (Faria & Loureiro, 2012).  
Neste artigo, a busca por articulações entre as teorias parte do 

pressuposto de entender como as mudanças ou o acaso vem sendo 

abordados pela produção de conhecimento científico na área do 
desenvolvimento de carreira. As experiências cotidianas mostram que os 
eventos não controlados vão acontecendo com maior frequência e os 

indivíduos, com ou sem preparação, vão respondendo a eles. De acordo 
com os recursos individuais e com as condições externas, a qualidade 
dessas vivências pode variar. Segundo Taleb (2007), as mudanças podem 

ocorrer sem estarem articuladas com aquilo que os indivíduos esperam e, 
por isso, algumas vezes seus impactos são extremos e geram buscas por 

explicações previsíveis. 
No contexto do desenvolvimento de carreira, entender como os 

comportamentos são afetados por incertezas e pela instabilidade do 

mundo do trabalho importa para que possam ser pensadas formas de 
diminuir a repercussão negativa dos eventos inesperados, bem como para 
desenvolver as pessoas em direção a uma vida mais satisfatória. Para o 

profissional que atua com orientação de carreira, a atenção ao acaso e aos 
eventos não-planejados mostra-se pertinente para que possa auxiliar os 

clientes a assumirem uma postura mais aberta, dinâmica e engajada frente 
às situações em que possuem pouco controle (Faria & Loureiro, 2012 
Krumboltz, 2009). Para isso, deverá estimular o desenvolvimento de 

competências como flexibilidade, criatividade e adaptabilidade (Mitchell, 
Levin, & Krumboltz 1999; Dutra, Veloso, Fisher, & Nakata, 2009; 
Savickas, 2013). 

Primeiramente, portanto, será exposta a teoria da aprendizagem 
social, que se configura como uma das bases da HLT e traz como 

pressuposto básico a premissa de que eventos da vida, tanto planejados 
como não-planejados, fomentam aprendizagem, tanto de ordem afetiva 
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como cognitiva. Na sequência, será apresentada a HLT, um modelo 
teórico recente que busca investigar por que as pessoas seguem caminhos 
distintos na vida, à luz dos eventos não-planejados e oportunidades do 

acaso. Essa teoria será apresentada em maior nível de detalhamento, pois 
ainda não há materiais em português disponíveis para consulta, de modo 

que se mostra pertinente o aprofundamento da mesma. Em seguida, será 
abordada a teoria do caos na carreira, que entende que a carreira acontece 
a partir de uma integração entre a ordem e a imprevisibilidade, a partir 

dos conceitos de sistema, complexidade e não-linearidade. Por último, a 
Teoria da construção de carreira será abordada. Ela entende que a carreira 
é construída pelos indivíduos a partir da representação que se tem dela em 

relação ao seu processo de diferenciação, desenvolvimento e 
dinamicidade, focando no conceito de adaptabilidade de carreira. 

  
Teoria de Aprendizagem Social 

 

A teoria da aprendizagem social aplicada ao campo das carreiras, 
proposta por John Krumboltz, traz a ideia central de que os eventos da 
vida, tanto aqueles planejados como frutos do acaso, criam oportunidades 

de aprendizagem de cunho afetivo e cognitivo para as pessoas 
(Krumboltz, Mitchell & Jones, 1976). A partir desta perspectiva, os 

autores entendem que todas as decisões envolvem aspectos internos, de 
ordem pessoal, e aspectos externos, que são relacionados com o ambiente 
(Walsh & Osipaw, 1990). Assim, tais pontos tendem a moldar como as 

pessoas respondem aos eventos e aos processos decisórios envolvidos, 
pensando nas preferências profissionais.  

Krumboltz e colaboradores (1976) apontam que em alguns 

momentos os indivíduos podem perceber que possuem muitas ou poucas 
opções em determinados cenários, a partir de uma síntese que fazem da 
articulação entre o ambiente e suas características pessoais. Entretanto, o 

que eles também ressaltam é que há sempre mais de uma opção, mesmo 
que uma delas seja a de não decidir no momento presente (Krumboltz & 

Levin, 2009).  
Em termos de carreira, a teoria postula que preferências 

profissionais, habilidades educacionais e ocupacionais, além da escolha 

de cursos, profissões e campos de atuação ocorrem a partir da influência 
e interação entre quatro fatores (Krumboltz, Mitchell & Jones, 1976).  

O primeiro seria a questão das influências genéticas e habilidades 

especiais, que se trata das características que nasceram com as pessoas, 
como raça, sexo, aparência física. Estes são considerados aspectos que 
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funcionam como pré-disposições para o desenvolvimento de outras 
habilidades, como coordenação motora e habilidades musicais. O 

segundo seria a relação das condições e eventos ambientais, no caso, os 
acontecimentos e circunstâncias, planejados e não-planejados, que 
envolvem o meio e o contexto que as pessoas estão presentes. Por 

exemplo, número e natureza das oportunidades de trabalho, condições e 
educação familiar, políticas e procedimentos para seleção de pessoas, 
taxas de empregabilidade das profissões, leis trabalhistas, 

desenvolvimento tecnológico, eventos naturais e ambientais, etc 
(Krumboltz, 2009).  

Já o terceiro fator aborda as experiências de aprendizagem, tanto 
instrumentais como associativas e pode acarretar em infinitas influências 
para o desenvolvimento de carreira, interferindo nas preferências, 

habilidades e decisões das pessoas. Por fim, o quarto e último ponto que 
direciona as preferências profissionais são as habilidades para resolução 
de tarefas, isto é, o conjunto de características e habilidades que as 

pessoas trazem para cada nova tarefa ou problema. (Krumboltz, 2009). 
Aqui, são incluídos hábitos de trabalho, processos cognitivos (atenção, 
seleção, ensaio simbólico, etc.), respostas emocionais, etc. Cada 

habilidade afeta diretamente o resultado do desempenho na resolução de 
uma situação específica. Portanto, conforme novos resultados vão sendo 

obtidos, essas habilidades vão se modificando. A Figura 1 demonstra o 
modelo dessa teoria para as escolhas profissionais. 

 

 
Figura 1. Modelo da teoria da aprendizagem social para escolhas 

profissionais. 
 

A exposição a situações inesperadas é constante na vida das 
pessoas e suas combinações podem ser diversas, quando se pensa na 
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quantidade de circunstâncias que estão envolvidas em cada categoria. Os 
resultados dessas interações podem ser de ordem da percepção e análise 
do seu próprio desempenho. Assim, as experiências de aprendizagem 

criadas a partir desse modelo teórico podem funcionar como comparação 
ou idealização de padrões de comportamento em que a pessoa observa e 

avalia como ela se relaciona com tais padrões (Mitchell, Krumboltz, & 
Levin, 1999). 

Eventualmente, as conclusões a que se chegam a partir das self-

observation generalizations (SOGs), auto-observações generalizadas do 
comportamento em alguma situação específica, podem não ser precisas. 
Ou seja, uma pessoa pode realizar determinada atividade com excelência, 

em relação aos padrões que se compara ou idealiza. Entretanto, outra 
pessoa de referência (exemplo: pais, professores ou outros significativos) 

pode fornecer o feedback que tal performance não é boa o suficiente. Caso 
não exista outra forma de avaliar esse desempenho, é provável que a 
pessoa aprenda a ver de forma negativa esse comportamento. Também 

poderão existir observações pautadas na interação com outras pessoas ou 
grupos. Por exemplo, um indivíduo pode observar que tem melhor 
oratória quando está apresentando trabalhos para os colegas de aula. Por 

outro lado, em reuniões de trabalho, tal desempenho é inferior 
(Krumboltz, Mitchell & Jones, 1976). Assim, ele poderá manter ambas as 

referências sem necessariamente chegar a uma conclusão final, até que 
surja alguma situação específica que solicite que ele se posicione a 
respeito disso. 

Na psicologia, os instrumentos de avaliação dos interesses 
profissionais podem ser um procedimento para investigar as conclusões 
que as auto-observações fornecem para as pessoas. Com os estímulos de 

um instrumento de interesses, os indivíduos conseguem avaliar de que 
forma algo os atrai, é indiferente ou não se adequa a eles. Na teoria da 
aprendizagem social, os interesses profissionais são consequência de todo 

um processo de experiências de aprendizagem, que ocorre ao longo da 
vida (Krumboltz, & Levin, 2010). Para a teoria, as SOGs importam mais 

no que diz respeito às preferências que as pessoas têm na carreira, ou seja, 
preferir uma tarefa em detrimento de outra, evitar determinadas 
atividades, etc. 

Um segundo resultado das interações mencionadas anteriormente 
são as habilidades para realizar as tarefas, definidas como habilidades 
cognitivas e pré-disposições emocionais para lidar com o ambiente. Uma 

das alternativas para identificar tais habilidades pode ser em relação ao 
modo como as pessoas as aplicam no processo de tomada de decisão 
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(Krumboltz, Mitchell & Jones, 1976). Analisando o histórico referente ao 
modo como se posicionam frente às situações que envolvam uma escolha, 

os indivíduos podem inferir que priorizam a realização de determinadas 
tarefas por conta do rol de habilidades envolvidas. Por exemplo, em uma 
situação de pouco conhecimento técnico a respeito de uma tarefa de 

trabalho, a pessoa pode buscar auxílio de terceiros ou colegas mais 
experientes, fazendo uso de sua capacidade de networking ou de 
relacionamento interpessoal. Por outro lado, ela também pode fazer uma 

pesquisa autônoma, sugerindo alguma preferência por um trabalho 
individual ou atuação independente.  

Por fim, as ações são o último resultado da articulação dos fatores 
apresentados anteriormente. Cada comportamento gera resultados que 
vão afetando outros comportamentos no futuro. A teoria da aprendizagem 

social analisa, com maior ênfase, os comportamentos de entrada, ou seja, 
aqueles que se relacionam com momentos de transição na carreira, tais 
como aceitar uma nova oferta de trabalho, escolher um curso de 

graduação ou mudar de formação ou carreira (Krumboltz, Mitchell & 
Jones, 1976).  

Os autores ainda abordam, por fim, algumas proposições a respeito 

da criação das experiências de aprendizagem. É mais provável que uma 
pessoa prefira um curso, profissão, tarefas ou campos de trabalho de uma 

área quando ela foi reforçada positivamente por se engajar em atividades 
que aprendeu a associar com um desempenho de sucesso na área em 
questão; observou um modelo de carreira significativo ser positivamente 

reforçado pelo seu desempenho; é constantemente reforçada de maneira 
positiva pelos seus modelos de carreira significativos; é exposta à 
palavras e imagens positivas em relação àquela área. 

Em relação à aprendizagem das habilidades, também existem 
proposições que versam a respeito do processo de aquisição das mesmas. 

É mais provável que um indivíduo aprenda habilidades e respostas 
emocionais de carreira, autopercepção, estabelecimento de objetivos e 
busca de informações quando foi positivamente reforçado ao apresentar 

essas respostas; observou modelos de carreira se engajarem de maneira 
efetiva em estratégias de decisão de carreira; conseguiu acessar outras 
pessoas e outros recursos para ter as informações necessárias (Krumboltz, 

Mitchell & Jones, 1976). 
Enfim, a respeito dos fatores que relacionam os comportamentos 

de entrada a possibilidades ocupacionais ou educacionais, entende-se que 
é mais provável que uma pessoa aja de maneira engajada em direção a um 
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determinado trabalho que expressou preferência pela área. Outros pontos 
que corroboram essa questão são as oportunidades de desenvolvimento 
de trabalhos na área e de habilidades que combinam com os requisitos de 

tal área.    
 

Happenstance Learning Theory 
 

Em 1999, o termo planned happenstance (PH) foi utilizado pela 

primeira vez por Mitchell, Levin e Krumboltz (1999), a fim de integrar os 
conceitos de “planejamento” (planned) e “acontecimento, acaso” 
(happenstance) e um único construto. Assim, o que os autores 

argumentam é da possibilidade de se preparar, planejar e obter resultados 
positivos e relevantes para a carreira em contextos de eventos incertos. A 

partir disso, nos anos seguintes foi se estruturando um novo modelo 
teórico em torno do tema e a HLT apareceu com o objetivo de buscar uma 
explicação do porquê as pessoas seguem determinados caminhos na vida 

(Krumboltz, 2009). Além disso, a teoria visa instrumentalizar 
profissionais que atuam com orientação de carreira na sistematização de 
intervenções que levem em conta os imprevistos e potencializem o 

desenvolvimento dos indivíduos, mesmo que em momentos de transição 
involuntários.  

Assim, a HLT aproxima dos indivíduos a ideia de que é possível 
tirar benefícios e experiências positivas de eventos inesperados 
(Krumboltz, 2009). Para isso, a PH é entendida como um construto 

passível de avaliação e desenvolvimento nos indivíduos, estando 
ancorada em duas bases. A primeira base parte da ideia de exploração, 
entendendo que tal conceito pode funcionar como gerador de 

oportunidades em potencial (Mitchell et al., 1999). Dessa forma, quanto 
mais abertos os indivíduos estão para explorarem seus ambientes e 
contextos de maneira ativa, maiores as chances de encontrarem 

oportunidades inesperadas. Tal argumento não se configura como uma 
novidade em termos de teorias sobre o desenvolvimento de carreira. 

Conforme Lent, Brown e Hackett (1994) e outros autores da área 
(Blustein, Pauling, DeMania & Faye, 1994; Magalhães, 1995; Sparta, 
2003; Teixeira, 2002) afirmam, a exploração é um elemento importante 

nos estágios iniciais de desenvolvimento de carreira. 
Do outro lado, de modo a complementar a primeira base da 

planned happenstance e potencializar os benefícios que podem surgir na 

vida das pessoas, a sua segunda base aponta o desenvolvimento de cinco 
habilidades (Mitchell et al., 1999), quais sejam: 
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● Curiosidade: exploração de novas oportunidades de 
aprendizagem; 

● Persistência: esforço nas ações, apesar dos contratempos 
e barreiras; 

● Flexibilidade: mudança de atitudes e adaptação às 

circunstâncias; 

● Otimismo: visão de novas oportunidades como 
possíveis e alcançáveis; 

● Assumir riscos: realizar ações frente a resultados 
incertos (Lee, Cho, Lee et al., 2017). 

O efeito sistêmico que ocorre no processo de desenvolvimento da 

PH, segundo Soares e Janeiro (2015), implica no aumento das crenças 
autoeficácia, vistas como recursos para que as pessoas lidem melhor com 

as mudanças e consigam vislumbrar projetos de futuro satisfatórios e 
positivos. Dessa forma, segundo Krumboltz (2009), um trabalho que 
tenha como referência a HLT deverá, necessariamente, atender às 

seguintes proposições: 
1) O objetivo da orientação profissional e de 

carreira é ajudar os clientes a aprenderem a agir de forma que 

alcancem maior satisfação na carreira e na vida pessoal, ao invés 
de tomar uma única decisão de carreira.  

Segundo o autor, essa proposição está relacionada ao papel do 

orientador profissional também como educador, uma vez que a partir 
desse modelo de trabalho, as duas partes devem estar engajadas na 

aprendizagem. Outro foco que essa afirmação valoriza são as ações 
efetivas que o cliente deve tomar no processo, como explorar, pesquisar, 
fazer contatos, etc. Além disso, é importante que o orientador auxilie na 

mediação entre vida profissional e pessoal do seu cliente, de forma que o 
trabalho o beneficie em qualquer outra transição que ocorra no decorrer 
da vida, não necessariamente profissional (Krumboltz, 2009).  

Krumboltz (2009) também expõe que o orientador não deve, 
necessariamente, encontrar com o cliente uma “decisão definitiva” de 

carreira. Ele argumenta que as profissões estão em desenvolvimento e não 
se sabe exatamente que funções serão necessárias no mundo do trabalho 
nos próximos anos. Dessa forma, o comprometimento com uma profissão 

específica é arriscado. Portanto, a intervenção deve auxiliar os clientes a 
tomarem ações efetivas no desenvolvimento de objetivos alternativos de 
carreira e de vida. O autor acredita que a indecisão, dentro da HLT, deve 

ser caracterizada como ter uma mente aberta, a fim de evitar conotações 
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negativas no desenvolvimento de carreira das pessoas. A proposta do 
autor é pontuar que a indecisão na carreira não deve, necessariamente, 
estar vinculada às características negativas e pouco funcionais das 

pessoas. Aqui, ele situa que a indecisão pode ser ressignificada, de forma 
que tire a pressão sobre o cliente e consiga colocá-la de maneira positiva 

no mundo do trabalho, explorando o seu ambiente e as possibilidades 
profissionais, ao invés de se prender a uma única decisão de carreira 
(Krumboltz & Levin, 2010). Ao deixar as opções em aberto, Krumboltz, 

Foley e Cotter (2013) entendem que novas oportunidades podem ser 
criadas, reconhecidas e utilizadas.  

2) O aconselhamento de carreira deve ser usado 

para estimular a aprendizagem, ao invés de buscar a combinação 
de características pessoais com características ocupacionais.  

Krumboltz (2009) afirma que se deve estimular reflexões e ações 
que busquem aplicar os interesses profissionais em uma variedade de 
profissões, e não em apenas uma. Ele justifica que é importante considerar 

mais de uma opção de aplicação dos interesses, pois eles mudam com o 
passar do tempo. Em relação às características pessoais e de 
personalidade, o autor pontua que elas podem ser usadas em espaços que 

busquem identificar os aspectos que os clientes gostariam de mudar e 
desenvolver ou para localizar contextos em que as pessoas se sentem mais 

confortáveis. As crenças de carreira também podem ser exploradas de 
forma que o cliente consiga entender o que tem causado dificuldades e 
problemas na sua carreira até o momento. 

3) Os clientes devem aprender a se engajar em 
ações exploratórias como uma forma de gerar benefícios dos 
eventos não-planejados.  

Como foi apontado anteriormente, os eventos não-planejados são 
componentes necessários de qualquer carreira e trajetória profissional e, 
portanto, qualquer ação envolve algum grau de risco. Dessa forma, a 

intervenção deve auxiliar o cliente a entender os potenciais benefícios e 
custos de cada situação. Krumboltz (2009) exemplifica ações 

exploratórias que podem ser fomentadas: iniciar um novo hobby, assumir 
a liderança de um projeto ou atividade de aula, tomar a iniciativa de se 
apresentar para novas pessoas, etc. Em complemento, o autor expõe três 

passos que auxiliam no controle dos eventos não-planejados: 
1º - Antes do evento, o cliente deve estar aberto para experienciá-

lo. Exemplo: Se inscrever e participar de uma palestra sobre um tema de 

interesse na cidade do cliente, mesmo sem garantia de algum retorno 
concreto dessa participação.  
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2º - Durante o evento, o cliente deve estar alerta e sensível para 
reconhecer potenciais oportunidades. Exemplo: na palestra ilustrada no 

tópico anterior, prestar atenção aos nomes-chave e contatos que são 
apresentados, identificando as áreas de expertise que cada um é 
responsável.  

3º - Depois do evento, o cliente deve iniciar ações para tirar 
benefícios do que ocorreu. Exemplo: a partir dos contatos obtidos, o 
cliente deve organizar planos de ação e executá-los, preferencialmente, 

no curto prazo. Ele pode contatar alguma dessas pessoas citadas durante 
a palestra e questioná-los sobre oportunidades de bolsas, estágios ou 

trabalhos na área em questão. Desse modo, o autor sugere a mudança de 
uma postura passiva frente aos eventos, que deve ser entendida desde a 
participação em ações não obrigatórias, durante a ação, tentar reconhecer 

os potenciais da mesma para oportunidades interessantes de carreira e, 
por fim, planejar e executar novas ações para se beneficiar dessas 
situações. Em síntese, o autor sugere que o orientador explique a 

importância da postura ativa frente às atividades exploratórias e de 
resultado incerto, e que apoie ações subsequentes que viabilizem 
consequências positivas para o desenvolvimento de carreira. 

4) O sucesso do aconselhamento é marcado pelo 
que cliente conquista no mundo real, fora das sessões com o 

orientador.  
Krumboltz (2009) entende que, por mais que o orientador acolha 

as demandas do cliente durante a sessão, a satisfação dele deve ser medida 

no mundo real, no seu dia-a-dia, através do que ele conquista e de como 
se sente com isso. Para isso, o profissional deve estimular atividades a 
serem realizadas fora da sessão. Tais atividades ganham força quando 

dizem a respeito de demandas da realidade do cliente, funcionando como 
uma oportunidade de vivência e treino para colocar em prática o que 

desenvolve nas sessões. Por envolver um contato direto com o dia-a-dia 
dos indivíduos, Krumboltz (2009) levanta que mesmo quando o cliente 
não consiga desempenhar a tarefa durante o prazo delimitado, a postura 

do orientador deve ser de acolhimento. Assim, ele tanto poderá buscar 
uma flexibilização das tarefas, como olhar de maneira atenta para os 
bloqueios do cliente que pode se manifestar nesse momento. 

Além dessas proposições, a fim de orientar o profissional que 
trabalha com a HLT, Krumboltz (2009) elenca cinco componentes 

fundamentais que devem guiar as sessões de intervenção. São eles: 
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1) Orientação para as expectativas do cliente: aqui o 

objetivo é preparar o cliente para um processo de aconselhamento em 
que eventos não-planejados são normais e necessários nas suas 

trajetórias de carreira. Krumboltz (2009) também sugere que para 
isso devam ser trabalhadas as questões sobre a imprevisibilidade do 

futuro e sobre tomada de decisão como resposta aos eventos 
inesperados. 

2) Identificação das preocupações do cliente como ponto 

de partida da intervenção: o objetivo nesse aspecto é auxiliar o cliente 
a identificar o que poderia tornar suas vidas mais satisfatórias. Para 
isso, o orientador deve escutar ativamente as suas demandas e 

auxiliá-lo a entender realmente em qual situação ele se encontra no 
momento. 

3) Uso das experiências de sucesso do cliente com eventos 
não-planejados como base para ações atuais: já em relação a esse 
componente, o objetivo é situar o cliente como autor principal da sua 

trajetória, de forma que ele consiga visualizar que os seus sucessos 
do passado possuem lições importantes para as ações no presente.  

4) Sensibilização do cliente para reconhecer potenciais 

oportunidades: o objetivo aqui é auxiliar os clientes a aprenderem a 
reformular cognitivamente eventos não-planejados em 

oportunidades, por meio de conversas que questionem o que poderia 
ser diferente na vida dele e que são ou não do seu controle. 

5) Superação de bloqueios para ação: por fim, o objetivo 

desse componente é auxiliar o cliente a vencer crenças disfuncionais 
que o bloqueiam para uma ação construtiva. Questionamentos que 
podem ajudar a atender esse objetivo, segundo Krumboltz (2009), 

giram em torno do que o cliente acredita que pode estar o 
atrapalhando, quais seriam os primeiros passos para atingir seus 
objetivos, etc.  

Em síntese, a intervenção em carreira, nesse modelo teórico, deve 
ser entendida como um processo de aprendizagem, de forma que os 

profissionais responsáveis assumam papel de facilitadores no 
desenvolvimento de novas habilidades nos seus clientes (Mitchell et al., 
1999). Durante esse processo de aprendizagem, o cliente pode perceber 

que está criando experiências de sucesso que, gradualmente, vão 
contribuindo para torná-lo mais confiante a respeito de suas habilidades 
(Krumboltz, Foley & Cotter, 2013).  

O modelo teórico da HLT não foi desenvolvido objetivando 
desconsiderar ou concorrer com outras propostas de intervenção em 
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carreira. Na verdade, a ideia de Krumboltz (2009) é que a HLT abra 
espaço para que novos aspectos sejam contemplados dentro da área de 

orientação profissional e de carreira, como forma de enriquecer as 
respostas às questões de imprevisibilidade na carreira. Nesse sentido, 
destaca-se que outras propostas teóricas caminham em uma direção 

similar, complementando a HLT na análise de eventos inesperados. 
 

Teoria do Caos na Carreira 

 
Inicialmente, a teoria do caos estava ligada aos conceitos da 

meteorologia e previsões climáticas. Edward Lorenz (1963) constatou, 
por meio da análise de variáveis como temperatura, pressão atmosférica 
e velocidade dos ventos, que pequenas modificações nas condições 

iniciais podem provocar alterações significativas no clima. Por trás dos 
sistemas aleatórios que causam essas mudanças, existem padrões e 
regularidades contribuindo para que se chegue a situações como estas. 

O caos pode ser definido como um processo qualitativo e não-
linear, marcado por imprevisibilidade e sensibilidade a pequenas 
variações nas condições iniciais. Assim, o caos envolve três pontos 

centrais: sistema, não-linearidade e complexidade (Soares & Janeiro, 
2015). Em 2004, Pryor e Bright iniciaram uma aproximação dos 

princípios básicos da teoria do caos com a área de carreira. A articulação 
feita pelos autores envolve os conceitos de estabilidade, constância, 
criatividade e mudança. Para lidar com essa teoria, o pressuposto básico 

é entender que o desenvolvimento da carreira passa, necessariamente, por 
influências de eventos não-planejados, da sorte e do acaso (Soares & 
Janeiro, 2015).  

 A carreira, a partir da teoria do caos, é vista como um sistema 
dinâmico e complexo e algumas noções devem ser integradas, quais 

sejam, complexidade, conexão, mudança e acaso (Faria & Loureiro, 
2012). Entender a carreira como um sistema implica em uma conexão, 
interdependência e recursividade de influências (Soares & Janeiro, 2015).  

Nesse sentido, quando se fala em mudanças, a partir dessa concepção, 
uma carreira se torna sensível para passar por transições e rearranjos que 
pode trazer efeitos imprevisíveis.  

 A complexidade diz respeito à multiplicidade de componentes 
desse sistema e às influências que podem ocorrer com ele. Ou seja, a 

carreira de determinada pessoa ocorre dentro de uma matriz maior que se 
relaciona com outros sistemas, como organizações, leis trabalhistas, 
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empregabilidade, situação do mercado, etc. Outro conceito central para se 
pensar na teoria do caos na carreira é o da não-linearidade, que aponta 
que, por mais que eventos sejam muito semelhantes à experiências 

passadas, dificilmente seus resultados e conclusões serão os mesmos 
(Pryor, 2010). A análise do passado é importante para que sejam 

conhecidas as referências que atuarão como pistas para o 
desenvolvimento de carreira presente (Faria & Loureiro, 2012). Assim, 
os acontecimentos deverão ser analisados de maneira global, a fim de 

identificar padrões que possam fazer sentido no momento atual.  
 Também ganha destaque o conceito de imprevisibilidade, que se 

relaciona com a dificuldade ou impossibilidade de se prever o futuro, 

quando se fala das influências significativas do acaso. Nesse sentido, 
pequenos acontecimentos podem resultar em mudanças grandiosas na 

carreira das pessoas (Faria & Loureiro, 2012). Cabe ao profissional que 
atua com carreiras auxiliar os indivíduos a enxergarem como o acaso tem 
agido em suas vidas, de modo que consigam criar oportunidades e 

benefícios a partir disso.  
 Ainda, a teoria do caos também propõe o conceito de atrator, 

como sendo uma zona de convergência onde determinadas estratégias são 

“puxadas”, isto é, um campo de força para uma determinada região 
(Bright & Pryor, 2011). Segundo esses autores, os atratores se configuram 

em quatro tipos: 
1) Ponto: Objetivo específico de carreira que 

direciona o comportamento; 

2) Pêndulo: Padrão regular de indecisão por duas 
possibilidades de carreira ou crenças rígidas e extremas; 

3) Toro: Comportamentos complexos que seguem 

restritos pelo cliente, negligenciando possibilidades de mudança 
ou evolução; 

4) Atrator estranho: Capacidade de um sistema 

que ao mesmo tempo que busca manter o funcionamento, 
também consegue se modificar a partir das influências recebidas.  

Pryor (2003) entende que cada pessoa é um sistema caótico, 
portanto, a mudança é sempre iminente. Entretanto, há uma tendência por 
negar essa afirmação e resistir a uma grande mudança, em especial pela 

expectativa de previsibilidade, estabilidade e manutenção do controle. O 
autor ainda aponta que romper o padrão em que se está levando a vida 
costuma expor os limites dos níveis de controle que cada um tem de suas 

vidas. Mudar de um padrão para outro significa atravessar um processo 
transformacional. Dessa forma, ao tomar decisões de carreira, o indivíduo 
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deve reconhecer que a previsibilidade não é algo tão presente como 
imaginava e o seu controle não é tão poderoso como imaginava 

anteriormente (Faria & Loureiro, 2012). Portanto, a exploração e 
conhecimento do seu atual padrão são necessários para lidar com a 
mudança.  

Desse modo, desenvolver estruturas para auxiliar o cliente para 
lidar com o futuro é uma das funções principais do profissional que atua 
com carreira. Esse trabalho é feito a partir de uma análise do que já 

ocorreu em outros momentos de mudança, de modo que os indivíduos 
possam fazer uso desses recursos e romper com seus padrões de maneira 

mais satisfatória. Segundo Pryor (2010), essa transformação envolve 
perseverança, automonitoramento e capacidade de adaptação.  

 

Teoria da Construção de Carreira 
 

As demandas atuais do mercado e economia, pautadas em 

constantes mudanças, incentivaram Savickas (2012) a sistematizar um 
modelo teórico contemporâneo, que viesse a responder como as pessoas 
podem elaborar estratégias para lidar com mudanças sem perder sua 

identidade social. Assim, para atender aqueles que podem se sentir 
confusos em relação a essas transformações, a teoria visa fomentar 

comportamentos que possibilitem uma articulação entre a carreira, o 
projeto de vida e o papel ativo que o indivíduo deve assumir frente às 
mudanças e circunstâncias que possam ocorrer ao longo de suas carreiras.  

Dessa forma, tem-se a teoria da construção de carreira, que busca 
compreender como os indivíduos escolhem e realizam suas trajetórias de 
trabalho. A partir de uma compreensão do ciclo de vida e levando em 

conta as perspectivas diferenciais, desenvolvimentais e dinâmicas, 
entende-se que a carreira e o trabalho vão se ajustando a partir daquilo 

que as pessoas vivem em um determinado momento de vida. Nesse 
sentido, o trabalho passa, necessariamente, por uma noção do 
protagonismo do indivíduo em direcionar a sua carreira para situá-la 

como pessoal e em fusão com o seu projeto de vida (Savickas, 2002). 
Pensando nas diferenças individuais, a avaliação é feita a partir dos 

tipos de personalidade vocacionais e o que diferentes pessoas preferem 

fazer. Analisando a questão desenvolvimental, é examinado o processo 
de adaptação psicossocial e como os indivíduos lidam com as tarefas 

ocupacionais, transições e traumas profissionais. Por fim, pensando na 
dinamicidade, o que se busca entender é o que ocorre na vida que cria 
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significados para o comportamento vocacional, bem como explicar por 
que as pessoas encaixam o trabalho nas suas vidas de maneiras distintas.  

O componente central desta perspectiva é a adaptabilidade de 

carreira. Inicialmente, Super desenvolveu o conceito de maturidade de 
carreira, que trata da prontidão para fazer escolhas profissionais (Leite, 

2010). O conceito de adaptabilidade de carreira vem na sequência, 
apresentando uma visão mais ampla a respeito do desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o adulto enfrentar 

as transições de carreira (Super & Knasel, 1981).  
Provavelmente, quando se trabalha com orientação profissional, 

um dos principais construtos abordados é o de adaptabilidade de carreira. 

Em síntese, adaptabilidade de carreira é “...um construto psicossocial que 
denota a prontidão e os recursos de um indivíduo para lidar com tarefas 

atuais e iminentes de desenvolvimento de carreira, transições 
ocupacionais e traumas pessoais” (Ambiel, 2014, p. 18).  

Essa prontidão frente à transição envolve o enfrentamento de 

atividades complexas, estranhas e pouco definidas e a autorregulação de 
recursos internos, de forma que consigam resolver problemas em um 
cenário desconhecido, complexo e mal definido (Savickas, 2013). A partir 

disso, a adaptabilidade de carreira é considerada um construto 
multidimensional que envolve os fatores de Preocupação, ou seja, a 

orientação do indivíduo para o seu próprio futuro como trabalhador de 
forma que possibilite antecipação, planejamento e preparação para o 
amanhã; o Controle, no caso a disciplina consigo mesmo e com o 

processo de construção de carreira, de forma organizada, consciente, 
deliberada e decisiva; a Curiosidade que é a iniciativa em fazer novas 
descobertas, exploração de si e do seu alinhamento com o mundo do 

trabalho e por fim; Confiança de carreira, que se relaciona com o 
reconhecimento do indivíduo na sua competência para mobilizar recursos 
e esforços de forma produtiva, que o levem ao alcance dos seus objetivos 

(Savickas, 2013). 
Savickas traz aspectos de sua teoria para uma realidade mais 

contemporânea, que contempla a construção de carreira em um mundo 
com muitas transformações. A teoria da construção de carreira, em 
síntese, entende que para atingir os objetivos de carreira é necessário 

trabalhar como os indivíduos constroem as representações da sua 
realidade e o desenvolvimento é impulsionado pela adaptação a um 
ambiente (Savickas, 2013). Isso significa que a construção da carreira dos 

indivíduos é uma história que as pessoas elaboram de forma que faça 
sentido para as suas vidas de modo mais amplo.  
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Aqui, na intervenção em orientação profissional e de carreira, o 
orientador deve auxiliar o cliente a enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo, desenvolvendo competências de adaptabilidade e 
fortalecendo a sua identidade (Savickas, 2013). Por levar em conta o 
mundo em transformação, a inserção de novas tecnologias no trabalho, a 

economia global e seus desdobramentos, o life-design, paradigma 
introduzido por Savickas para abordar essa perspectiva teórica, é um 
modelo que se ajusta às necessidades e demandas atuais do ponto de vista 

da orientação profissional e do desenvolvimento de carreira.  
 

Considerações Finais 
 

Frente a um cenário e contexto marcado por mudanças e pouca 

previsibilidade, as pessoas acabam se encontrando em situações onde 
desconhecem o que está por vir e isso pode causar ansiedade. A troca da 
estabilidade pela mobilidade e imprevisibilidade envolve a articulação de 

novas competências, a fim de atender essas necessidades e gerar respostas 
saudáveis às novas demandas de trabalho.  

Nota-se que há uma ideia de complementaridade entre as teorias 

abordadas nesse artigo. Tanto a HLT, como teoria da aprendizagem 
social, teoria do caos na carreira e teoria da construção de carreira alertam 

para a necessidade de se explorar e desenvolver competências e 
habilidades que tornam as pessoas mais abertas a lidarem com situações 
pouco planejadas de modo ponderado. Isto é, refletindo, organizando 

estratégias e buscando tirar proveito de tais situações, as transformando 
em oportunidades de potenciais benefícios ou experiências de 
aprendizagem. Aliás, as teorias destacam que passar por eventos não-

planejados e situações de pouco controle são inevitáveis e, portanto, 
percebê-los como uma experiência de aprendizagem e de aquisição de 

novas competências é importante para os processos de tomada de decisão.  
Além disso, também é possível verificar que tais teorias versam, 

em especial, sobre o que as transições de carreira e períodos de mudança 

têm a acrescentar, em termos de direção de carreira. Os autores valorizam 
que as situações que envolvem troca de emprego, momento de escolha de 
curso ou transição de carreira articulam comportamentos críticos que 

deverão causar impactos no decorrer de toda a vida dos sujeitos. Nesse 
sentido, eles ainda trazem que, por menor que seja uma situação ou que 

ela, a princípio, pouco se relacione com a carreira, poderá gerar impactos 
significativos no futuro, como uma espécie de “efeito borboleta”.  
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A atuação do profissional dentro dessas perspectivas deverá estar 

pautada em mediar a relação do indivíduo com o trabalho e com a carreira 
a partir de uma vivência que valorize a exploração, a criatividade e a 

curiosidade. Dessa maneira, é possível que ele consiga organizar seus 
recursos e agir estrategicamente, buscando uma vida mais satisfatória. 

Olhar para o passado e para experiências anteriores dos clientes também 
tenderá a fazer parte de uma intervenção, a fim de investigar o que é um 
padrão na sua vida em termos de escolhas, aprendizagens de sucesso, etc.  

Em um momento, com a teoria da construção de carreira, se avança 
no sentido de situar o indivíduo como agente ativo no delineamento de 
como deverá se adaptar e reinventar frente às mudanças que pode 

encontrar no decorrer de sua carreira. Assim, a ideia é se afastar de 
perspectivas que priorizam uma constância nas competências em 

detrimento de uma postura mais flexível e aberta para lidar com cenários 
de incerteza. A teoria do caos na carreira adiciona o fator da 
imprevisibilidade com mais força, abordando um desenho de como a 

carreira e o sujeito enquanto sistemas sofrem influências de diversos 
lados, sem ter controle ou conhecimento do que isso pode causar. A 
respeito disso, conhecer os padrões de comportamento passados dos 

indivíduos se torna importante para entender como ele tem se posicionado 
frente às incertezas na carreira. 

Enfim, a HLT entra como um modelo que não considera os eventos 
não-planejados como algo a ser contornado pelas pessoas apenas. O 
avanço dela é na direção de compreender tais eventos como 

oportunidades de aprendizado, evolução e potencial desenvolvimento na 
carreira. Assim, se acrescenta uma noção de disponibilidade, prontidão e 
abertura para lidar com o que é do acaso e entender aquilo que foge do 

controle como possível benefício para os indivíduos. 
Os modelos teóricos trazidos são dinâmicos e envolvem a 

influência de diversos fatores. Assim, as intervenções vão se articulando 

e encontrando novas formas de funcionarem na realidade, de acordo com 
o contexto de cada indivíduo. É possível que as teorias ainda não deem 

conta de explicar integralmente a variabilidade de comportamentos 
envolvidos em situações que incluem o acaso e os eventos inesperados. 
Desse modo, a articulação das perspectivas pode contribuir para uma 

olhar sistêmico em relação a esse contexto e, entre si, podem ser 
encontrados pontos de síntese que podem beneficiar os indivíduos em 
relação à sua abertura para lidar com aquilo que não se planeja.  
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Artigo II - Adaptação e validação inicial da Planned 

Happenstance Career Inventory (PHCI) para universitários 

brasileiros 

 

Amanda Ferreira Vieira 

 

Resumo 

 
A happenstance learning theory é um modelo teórico que pretende 

explicar as diferentes trajetórias de vida das pessoas a partir dos eventos 

não-planejados da vida. A planned happenstance, construto que entente 
que é possível se planejar para o acaso, é composta por cinco dimensões: 

otimismo, flexibilidade, curiosidade, persistência e assumir riscos. O 
objetivo desse artigo é apresentar um estudo de tradução e adaptação da 
escala PHCI para o Brasil, bem como uma análise fatorial exploratória e 

consistência interna. O estudo envolveu etapas de tradução, retrotradução, 
análise de juízes, validação semântica e aplicação online da escala, 
contando com um total de 241 participantes em todas as etapas. Os 

resultados apontaram para uma estrutura fatorial diferente da proposta 
original dos autores, juntando persistência e assumir riscos em uma única 

dimensão. Otimismo e flexibilidade deverão ser revistos por 
apresentarem distribuições atípicas. Para futuros estudos, sugere-se o 
desenvolvimento de análises mais robustas para a escala, como a 

confirmatória, além de revisão da redação de alguns itens, a fim de 
melhorar suas propriedades internas. 

 

Palavras-chave: evidências de validade, avaliação psicológica, 
desenvolvimento de carreira. 
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Abstract 
 

The happenstance learning theory is a theoretical model which 
intends to explain the different life trajectories from life’s non-planned 
events. From the development of the planned happenstance, construct 

which understand that it’s possible to plan yourself for chance, it’s 
compound by five dimensions: Optimism, Flexibility, Curiosity, 
Persistence and Risk taking. This article’s objective is to present a 

translation and adaptation study of the PHCI scale for Brazil, as well as 
an exploratory factor analysis  and internal consistency. The study has 

phases of translation, retrotranslation, judges analysis, semantic 
validation and online application of the scale, totalling 241 participants in 
all phases. The results pointed to a different factor structure of the author’s 

original proposal, gathering Persistence and Risk taking into one single 
dimension. Optimism and Flexibility should be reviewed for presenting 
atypical distribution. For future studies, it is suggested the development 

of stronger analysis to the scale, such as the confirmatory, besides the 
review of some items’ wording, in order to increase its internal properties. 

 

Keywords: evidences of validity; psychological evaluation; career 
development 
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A Happenstance Learning Theory (HLT) surgiu como uma 

proposta para explicar os diferentes caminhos e trajetórias que as pessoas 
seguem em suas vidas, com ênfase nos momentos de transição e de 

mudança (Krumboltz, 2009; Krumboltz, Foley, & Cotter, 2013). Em 
1999, pela primeira vez, o termo planned happenstance (PH) foi utilizado 

na área de carreira em um estudo elaborado por Mitchell, Levin e 
Krumboltz (1999). Os autores o criaram com a intenção de sugerir que é 
possível se preparar para o acaso e obter resultados positivos de eventos 

não-planejados. 
Dentro da orientação profissional, parte-se da importância de 

perceber e valorizar os eventos do acaso e da sorte que, inevitavelmente, 

direcionam os indivíduos para determinadas trajetórias de vida (Mitchell 
et al., 1999). Os autores argumentam que as tradicionais intervenções de 

carreira não tem contemplado as incertezas presentes no mundo e, 
portanto, é necessário que novos modelos sejam sistematizados. Estes 
modelos devem, fundamentalmente, tratar os eventos não-planejados 

como inevitáveis e desejáveis (Krumboltz, 2009; Mitchell et al., 1999).  
Dentre os estudos sobre desenvolvimento de carreira, os eventos 

não-planejados já foram abordados anteriormente. Na literatura 

internacional, os termos variam entre chance, happenstance e serendipity2 
(Rice, 2013). Bandura (1982) também trouxe o conceito de encontro 

casual (chance encounter) como um elemento nas trajetórias de vida. 
Nesse caso, ele o traz como uma reunião não-intencional de pessoas que 
não se conhecem.  

Pensar em estratégias de como incluir a sorte, o azar ou o acaso 
dentro de uma intervenção profissional do psicólogo ainda se configurava 
como uma tarefa complexa, visto que quando se fala em eventos não-

planejados refere-se a uma infinidade de possibilidades que podem 
ocorrer na vida das pessoas (Mitchell et al., 1999). Estes eventos podem 
ser tanto aqueles fundamentalmente ligados à carreira, como demissões e 

promoções, como os relativos aos aspectos pessoais, tais como mudança 
de cidade por questões familiares ou começo de um novo relacionamento.  

A PH é entendida como um construto passível de avaliação e 
desenvolvimento a partir de dois pontos centrais. O primeiro é o de 
exploração, por entender que esse conceito auxilia a gerar oportunidades 

do acaso que melhoram a qualidade de vida e, nesse contexto, da carreira 
(Mitchell et al., 1999). As novas experiências, advindas da exploração, já 

                                                             
2 Tradução da pesquisadora: sorte/acaso, acontecimento e serendipidade. 
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foram apontadas anteriormente como um elemento importante no 
primeiro estágio do desenvolvimento de carreira (Lent, Brown, & 

Hackett, 1994). Provavelmente, essa relação é feita para apoiar a ideia de 
que é necessário correr riscos, em algum nível, e assumir uma postura 
mais curiosa para o conhecimento dos interesses profissionais, em 

especial com jovens adultos universitários (Pryor & Bright, 2009). O 
outro conceito que compõe a PH é de um grupo de habilidades que as 
pessoas podem desenvolver para possibilitar um melhor aproveitamento 

dos eventos não-planejados (Mitchell et al., 1999). Por conta disso, a PH 
é composta por cinco habilidades: 

● Curiosidade: exploração de novas oportunidades de 
aprendizagem; 

● Persistência: esforço nas ações, apesar dos contratempos 

e barreiras; 

● Flexibilidade: mudança de atitudes e adaptação às 
circunstâncias; 

● Otimismo: visão de novas oportunidades como 
possíveis e alcançáveis; 

● Assumir riscos: realizar ações frente a resultados 

incertos (Mitchell et al., 1999). 
Soares e Janeiro (2015), ao desenvolver as competências listadas 

acima, ganham força sentimentos de autoeficácia, que são utilizados 

como recursos para que os indivíduos lidem melhor com mudanças na 
carreira e criem projetos de futuro que os satisfaçam. O modelo teórico 

da HLT não foi desenvolvido objetivando desconsiderar ou concorrer 
com outras propostas de intervenção em carreira. Na verdade, a ideia de 
Krumboltz (2009) é que a HLT abra espaço para que novos aspectos 

sejam contemplados dentro da área de orientação profissional, como 
forma de enriquecer as respostas às questões de imprevisibilidade na 
carreira.  

Em termos de instrumentos para avaliação, ainda aparecem poucos 
dentro da literatura. Um grupo de pesquisadores coreanos iniciou uma 

proposta de construção e validação de uma escala que tem como objetivo 
avaliar as cinco habilidades descritas pela PH. Assim, Kim, Jung et. al 
(2014), após um rastreio inicial realizado por Kim, Jang et. al (2014) a 

respeito da PH e suas dimensões, apresentam a construção e a validação 
inicial da Planned Happenstance Career Inventory (PHCI). Inicialmente, 
foram elaborados 279 itens, relativos às cinco dimensões da PH: 

Curiosidade, otimismo, flexibilidade, persistência e assumir riscos, com 
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opções de resposta em formato Likert, variando de 1 a 5. Esses itens foram 
avaliados por sete especialistas em orientação profissional e dois 
especialistas em linguística. Nesse processo, foram eliminados 149 itens, 

restando 130 para a realização da análise fatorial exploratória (AFE). A 
partir da AFE, realizada com 1009 universitários (M = 21,82 anos de 

idade, DP = 2,33), itens com carga fatorial menor que 0,40 foram 
excluídos. Assim, o instrumento foi reduzido para uma versão de 25 itens. 
Nessa versão, a variância explicada foi de 64,32%.  

Em relação à confiabilidade dos fatores, eles apresentaram índices 
relativamente altos, sendo 0,86 para curiosidade, 0,87 para persistência, 
0,84 para flexibilidade, 0,89 para otimismo e 0,78 para assumir riscos. 

Depois, foi realizada uma análise fatorial confirmatória (AFC), para 
avaliar a validade fatorial e testar a invariância de sexo do modelo. Nesse 

caso, 399 universitários (M = 25,35 anos de idade, DP = 1,66) 
responderam ao instrumento. Paralelo a isso, outros 185 universitários (M 
= 22,10 anos de idade, DP= 2,37) responderam à PHCI, ao Career 

Preparation Behaviors Scale, Career Decision Self-Efficacy Scale e ao 
Career Stress Inventory for College Students. Com base nisso, foi 
verificada a correlação negativa da PHCI com estresse na carreira (r = –

0,28, p < 0,001), em especial com os fatores otimismo (r = –0,35, p < 
0,001), persistência (r = –0,32, p < 0,001) e assumir riscos (r = –0,35, p 

< 0,001).  
Já em relação ao comportamento de planejamento de carreira, foi 

percebida como positivamente relacionada com toda a PHCI (r = 0,23, p 

< 0,01). Por fim, também foi observada correlação positiva entre quatro 
fatores da PHCI, com exceção do fator flexibilidade, com autoeficácia 
para decisão de carreira (r = 0,56, p < 0,001). Os resultados de ambos os 

estudos indicaram que a validade e a confiabilidade da escala são 
aceitáveis, apesar de apontarem que os itens devem ser testados com 
populações maiores e mais diversas. Os autores afirmam que esse 

instrumento pode funcionar como base para treinamentos e programas de 
preparação com base no modelo HLT (Kim, Jung, et al., 2014).  

Mais recentemente, em 2017, novamente um grupo sul-coreano 
buscou verificar a validação inicial da versão em inglês da escala, para 
universitários norte-americanos (Lee et al., 2017). Assim, inicialmente foi 

conduzida uma análise fatorial confirmatória e um estudo para verificar a 
validade convergente e divergente da PHCI, com uma amostra composta 
por 262 universitários norte-americanos, com idade média de 19,55 anos 

de idade (DP = 2,30).  Na AFC, os índices de consistência interna da 
escala variaram entre 0,75 e 0,85 e com exceção da relação entre 
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flexibilidade e persistência, as demais sub-escalas da PHCI se mostraram 
significativamente correlacionadas umas com as outras (r ente 0,13 e 

0,73).  
Os autores utilizaram a career decision self-efficacy, na versão 

reduzida (CDSE-SF) e a escala vocational identity status assessment 

(VISA) para verificar a validade convergente e divergente. Observou-se 
que a curiosidade apresentou validade convergente suficiente com a 
exploração profunda (r = 0,52, p < 0,01) e exploração em amplitude (r = 

0,50, p < 0,01).  Além disso, a flexibilidade da PHCI também foi 
correlacionada positivamente com a flexibilidade da VISA (r = 0,53, p < 

0,01). Em relação ao otimismo, este apresentou relação positiva com 
autoeficácia de decisão de carreira (r  = 0,61, p < 0,01) e forte correlação 
negativa com dúvida na carreira (r = -0,44, p < 0,01), contribuindo, 

respectivamente, para a validade convergente e divergente da escala. 
Assumir riscos também foi uma das dimensões que inversamente se 
correlacionou com dúvidas na carreira (r = -0,24, p < 0,01).  Por fim, os 

autores concluíram que apesar da limitação do estudo ter sido realizado 
com estudantes de uma mesma universidade, a validade e utilidade da 
PHCI foi suportada pelos dados encontrados (Lee, Cho, Lee, et al., 2017). 

Nesse sentido, o instrumento poderia ser útil na mensuração da PH no 
contexto da prática de carreira.  

Pensando na possibilidade de ampliação e aproximação da PHCI 
com outros contextos, este artigo tem como objetivo apresentar o estudo 
inicial de tradução, adaptação e validade por meio da estrutura interna 

para a versão brasileira da escala, para universitários.  
 

Método 

 
O presente artigo realizou as etapas de tradução e adaptação da 

PHCI para o Brasil, seguindo os procedimentos de Pasquali (2009). Além 
disso, também foi realizada uma análise fatorial exploratória, a fim de 
examinar a estrutura de dimensões obtidas na versão adaptada da escala. 

Serão descritas as três etapas (análise de juízes, validação semântica e 
análise da estrutura interna), seus respectivos participantes e 
procedimentos. 

 
Participantes 

Análise de juízes 
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O comitê de juízes foi composto por três professores doutores da 

área de Orientação Profissional e Psicometria, dois professores mestres, 
também da área de Orientação Profissional e duas mestrandas da mesma 

área, todos de universidades públicas e particulares do Brasil.  
 

Validação semântica 
 

Formaram o grupo organizado para esta etapa cinco universitários 

em fase de conclusão da graduação (com 70% ou mais do curso de 
graduação concluído), dos cursos de Engenharia de Produção Elétrica (2), 
Ciências Contábeis (1), Geografia (1) e Fonoaudiologia (1), sendo três 

homens e três mulheres, entre 22 e 25 anos de idade.  
 

Aplicação online da versão preliminar da escala 
 

Participaram desta etapa 231 universitários, sendo 26% do sexo 

masculino (N = 59) e 74% do sexo feminino (N = 172). A média de idade 
foi de 22 anos (DP = 3,46 anos) e geograficamente a amostra ficou 
distribuída da seguinte forma: 

 
Tabela 1. Distribuição da amostra em relação à região brasileira 

Região Quantidade % 

Sul 177 
76,6% 

Sudeste 33 
14,3% 

Nordeste 12 
5,2% 

Centro-Oeste 8 
3,5% 

Norte 1 
0,4% 

 

Tratando da natureza das instituições de ensino, isto é, públicas, 
privadas ou comunitárias, os 231 participantes se dividiram em: 
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Tabela 2. Distribuição da amostra em relação ao tipo de 

instituição de ensino 

Tipo de instituição de ensino Quantidade % 

Pública 173 74,9% 

Privada 49 21,2% 
Comunitária 9 3,9% 

  
Já em relação ao curso dos participantes, a partir da divisão de 

áreas de conhecimento do CNPq, a distribuição da amostra foi a seguinte: 
 
Tabela 3. Distribuição da amostra em relação à área de 

conhecimento (CNPq) da graduação 

Área de conhecimento Quantidade % 

Ciências Humanas 59 25,5% 
Engenharias 47 20,3% 
Ciências Sociais Aplicadas 44 19% 

Ciências da Saúde 35 15,2% 
Outros 26 11,3% 
Ciências Exatas e da Terra 11 4,8% 

Ciências Agrárias 4 1,7% 
Ciências Biológicas 3 1,3% 
Linguística, Letras e Artes 2 0,9% 

 

Instrumento 
 
A planned happenstance career inventory - PHCI - é um 

instrumento composto por 25 itens, com opções de marcação a partir de 
uma escala Likert de 6 pontos, de 0 a 5. No estudo original, a escala 

apresenta cinco fatores, sendo eles e seus respectivos índices de 
confiabilidade, com base nos estudos coreanos (Kim, Jung, et al., 2014): 
Curiosidade (0,86),  persistência (0,87),  flexibilidade (0,84), otimismo 

(0,89) e assumir riscos (0,78). 
Procedimentos de coleta de dados 
 

 Essa pesquisa foi submetida e aprovada por um Comitê de Ética 
em Pesquisa (CAAE: 82812018.6.0000.0121). A coleta de dados só foi 

iniciada após a sua aprovação pelo referido comitê. Todos os participantes 
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leram e assinaram/concordaram com o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 

 

Tradução e adaptação dos itens da PHCI 
 

Inicialmente, os 25 itens originais da escala PHCI foram traduzidos 
do inglês para o português pela pesquisadora. Na sequência, foi realizada 
uma retro-tradução, em que os itens em português foram traduzidos 

novamente para o inglês, por uma professora de inglês. Depois, foi 
realizada uma análise de juízes, em que sete profissionais da área de 
Orientação de Carreira e Psicometria avaliaram tanto o resultado da 

tradução como a pertinência do item em relação ao seu fator 
correspondente.  

 
Validação Semântica 
 

A etapa seguinte consistiu na validação semântica, realizada de 
forma presencial e grupal com cinco universitários em fase de conclusão 
da graduação, a fim de verificar a compreensão dos itens para o público-

alvo. Ao final do processo, as sugestões de modificações que foram 
ocorrendo gradualmente após cada etapa, foram revistas e a versão final 

da escala foi sistematizada, a fim de gerar uma aplicação inicial, que deu 
início à coleta de dados com universitários.  

 

Coleta de dados com a versão final da escala 
 
A versão traduzida e adaptada da PHCI foi disponibilizada online 

e divulgada em redes sociais para estudantes universitários de todo o 
Brasil, sem restrição de fase e curso. 

 

Procedimentos de Análise de dados 
 

Após a coleta dos dados com a versão preliminar da escala, foi 
realizada uma análise fatorial exploratória, a fim de obter os índices de 
variância e também se conduziu a análise de precisão por meio do alfa de 

Cronbach, além de informações de estatística descritiva. A análise das 
propriedades estatísticas do instrumento foi realizada por meio de uma 
análise fatorial exploratória (AFE), utilizando o programa SPSS – 

Statistical Package for the Social Sciences. Foi analisada a variância 
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explicada, auto-valores, carga fatorial dos itens e precisão dos fatores para 
selecionar a estrutura fatorial que se mostrou mais adequada. 

 
Resultados 

 

Para compor este estudo, a etapa de tradução e adaptação para o 
Brasil da PHCI seguiu os procedimentos de Pasquali (2009) e foi 
inicialmente traduzida do inglês para o português, pela pesquisadora. A 

partir dessa tradução, não-literal, os itens em português foram enviados a 
uma professora de inglês. Esta etapa, a retro-tradução dos itens, foi 

realizada sob a orientação de que a professora traduzisse os itens em 
português para o inglês novamente. A verificação do resultado da 
tradução inversa foi feita pela pesquisadora e sua orientadora. A partir da 

análise, foi verificado que o sentido dos itens se manteve o mesmo, sendo 
necessários alguns ajustes em relação ao tempo verbal da versão em 
português. 

Após as etapas de tradução e adaptação realizadas, a versão 
preliminar foi enviada para sete juízes avaliarem o que foi produzido. Foi 
elaborada uma tabela contendo o item original, a adaptação feita e o seu 

fator correspondente. Dessa forma, foi solicitado que os juízes, com base 
nas suas experiências, verificassem a adaptação e sugerissem mudanças, 

caso necessário.  
Inicialmente, foi feito um convite por e-mail, que foi aceito por 

todos. Na sequência, foi enviado um documento contendo um resumo da 

happenstance learning theory e uma descrição da planned happenstance 
e suas cinco dimensões. Foi sugerido, ainda, um prazo de vinte dias para 
a realização dessa revisão, sendo este cumprido por todos os participantes. 

Ao todo, dos 25 itens, apenas um passou por alterações mais 
significativas, conforme as sugestões. Este item refere-se ao fator 

otimismo, passando pela seguinte reformulação apresentada pela figura 
1: 
 

 
Figura 2. Item 1 que sofreu modificações na redação após a 

análise de juízes. 
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Dos demais 24 itens, aqueles que sofreram modificações diziam 

respeito ao tempo verbal (do futuro do presente para o futuro do pretérito) 
e à padronização dos termos da área de carreira (carreira, planejamento 

de carreira, trajetória profissional). Com vistas a realizar a revisão final 
da escala, a pesquisadora, sua orientadora e outros dois membros do 

grupo de pesquisa revisaram detalhadamente o processo de tradução e 
adaptação e geraram a versão preliminar na escala. 

A etapa seguinte consistiu na validação semântica, sendo realizada 

de forma grupal, com cinco universitários em fase de conclusão da 
graduação. Tal amostra foi elaborada objetivando uma variabilidade de 
cursos e áreas de atuação e foi formada a partir do networking do grupo 

de pesquisa e da técnica snowball, em que participantes indicaram 
possíveis interessados de seus círculos sociais para compor o grupo. 

Sob mediação da pesquisadora e de uma assistente de pesquisa, o 
grupo recebeu um material com todos os itens da escala contendo as 
orientações para sinalizar termos ambíguos, reescrever as frases a partir 

da ideia que o item transmitiu e pontuar dúvidas a respeito da escrita e 
utilização dos termos presentes na escala. Inicialmente, cada um 
preencheu de forma individual a sua ficha para que na sequência, em 

grupo, todos apresentaram suas dúvidas. Salienta-se que a pesquisadora e 
a assistente não responderam aos questionamentos, focando apenas em 

registrar as dúvidas e lançar questionamentos a respeito da compreensão 
da escala.  

A partir dessa análise, foi sugerida e incorporada a troca de posição 

de dois itens similares e a modificação da redação de outros dois. As 
mudanças realizadas na redação dos itens são apresentadas na tabela 4. 



 

     

4
7 

Tabela 4. Itens que sofreram modificação na redação da escala após a validação semântica 

Item original Modificação da redação 

De Para 

13. I think my future is 
full of possibilities. 

13. Eu considero que o 
meu futuro é cheio de 
possibilidades. 

13. Eu considero que 
meu futuro tem muitas 
possibilidades. 

21. I am intrigued by the 
idea of an occasional 

opportunity leading to a whole 
new experience. 

21. Tenho curiosidade 
pela ideia de que oportunidades 

inesperadas possam me levar a 
uma experiência 

completamente nova. 

21. Me interesso por 
oportunidades inesperadas que 

possam me levar a uma 
experiência completamente 

nova. 
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Finalizada essa etapa, foi obtida a versão final da escala, 

posteriormente aplicada de forma online com 231 universitários de 
instituições de ensino públicas, particulares ou comunitárias brasileiras, 

de qualquer fase e de qualquer área de conhecimento. O instrumento ficou 
disponível na plataforma typeform por aproximadamente dois meses e 

meio e sua divulgação ocorreu nas redes sociais e em salas de aula de uma 
universidade pública, do Sul do Brasil. 

A fatorabilidade da matriz do instrumento foi confirmada pelo 

valor do índice Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
(KMO). O teste de esfericidade de Barlett foi estimado em 0,300 e o KMO 
em 0,828. Inicialmente, analisou-se a quantidade de fatores que possuíam 

autovalores (eigenvalues) maiores que um (1), obtendo-se uma estrutura 
com seis fatores, com variância explicada acumulada de 58,31%. Ao 

analisar a composição das dimensões e distribuição dos itens, foi 
identificado que um fator era composto por apenas um item, 
inviabilizando sua compreensão e ajuste ao modelo teórico.  

Ao adotar uma rotação Varimax, buscando encontrar uma estrutura 
fatorial semelhante à do modelo teórico original, foi realizada nova AFE 
com o pedido de extração de cinco fatores. Os resultados revelaram que 

o mesmo item seguiu isolado em um fator, sendo que nesse caso, a 
variância explicada acumulativa ficou em 53,92%. Além disso, o 

agrupamento dos itens nos cinco fatores não foi coerente com a 
expectativa teórica, de modo que essa solução fatorial foi desconsiderada.  

Na sequência, foi testada uma solução com quatro fatores, com 

rotação varimax, que apresentou variância explicada de 49,25% e que 
melhor se adequou ao modelo proposto pela HLT. Nesse caso, foi 
possível identificar que os fatores otimismo, flexibilidade e curiosidade 

foram preservados, enquanto persistência e assumir riscos se uniram e 
formaram o quarto e último fator da escala. Dessa forma, foi confirmado 
que a estrutura de quatro fatores foi a que melhor se adequou à HLT e ao 

modelo original proposto pela sua escala análoga, tendo esse sido adotado 
na presente pesquisa. São apresentadas na tabela abaixo as cargas fatoriais 

superiores a 0,35.  
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Tabela 5. Matriz dos componentes principais com rotação da 
PHCI adaptada para o Brasil, na estrutura fatorial de quatro fatores 

Item Fatores  

1 2 3 4 h² 

12. Ao explorar 
opções de trabalho, 
persistirei em minhas 

atividades, mesmo 
vivenciando dificuldades. 

0,674    0,567 

20. Mesmo que não 
haja garantias de sucesso 
profissional, eu continuaria 

a assumir riscos. 

0,665    0,497 

10. Eu executaria 
meu plano de carreira com 

persistência, apesar de 
dificuldades inesperadas. 

0,664    0,556 

16. Eu vou continuar 

na carreira que eu escolhi, 
mesmo que os resultados 

não sejam garantidos. 

0,654    0,510 

24. Mesmo que 
encontre dificuldades 

inesperadas na busca de 
possibilidades de trabalho, 
serei persistente no meu 

caminho profissional. 

0,607    0,437 

11. Até certo ponto, 

estou disposto a assumir 
riscos na minha carreira. 

0,569    0,396 

15. Eu continuarei 

me esforçando apesar de 
qualquer dificuldade 
inesperada. 

0,560  0,320  0,420 

23. Estou disposto a 
correr riscos, mesmo que as 

0,539 0,335  0,338 0,539 
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Item Fatores  

1 2 3 4 h² 

consequências sejam 

incertas. 
5. Busco, com 

paciência, continuar minha 

carreira, mesmo que eu 
encontre dificuldades 

inesperadas. 

0,502    0,390 

19. Eu acredito que 
carreiras podem mudar a 

qualquer momento. 

 0,696   0,507 

9. Eu sou flexível 
para considerar várias 

opções, ao invés de buscar 
uma única alternativa de 

carreira. 

 0,674   0,526 

8. Eu acho que 
minha carreira pode mudar 

em qualquer momento da 
minha vida. 

 0,666   0,454 

14. Eu estou disposto 

a considerar uma mudança 
de carreira com base no que 

acontece em minha vida. 

-

0,301 

0,657   0,525 

22. Eu costumo ser 
flexível na forma como 

tomo decisões de carreira. 

 0,625   0,424 

21. Me interesso por 
oportunidades inesperadas 

que possam me levar a uma 
experiência completamente 
nova 

 0,601   0,511 

13. Eu considero que 
o meu futuro tem muitas 

possibilidades. 

  0,767  0,645 

2. Haverá muitas 
oportunidades de carreira 

no meu futuro. 

  0,760  0,592 
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Item Fatores  

1 2 3 4 h² 

7. Eu tenho uma 

visão positiva sobre minha 
futura carreira. 

  0,757  0,648 

1. O futuro da minha 
carreira será ótimo. 

  0,706  0,553 

25. Mesmo que a 

minha carreira não aconteça 
como o planejado, será bem 
sucedida. 

  0,550  0,390 

6. Tenho interesse 
com o que acontece ao meu 

redor. 

   0,657 0,503 

18. Eu costumo ser 
curioso sobre coisas que 

acontecem de forma 
inesperada. 

   0,638 0,471 

4. Quando encontro 

novas informações 
profissionais, pesquiso 
sobre elas com curiosidade. 

   0,632 0,470 

3. Eu estou disposto 
a tentar coisas novas que 

possam me levar a melhores 
escolhas, apesar dos riscos 
potenciais. 

 0,361  0,610 0,526 

17. Eu estou 
interessado em novas 
atividades que possam me 

ajudar a tomar decisões de 
carreira. 

   0,445 0,251 

1 = Persistência e Assumir riscos; 2 = Flexibilidade; 3 = Otimismo; 
4 = Curiosidade; h² = comunalidade. 

 
Nota-se, a partir da tabela acima, que o fator de persistência e 

assumir riscos foi composto por nove itens. Já flexibilidade contou com 
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seis itens e otimismo, mantendo integralmente sua composição original, 
ficou com cinco itens. Por fim, curiosidade foi composta por cinco itens. 
Os itens 15, 23, 14 e 3 apresentaram carga em mais de um fator. Destaca-

se, nesse sentido, que o fator otimismo foi o único que não apenas 
preservou a sua estrutura original como também não foi composto por 

nenhum item que se encaixou em mais de um fator, fornecendo maior 
consistência ao fator 3.   

Em relação à estatística descritiva, valores mínimos, máximos e 

médios foram encontrados os dados expostos na tabela seguinte:  
 
Tabela 6. Estatística descritiva da Planned Happenstance Career 

Inventory adaptada para o Brasil (PHCI) 

Fator Min. Máx. Média DP Skewness Kurtosis 

1 1,89 5,00 3,69 0,59 - 0,117 0,088 
2 1,50 5,00 3,88 0,71 - 0,805 0,623 
3 1,20 5,00 3,81 0,78 - 0,740 0,481 

4 2,00 5,00 4,09 0,54 - 0,395 0,318 

1 = Persistência e Assumir riscos; 2 = Flexibilidade; 3 = Otimismo; 
4 = Curiosidade;  

 

Conforme indicado acima, nota-se que, para todos os fatores, a 
escala apresentou médias de valores similares, variando de 3,69 até 4,09. 
Dentre os respondentes, o desvio padrão também não apresentou grande 

variabilidade (entre 0,54 e 0,78), sugerindo que há uma tendência em 
todos os fatores se aproximarem da média. Foi percebido também que os 

fatores de flexibilidade e otimismo não apresentaram valores desejáveis 
de Skewness (sk = -0,805 e sk = -0,740, respectivamente), enquanto ambos 
deveriam estar o mais próximo de zero. A respeito do valor de Kurtosis, 

este também foi atípico para flexibilidade e otimismo (k = 0,623 e k = 
0,481, respectivamente), que não se aproximam da curva normal como 
persistência e assumir riscos e curiosidade parecem estar (k = 0,088 e k = 

0,318, respectivamente). 
 Por fim, foram calculados os coeficientes de precisão de cada 

uma das dimensões. Dessa forma, os valores de alfa de Cronbach obtidos 

foram: Persistência e assumir riscos (α  =  0,80); Flexibilidade (α  = 0,77); 
Otimismo (α = 0,80); Curiosidade (α = 0,59).  
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Discussão 
 

 Originalmente, a escala desenvolvida pelo grupo sul coreano 
trouxe uma estrutura fatorial formada por cinco dimensões, confirmada 
por meio de uma análise fatorial confirmatória. Tal estudo contribuiu 

fortemente para a operacionalização da HLT enquanto modelo teórico. 
Assim, ao definir a PH com propriedades psicométricas para os seus 
fatores, pôde ser estruturada uma proposta de escala para uso prático de 

profissionais da área de desenvolvimento de carreira.  
 A partir dessa referência, este estudo se configurou como uma 

tentativa de extensão da avaliação da PHCI, nesse caso, buscando uma 
análise das suas propriedades para o contexto brasileiro. Tal direção é, 
inclusive, sugerida pelos próprios autores, de modo que se objetive 

ampliar o alcance da PHCI e testar a sua utilidade em populações e 
contextos diferentes.  

 O primeiro ponto que se destaca é que, neste estudo, foi 

observada melhor adequação ao modelo teórico a partir de uma estrutura 
de quatro fatores. Aqui, os fatores de persistência e assumir riscos se 
uniram, deixando flexibilidade, otimismo e curiosidade formando as três 

dimensões seguintes. Apesar da tentativa em se manter a estrutura fatorial 
conforme a escala original, notou-se que o quinto fator aparecia composto 

por apenas um item (17. Eu estou interessado em novas atividades que 
possam me ajudar a tomar decisões de carreira) , tornando inviável sua 
manutenção na escala, em detrimento da composição dos outros fatores, 

que contavam com cinco ou mais itens. Além disso, para a distribuição 
nesses cinco fatores, a dimensão curiosidade se distribuiu entre vários 
fatores, sem seguir um padrão esperado.  

 Na estrutura com quatro fatores, a composição dos fatores 
flexibilidade e curiosidade não ocorreu conforme esperado teoricamente. 

Dentro da curiosidade, aqui denominado fator 4, foi encontrado um item 
que originalmente pertencia à dimensão de assumir riscos (3. Eu estou 
disposto a tentar coisas novas que possam me levar a melhores escolhas 

de carreira, apesar dos riscos potenciais). Nota-se que em termos de 
redação, o item traz elementos que se aproximam da curiosidade, no caso, 
o envolvimento com coisas novas. Possivelmente, a primeira parte do 

item se destacou em relação aos riscos potenciais, ponto que garantia o 
item no seu fator original anteriormente. Conforme a definição dos 

autores, a curiosidade diz respeito a exploração de novas oportunidades, 
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isto é, a capacidade de se engajar em atividades diferentes a fim de 
potencializar os resultados na carreira.  Dessa forma, neste estudo, 
entende-se que a redação do item na versão adaptada da escala consegue 

se adequar ao fator e demais itens presentes na dimensão. 
 Além disso, os itens previstos teoricamente para o fator 

flexibilidade também não foram totalmente isolados em um fator. Na 
versão adaptada, o item 21 (21. Me interesso por oportunidades 
inesperadas que possam me levar a uma experiência completamente 

nova), originalmente pertencente à dimensão de curiosidade, foi 
encontrado no fator 2. Mais uma vez, nota-se que a redação similar dos 
itens contribui para que esse encaixe ocorra (Exemplo: 14. Eu estou 

disposto a considerar uma mudança de carreira com base no que 
acontece em minha vida e 9. Eu sou flexível para considerar várias 

opções, ao invés de buscar uma única alternativa de carreira). A 
definição do fator flexibilidade está relacionada à capacidade dos 
indivíduos em modificarem e adaptarem não apenas seus 

comportamentos e atitudes, mas também as circunstâncias do ambiente. 
Dessa forma, ao relatar interesse por oportunidades que possam levar à 
novas experiências, é possível identificar que há elementos que exigem 

dos indivíduos uma pré-disposição a flexibilizar seus objetivos e adaptar 
seus planos para novas experiências em termos de carreira.  

Contribuindo nesse sentido, alguns autores, ao tratar de 
flexibilidade pessoal, trazem elementos sobre se abrir para pensamentos 
criativos e disposição para encarar riscos na carreira (Hirschi, Freund, & 

Herrmann, 2014; Krumboltz, 2009; Pryor & Bright, 2014). Ou seja, é 
possível observar que a aproximação entre esses conceitos pode ser sutil 
e, como observado nesta escala, há um ponto em que as linhas parecem 

se cruzar.  
 Sobre a união dos fatores assumir riscos e persistência, pode-se 

levantar como hipótese, a partir da definição de Mitchell e colaboradores 

(1999), que ambas as dimensões se relacionam à incerteza de resultados, 
em especial, em termos de dificuldades e riscos. Enquanto as outras três 

dimensões parecem abordar as ações presentes com maior ênfase, 
persistência e assumir riscos trazem aspectos futuros e fundamentam suas 
definições na ideia de seguir agindo, mesmo que frente àquilo que é 

incerto ou difícil. Além disso, em termos de operacionalização dos 
comportamentos, pode-se observar que ambos tenderão a seguir a mesma 
linha de desenvolvimento, isto é, prezando pela manutenção de um 

comportamento ativo e que vise os objetivos de carreira do cliente.  
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 Além disso, nota-se que, em geral, os termos abordados pelo 
fator persistência faziam menção a capacidade de se manter agindo frente 

a dificuldades inesperadas. É possível que, para o contexto universitário 
brasileiro, uma dificuldade inesperada seja vista como um risco na 
carreira. Isto é, ao encontrar tal dificuldade, é possível que o indivíduo 

perceba que sua carreira pode sofrer alterações substanciais ou negativas. 
Por fim, Lee at al. (2017) também trouxeram, em sua adaptação para a 
PHCI na versão inglesa, que há uma correlação positiva alta entre os dois 

fatores (r = 0,91, p < 0,001), sugerindo que eles se comportam de maneira 
similar na escala.  

 Ainda cabe destaque para o item 23 (23. Estou disposto a correr 
riscos, mesmo que as consequências sejam incertas), que apresentou 
carga fatorial distribuída entre três das quatro dimensões. São elas: 

Persistência e assumir riscos (1), flexibilidade (2) e otimismo (3). Neste 
estudo, ele foi inserido no fator 1 e analisou-se se haveria mudanças 
substanciais na precisão do fator após a sua exclusão. Entretanto, como o 

índice não foi alterado, optou-se por mantê-lo na escala, a fim de 
preservar a quantidade de itens na adaptação.  

 O fator otimismo permaneceu fiel ao modelo original da escala, 

sendo composto integralmente por seus cinco itens. Sua definição, que 
trata da visão que se tem de algo, e não de ações objetivas que se pode ter 

em relação às oportunidades inesperadas, como nos demais fatores, pode 
ter facilitado a diferenciação do conteúdo desses itens em comparação 
com os demais. Dessa forma, a própria redação dos itens desse fator 

parece se diferir substancialmente das demais, contribuindo para a 
facilidade com que se manteve em seu fator original.  

 Em termos de precisão, o fator curiosidade apresentou maior 

fragilidade, com um alfa de Cronbach de 0,59, o que indica que a redação 
dos itens deve ser melhor avaliada ou que outros itens devem ser 

construídos. Estudos futuros deverão abordar novamente a precisão desse 
fator, de modo a verificar se esse resultado se mantém. Os demais fatores 
apresentaram índices de precisão razoável ou satisfatórios, a partir da 

definição George e Mallery (2003).  
 Em relação à distribuição da medida, nota-se, a partir da análise 

de Skewness e Kurtosis que os fatores otimismo (sk = - 0,740, k = 0,481) 

e flexibilidade (sk = - 0,805, k = 0,623) não apresentam uma distribuição 
normal, com valores que se distanciam do ideal, segundo Curran, West e 

Finch (1996). Esperava-se que fosse encontrada uma estrutura simétrica 
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para todos os fatores, fato que ocorreu apenas nas dimensões de 
persistência e assumir riscos e curiosidade. Dessa forma, é possível que 
otimismo e flexibilidade apresentem assimetria para a parte negativa, 

indicando um afastamento da média e distribuição normal, pesando a 
curva para a esquerda. Assim, é possível entender como esses dois fatores 

se comportam em relação ao que era esperado em termos de normalidade. 
Nesse caso, causas possíveis para isso podem estar relacionadas aos itens 
que sugerem extremos em termos de concordância. No exemplo desses 

dois fatores, foi possível observar que as respostas não se concentraram 
na média, o que direciona para um uso da mediana.  

 Este estudo buscou abordar uma investigação inicial a respeito 

da adaptação da PHCI para o contexto brasileiro, onde a HLT ainda não 
foi explorada e testada, em termos de aplicabilidade. Considerando isto, 

entende-se que esse estudo inicial abre portas para que as adaptações 
sejam refinadas nos próximos estudos. Em termos de redação de itens, 
sugere-se que busquem termos alternativos para abordar os fatores, 

evitando que os fatores se pautem em redundâncias. Um ponto que pode 
auxiliar nas modificações dessa natureza é um maior embasamento no 
instrumento apresentado por Lee et al. (2017), que trata da adaptação para 

a língua inglesa. Por ter sido um material publicado posteriormente à 
coleta de dados feita na presente pesquisa, neste estudo não se pôde 

utilizá-lo para fins de validação.  
 Assim, deve-se citar que as diferenças culturais entre a população 

brasileira e a sul-coreana parece ter contribuído para que fossem 

observados alguns desvios em relação à escala e sua estrutura. Apesar de 
o sistema universitário ter semelhanças com o brasileiro (duração de 
cursos, carga-horária), a cultura e diferentes modos de vida pode 

influenciar em como oportunidades e riscos são vistos pelos indivíduos.  
 Além disso, uma das limitações do estudo foi o predomínio de 

respondentes de uma região do país, no caso, do Sul, e também em relação 

ao tipo de instituição de ensino. Devido à rede de contatos da 
pesquisadora e forma de divulgação da pesquisa, esta era uma 

possibilidade que se tinha conhecimento a priori. Apesar de buscar 
pontos de articulação em universidades particulares e no Nordeste do 
país, não foi possível encontrar maior variabilidade demográfica da 

população participante.  
 Por outro lado, destaca-se que os procedimentos para coleta de 

dados, definição de amostras, condução de etapas e análise de dados foi 

realizado de maneira rigorosa, seguindo as orientações de Pasquali 
(2009). Outro ponto favorável foi a obtenção de uma amostra 
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diversificada em termos de área de conhecimento em todas as etapas do 
estudo, o que, de certo modo, contribuiu para que se verificasse a 

compreensão dos itens para universitários de áreas distintas daquelas que 
lidam com carreira. Ressalta-se, ainda, a importância de trazer a HLT sob 
o enfoque a operacionalização da PH para o uso de escalas. Por se tratar 

de um modelo teórico pouco aprofundado no mundo e ainda não estudado 
no Brasil, sistematizar um estudo inicial de validação pode contribuir para 
que se avance em relação aos instrumentos disponíveis para auxiliar 

universitários nos processos de orientação de carreira.  
 A fim de aperfeiçoar os dados obtidos neste estudo, sugere-se 

ainda a realização de uma análise fatorial confirmatória, de modo que se 
possa visualizar o comportamento dos itens em relação aos quatro fatores 
obtidos nesta análise inicial e verificar a estabilidade do modelo em 

ambos os sexos. Vale salientar que é importante que se pense na aplicação 
dessa escala para outras populações, considerando que a HLT é um 
modelo teórico que não se restringe ao período universitário. De todo 

modo, para que se aperfeiçoem os índices, afinar o instrumento em 
relação à realidade do universitário brasileiro tenderá a contribuir para o 
modo como ele pode ser utilizado na prática, guiando a condução de 

possíveis exercícios para o aprimoramento das habilidades de PH.   
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Artigo III – Happenstance Learning Theory: Avaliação de 

uma intervenção de carreira com universitários em final de curso 

 

Amanda Ferreira Vieira 

 

Resumo 
 

A happenstance learning theory busca explicar por que as pessoas 

fazem diferentes caminhos durante a vida, com ênfase nos eventos do 
acaso. Essa teoria ainda instrumentaliza atuações em orientação de 
carreira, facilitando os processos de transição. O objetivo deste artigo é 

apresentar um modelo de intervenção, fundamentado na happenstance 
learning theory, destinado aos universitários em final de curso, além de 

uma análise de sua eficácia. Para isso, a intervenção foi realizada 
individualmente com quatro participantes em seis semanas. Foi aplicada 
a escala planned happenstance career inventory como instrumento pré e 

pós teste e uma entrevista de avaliação final. Em suma, a intervenção teve 
impacto na percepção e atenção às oportunidades de carreira, 
necessitando maiores estudos de aplicações dessa teoria no Brasil. 

 
Palavras Chave: Orientação profissional; Intervenção de carreira; 

Transição universidade-mercado de trabalho. 
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Abstract 
 

The happenstance learning theory seek to explain why people 
make differents paths during life, enfasasing the chance events. This 
theory also instrumentalise practices on career guidance which makes the 

process of transition easier. The objective of this article is to present an 
intervention model based in the happenstance learning theory meant to 
university students in the end of graduation and an analysis of its efficacy. 

To this end, the intervention was done individually with four participants 
in the period of six weeks. It was applied the planned happenstance career 

inventory scale as instrument before and after test and an interview for 
final evaluation. In short, the intervention had impact on the perception 
and attention to the career opportunities, requiring further applied studies 

of this theory in Brazil.  
 
Keywords: professional orientation; career intervention; 

university-to-work transition 
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Este artigo tem como objetivo apresentar um modelo de 

intervenção para universitários em final de curso, com base na 
happenstance learning theory (HLT), bem como uma análise do resultado 

da sua eficácia. Tal modelo teórico busca explicar como e por que as 
pessoas seguem diferentes caminhos na vida, focando no que é inesperado 

e não-planejado (Krumboltz, 2009). O termo planned happenstance, 
construto deste modelo, foi criado pensando na ideia de “planejamento” 
somado ao “acaso”, sugerindo que é possível se planejar, se preparar e 

obter resultados positivos de eventos não-planejados da vida.  
Dentro do trabalho de orientação profissional, foi abordada a 

importância de se perceber e valorizar os eventos do acaso e da sorte que, 

inevitavelmente, direcionam os indivíduos para determinadas trajetórias 
de vida (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999). Os autores argumentam 

que as tradicionais intervenções de carreira não conseguem suportar as 
incertezas presentes no mundo e, portanto, é necessário que novos 
modelos sejam pensados. Estes modelos devem, primordialmente, 

enxergar os eventos não-planejados como inevitáveis e desejáveis 
(Krumboltz, 2009; Mitchell et al., 1999).  

Dentro da HLT, o conceito de planned happenstance aparece como 

passível de avaliação e desenvolvimento a partir de dois pontos centrais. 
O primeiro é o de exploração, por entender que esse conceito auxilia a 

gerar oportunidades do acaso que melhoram a qualidade de vida e, nesse 
contexto, da carreira (Mitchell et al., 1999). O outro conceito que compõe 
a planned happenstance (PH) é de habilidades que as pessoas podem 

desenvolver para possibilitar um melhor aproveitamento dos eventos não-
planejados (Mitchell et al., 1999). Por conta disso, a PH é composta por 
cinco habilidades: 

● Curiosidade: definida como a exploração de novas 
oportunidades de aprendizagem; 

● Persistência: compreendida como o esforço nas ações, 

apesar dos contratempos e barreiras; 

● Flexibilidade: conceituada como a disponibilidade para 

mudança de atitudes e de circunstâncias; 

● Otimismo: percebida como a expectativa de novas 
oportunidades como possíveis e alcançáveis; 

● Assumir riscos: entendida como a atitude de realizar 
ações frente a resultados incertos (Mitchell et al., 1999). 

A partir do desenvolvimento dessas competências em intervenção, 

sentimentos de autoeficácia são ativados e eles se apresentam como 
recursos para que os indivíduos lidem melhor com as mudanças e criem 
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projetos de futuro mais satisfatórios (Soares & Janeiro, 2015). Dessa 
forma, o modelo operativo de uma intervenção em carreira baseada na 

HLT se baseia em quatro proposições fundamentais, conforme Krumboltz 
(2009) que serão descritas na sequência.  

A primeira proposição indica que o objetivo da orientação 

profissional e de carreira é ajudar os clientes a aprenderem a agir de forma 
que alcancem maior satisfação na carreira e na vida pessoal, ao invés de 
tomar uma única decisão de carreira. Segundo o autor, essa proposição 

está relacionada ao papel do orientador profissional como educador 
também, ao passo que a partir desse modelo de trabalho, as duas partes 

devem estar engajadas na aprendizagem. Outro foco que essa afirmação 
valoriza são as ações efetivas que o cliente deve tomar no processo, como 
explorar, pesquisar, fazer contatos, etc. Além disso, é importante que o 

orientador auxilie na mediação entre a vida profissional e a pessoal do seu 
cliente, de forma que o trabalho o beneficie em qualquer outra transição 
que ocorra no decorrer da vida, não necessariamente profissional 

(Krumboltz, 2009).  
Esse autor também expõe que o orientador não deve, 

necessariamente, encontrar uma “decisão definitiva” de carreira com o 

cliente. Ele argumenta que as profissões estão em desenvolvimento e não 
se sabe exatamente que funções serão necessárias no mundo do trabalho 

nos próximos anos. A proposta de Krumboltz é pontuar que a indecisão 
na carreira não deve, necessariamente, estar vinculada a características 
negativas e pouco funcionais das pessoas. Ele indica que a indecisão pode 

ser ressignificada de forma que tire a pressão sobre o cliente e consiga 
colocá-la de maneira positiva no mundo do trabalho, explorando o seu 
ambiente e as possibilidades profissionais, ao invés de se prender a uma 

única decisão de carreira (Krumboltz & Levin, 2010). Ao deixar as 
opções em aberto, Krumboltz, Foley e Cotter (2013) entendem que novas 

oportunidades podem ser criadas, reconhecidas e utilizadas.  
A segunda proposição desse modelo é que o aconselhamento de 

carreira deve ser usado para estimular a aprendizagem, ao invés de buscar 

a combinação de características pessoais com características 
ocupacionais. Krumboltz (2009) afirma que os interesses devem ser 
estimulados por meio de conversas que busquem aplicar esses interesses 

numa variedade de profissões, não em apenas uma. É importante pensar 
em mais de uma opção, pois os interesses mudam conforme o tempo passa 

e essa é uma forma que pode auxiliar os clientes no comprometimento ao 
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assumir uma profissão específica. Em relação às características pessoais 
e de personalidade, Krumboltz pontua que elas podem ser usadas em 
espaços que busquem identificar os aspectos que os clientes gostariam de 

mudar e desenvolver ou em que contextos elas se sentem mais 
confortáveis, e não para fazer uma combinação fixa entre ambiente versus 

características pessoais. As crenças de carreira também podem ser 
exploradas de forma que o cliente consiga entender o que tem causado 
dificuldades e problemas na sua carreira até o momento (Krumboltz, 

2009). 
Já na terceira proposição argumenta-se que os clientes devem 

aprender a se engajar em ações exploratórias como uma forma de gerar 

benefícios dos eventos não-planejados. Como foi apontado 
anteriormente, os eventos não planejados são componentes necessários de 

qualquer carreira e trajetória profissional e, portanto, qualquer ação 
envolve algum grau de risco. Dessa forma, a intervenção deve auxiliar o 
cliente a entender potenciais benefícios e custos de cada situação. 

Krumboltz (2009) exemplifica ações exploratórias que podem ser 
fomentadas na intervenção: iniciar um novo hobby, assumir a liderança 
de um projeto ou atividade de sala, tomar a iniciativa de conhecer novas 

pessoas, etc.  
Por fim, na quarta proposição, indica-se que o sucesso do 

aconselhamento é marcado pelo que cliente conquista no mundo real, fora 
da sessão com o orientador. Krumboltz (2009) entende que, por mais que 
o orientador acolha as demandas do cliente durante a sessão, a satisfação 

dele deve ser medida no mundo real, no seu dia-a-dia, por meio do que 
ele conquista e de como se sente com isso. Para isso, o orientador pode 
propor atividades para que o indivíduo realize fora da sessão. Mesmo que 

o cliente não consiga desempenhar a tarefa durante o prazo delimitado, a 
postura do orientador deve ser de acolhimento e de não julgamento.  

Para que essas atividades não sejam interpretadas como um “dever 

de casa” imposto ao cliente, Krumboltz (2009) sinaliza que elas devem 
ser decididas em conjunto, sendo que a decisão final sobre realizá-la ou 

não cabe ao cliente. Além dessas proposições, a fim de orientar o 
profissional que trabalha com a HLT, Krumboltz (2009) elenca cinco 
componentes fundamentais que devem guiar as sessões de intervenção. 

São eles: 
1) Orientação para as expectativas do cliente: o objetivo é 

preparar o cliente para um processo de aconselhamento em que 

eventos não-planejados são considerados normais e necessários nas 
suas trajetórias de carreira. Krumboltz (2009) também sugere que, 
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para isso, devem ser trabalhadas as questões sobre a 
imprevisibilidade do futuro e sobre tomar decisões como resposta aos 

eventos inesperados. 
2) Identificação das preocupações do cliente como ponto 

de partida: o objetivo nesse aspecto é auxiliar o cliente a identificar o 

que poderia tornar suas vidas mais satisfatórias. Para isso, o 
orientador deve escutar ativamente as suas demandas e auxiliá-lo a 
entender realmente em qual situação ele se encontra no momento. 

3) Uso das experiências de sucesso do cliente com eventos 
não-planejados como base para ações atuais: já em relação a esse 

componente, o objetivo é situar o cliente como autor principal da sua 
trajetória, de forma que ele consiga visualizar que os seus sucessos 
do passado possuem lições importantes para as ações no presente.  

4) Sensibilização do cliente para reconhecer potenciais 
oportunidades: o objetivo aqui é auxiliar os clientes a aprenderem a 
reformular cognitivamente eventos não-planejados em 

oportunidades, através do questionamento do que poderia ser 
diferente na vida dele e sobre aspectos que são ou não do seu controle. 

5) Superação de bloqueios para ação: por fim, o objetivo 

desse componente é auxiliar o cliente a vencer crenças disfuncionais 
que o bloqueiam para uma ação construtiva. Questionamentos que 

podem ajudar a atender esse objetivo, segundo Krumboltz (2009), 
giram em torno do que o cliente acredita que pode estar o 
atrapalhando, quais seriam os primeiros passos para atingir seus 

objetivos, etc.  
Em síntese, a intervenção em carreira, nesse modelo teórico, deve 

ser entendida como um processo de aprendizagem, de forma que os 

profissionais responsáveis assumam papel de facilitadores no 
desenvolvimento de novas habilidades nos seus clientes (Mitchell et al., 

1999). Durante esse processo de aprendizagem, o cliente pode perceber 
que está criando experiências de sucesso, o que gradualmente, vai 
contribuindo para torná-lo mais confiante a respeito de suas habilidades 

(Krumboltz et al., 2013). Dessa forma, com objetivo de iniciar os estudos 
a respeito da aplicabilidade da HLT no contexto brasileiro, esta pesquisa 
teve como objetivo sistematizar um modelo de intervenção focado em 

universitários no momento de transição para o mercado de trabalho. 
Nesse sentido, parece ser relevante socialmente estruturar uma 

proposta de intervenção para universitários em final de curso, a fim de 
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trazer benefícios para um público que se encontra, muitas vezes, em 
estado de ansiedade e insegurança em relação às suas competências e 
atuação profissional (Oliveira, Melo-Silva, Taveira, & Grace, 2017). Se 

por um lado há sentimentos de natureza conflituosa, por outro, também 
pode existir uma sensação de dever cumprido e fechamento de um ciclo 

(Oliveira, Detomini, & Melo-Silva, 2013). Além disso, acrescenta-se o 
fato da realidade brasileira enfrentar um momento em que as vagas do 
mercado de trabalho não acompanharam o crescimento das vagas 

disponíveis nas universidades nos últimos anos (Oliveira et al., 2013). 
Desse modo, há diferentes aspectos que podem contribuir para 
sentimentos ambíguos em processos de transição. Portanto, o 

desenvolvimento de habilidades e competências que coloquem o cliente, 
universitário, em uma posição de maior conforto e abertura para lidar com 

o que o mercado pode implicar em uma transição mais satisfatória.  
Eventualmente, por conta de um investimento significativo na 

formação, as ambições, aspirações e expectativas dos universitários 

podem impactar no modo como vislumbram sua entrada no mercado de 
trabalho (Silva, 2010; Mognon & Santos, 2013). Assim, fomentar 
intervenções que coloquem esse público em contato com possibilidades 

reais de desenvolvimento de competências e projetos pós-formatura 
parece contribuir tanto para o fechamento do ciclo universitário, como 

para o início da atuação profissional.  
Ressalta-se também a importância de se considerar não apenas a 

elaboração de uma intervenção de carreira em si, mas também 

ferramentas de avaliação que permitam uma análise de resultados 
rigorosa. Ribeiro e Melo-Silva (2011b) afirmam que os serviços de 
orientação profissional ainda necessitam de maior estruturação e 

sistematização no seu todo, tanto em termos de objetivos, procedimentos 
e técnicas utilizados como também de ferramentas e métodos de avaliação 
de resultado.  

Os autores também trazem que dentro de todo o processo de 
intervenção de carreira as avaliações são utilizadas a partir de três 

perspectivas: A primeira está relacionada à avaliação do cliente, isto é, 
seus traços de personalidade, interesses, valores, etc. A segunda diz 
respeito à avaliação dos problemas, ou seja, as preocupações que afligem 

o cliente, incertezas e medos. Por fim, a terceira via trata da avaliação dos 
processos e resultados da intervenção, fazendo referência à eficácia do 
programa e resultados obtidos ao longo do serviço (Ribeiro e Melo-Silva, 

2011). 
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Nessa direção, encontra-se outra dificuldade dos serviços de 
psicologia de maneira geral, que é a capacidade em responder como e 

através do que intervenções psicológicas se tornam eficazes (Gamboa, 
Paixão & De Jesus, 2011). É possível que se pense além da orientação 
profissional em relação a isso, pois os fatores subjetivos que são 

transversais aos serviços de psicologia apresentam certa dificuldade de 
mensuração.  

Maguire (2004) expõe que as principais dificuldades em se realizar 

avaliações de intervenções em carreira estão centradas na definição do 
que são efeitos positivos e satisfatórios de acordo com a diversidade de 

modelos teóricos. Ainda que não existam instrumentos padronizados para 
responder a todos os referenciais teóricos utilizados, atualmente é 
possível verificar a eficácia das intervenções, a fim de pensar a sua própria 

adequação para o contexto em que é realizada (Ribeiro & Melo-Silva, 
2011a). Nesse sentido, contribui-se tanto para um feedback e devolutiva 
assertivo para o cliente, como também para o fomento de uma ciência 

baseada em evidências. Assim, é possível pensar em maior respaldo, 
credibilidade e segurança para os profissionais da área. Como 
consequência disso, mais recursos, suporte legal, políticas públicas e 

apoio aos programas de intervenção podem ocorrer, ampliando o alcance 
da área.  

 
Método 

 

Participantes 
 
 Participaram de forma integral da intervenção quatro 

universitárias, sendo todas do sexo feminino. Neste artigo, as 
participantes serão referidas com nomes fictícios. 

1. Flávia, 27 anos, graduanda de Engenharia de 
Produção Civil de uma universidade pública de Santa Catarina, 
aluna do último semestre do curso de sua primeira graduação; 

2. Luísa, 27 anos, graduanda de Farmácia de uma 
universidade pública de Santa Catarina, aluna do último semestre 
do curso e já tendo iniciado uma graduação em Biologia 

anteriormente; 



68 

 
3. Maria, 23 anos, graduanda de Psicologia de 

uma universidade pública de Santa Catarina, aluna do último 
semestre do curso de sua primeira graduação; 

4. Silvia, 27 anos graduanda de Cinema de uma 
universidade pública de Santa Catarina, aluna do penúltimo 

semestre do curso e primeira da família a frequentar 
universidade. 

Ainda tiveram dois participantes que não concluíram a 

intervenção, dos cursos de Cinema e Engenharia Mecânica. Em um dos 
casos, devido a uma oportunidade de estágio fora de Florianópolis/SC, a 
intervenção teve que ser suspensa e no outro caso houve interrupção do 

atendimento devido a demandas fora do escopo do desenvolvimento de 
carreira, sendo este participante encaminhado para psicoterapia.  

 
Instrumentos 
 

Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS-21): Este 
instrumento contém 21 itens de autorrelato, formado por três fatores e 
resposta do tipo Likert de quatro pontos. A pontuação é obtida a partir do 

grau de concordância com a frequência que os acontecimentos ocorreram 
na vida dos participantes. Em termos de consistência interna, o fator 

ansiedade apresentou valor de 0,80, assim como a depressão. Por fim, o 
stress teve precisão de 0,77 (Silva, Passos, Oliveira, Palmeira, Pitangui, 
& Araújo. 2016). 

Planned Happenstance Career Inventory (PHCI), versão adaptada 
para o Brasil: Esta é uma escala composta por 25 itens, em formato de 
autorrelato, com opções de resposta a partir da escala Likert de cinco 

pontos, em que os participantes assinalam o grau de concordância com as 
afirmações listadas. Enquanto na versão original da escala, elaborada por 
Kim et al. (2014), os índices de precisão para os cinco fatores ficaram em 

0,86 para curiosidade, 0,87 para persistência, 0,84 para flexibilidade, 0,89 
para otimismo e 0,78 para assumir riscos. Já na adaptação realizada para 

o Brasil para esse estudo encontrou uma estrutura de quatro fatores em 
que flexibilidade teve precisão de 0,77, otimismo 0,80, curiosidade com 
0,59 e persistência e assumir riscos, que juntos formaram o quarto fator 

com precisão de 0,80. 
 
Procedimentos 
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A intervenção elaborada nesta pesquisa se baseia no modelo 
proposto por Krumboltz e Levin (2010), sendo feitas adaptações dos 

exercícios propostos, pelas pesquisadoras, tanto considerando a realidade 
brasileira, como considerando a faixa etária e outras características do 
público-alvo. Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos, foram abertas inscrições para a participação na 
intervenção por meio de formulário disponibilizado online, convidando 
universitários de final de curso, de qualquer curso de graduação e 

instituição de ensino da Grande Florianópolis. Também foi consultada a 
lista de interessados em programas de planejamento de carreira do serviço 

de orientação profissional da Universidade Federal de Santa Catarina. A 
partir dessa lista foi investigada a adequação e interesse dos inscritos em 
participar da intervenção. Antes de iniciar a intervenção, foi aplicada a 

EADS-21 na versão de 21 itens, com objetivo de verificar se nenhum dos 
possíveis participantes apresentava índices relativos à depressão, 
ansiedade ou estresse que pudessem interferir na forma como tirariam 

benefícios da intervenção.  
Na primeira sessão, os participantes respondiam a um questionário 

sociodemográfico e a escala PHCI adaptada para o Brasil, como 

ferramenta de pré-teste. O mesmo instrumento era aplicado, mais uma 
vez, no final da última sessão. No total, a intervenção era composta por 

seis sessões, uma por semana, sendo todas realizadas nas dependências 
da Universidade Federal de Santa Catarina, com duração aproximada de 
quarenta e cinco minutos cada. Ao final de cada sessão, era elaborado um 

relato a respeito dos pontos trabalhados pela psicóloga que conduziu a 
intervenção. Ressalta-se, ainda, que todos os atendimentos foram 
gravados por áudio, com a devida autorização das participantes. Além 

disso, após o encerramento das intervenções, outra integrante do grupo de 
pesquisa realizou uma entrevista individual com cada um dos 

participantes, com duração aproximada de trinta minutos, em que buscava 
uma avaliação de reação a respeito da intervenção.  

Na sequência, é apresentada uma síntese da intervenção, levando 

em conta o foco da sessão em si e uma breve descrição da atividade 
desenvolvida ao longo do período.  
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Tabela 7. Descrição sintetizada da intervenção 

Semana Foco da intervenção Breve descrição da atividade 

1 Apresentação do programa; 
Conhecimento da trajetória 

acadêmica; 

Linha do tempo: as participantes descreviam a linha 
do tempo da trajetória acadêmica, pontuando 

eventos críticos/marcantes nesse caminho. Além 
disso, era necessário qualificá-los como positivos, 
negativos ou neutros.  

2 Flexibilidade; 
Curiosidade; 

Assumir riscos. 

Roadmap retrospectivo: solicitou-se que as 
participantes elegessem dois grandes eventos de 

sucesso/conquistas que tiveram na trajetória 
acadêmica. A partir disso, eram feitos 
questionamentos a respeito de quais habilidades 

foram necessárias para essa conquista, o que a 
participante estava fazendo na época, como estava 
a esfera pessoal, etc.  

3 Curiosidade; 
Assumir riscos; 

Otimismo; 
Persistência. 

Estabelecimento de objetivos: eram discutidos e 
estruturados três objetivos/opções viáveis de 

oportunidades pós-formatura.  
 

4 Otimismo; 

Curiosidade. 
 

SWOT pessoal: elaboração de um SWOT pessoal, 

considerando os objetivos feitos na sessão anterior, 
em que o participante apontava suas forças, 
fraquezas e explorava as possíveis oportunidades e 

ameaças que poderiam ocorrer.  
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Semana Foco da intervenção Breve descrição da atividade 
5 Flexibilidade; 

Assumir riscos; 
Curiosidade. 

Planos de ação: com base nos produtos do SWOT 

pessoal, eram elaborados planos de ação que 
levassem em conta todos os aspectos e pudessem 

aumentar as chances de sucesso. Essa era uma 
tarefa visual, com post it coloridos e categorias: 
habilidades a desenvolver, 

pessoas/contatos/networking, atividades para se 
envolver e outros.  

6 Flexibilidade; 

Otimismo; 
Assumir riscos; 

Curiosidade. 

Debate sobre entrevista com modelo de carreira e 

encerramento: na sessão anterior, era organizada 
uma tarefa de casa, em que o participante deveria 

entrevistar alguém que tivesse trilhado uma 
trajetória de carreira que o agradasse e explorar 
aspectos desse caminho na entrevista. Com o 

auxílio de um vídeo de série de televisão, foi 
organizado um fechamento para a intervenção, 
trazendo de volta a ideia sobre como o inesperado 

pode contribuir para algo significativo, em termos 
de carreira.  
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Resultados e Discussão 

 

 Primeiramente, serão apresentados os resultados relativos ao 
desenvolvimento de cada sessão da intervenção, trazendo maior 
detalhamento da atividade realizada bem como dos resultados 

encontrados na entrevista de avaliação de reação. Além disso, serão 
apresentados trechos extraídos dos relatos das sessões e da entrevista de 
reação, a fim de ilustrar como os participantes perceberam os resultados 

obtidos. Na sequência, será exposta uma tabela e discussão a respeito dos 
resultados da avaliação de pré e pós-teste, com as diferenças de médias 

em cada fator original da PHCI aplicada com os participantes, em 
articulação com o discurso exposto durante as sessões e na entrevista 
final. 

 

Sessão 1 

 

 Em um primeiro momento, buscando conhecer com maior nível 
de detalhamento a trajetória acadêmica das participantes, foi elaborada 

uma linha do tempo. Nessa atividade, ao mesmo tempo em que as 
participantes desenhavam a sua trajetória, iam explicando o que 
significava cada momento e por que ele estava sendo pontuado no 

exercício. Sob a consigna de qualificar os eventos como positivos, neutros 
ou negativos, a ideia era de que tanto eventos relacionados diretamente 

ao contexto universitário (estágios, bolsas de pesquisa, monitorias, etc) 
como aqueles de ordem pessoal (mudança de casa, novo grupo de amigos, 
términos de relacionamento, etc) fossem levantados.  

 Krumboltz e Levin (2010) levantam a importância de considerar 

de maneira sistêmica a repercussão que eventos da dimensão pessoal 
podem causar na carreira. Assim, entende-se que as circunstâncias como 
a mudança de casa, novos amigos ou o início de um novo relacionamento 

podem gerar modificações nos interesses profissionais e na trajetória de 
carreira dos indivíduos. Dentro do escopo da intervenção, pode-se 
observar que as participantes puderam perceber a relação entre fatos da 

vida pessoal e escolhas profissionais que fizeram no passado. Em 
acréscimo a isso, foi possível, ainda, vislumbrar como os eventos 

pontuados como negativos foram provedores de novas habilidades ou 
elementos que fomentaram decisões profissionais como, por exemplo, os 
relatos de participantes a seguir:  

“Na época (quando o avô faleceu), eu peguei as radiografias e 

pesquisei sozinha. Comecei a ler sobre a doença dele e alguns meses 
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depois, quando estava buscando um estágio remunerado, apareceu a 
oportunidade no hospital, no setor relacionado a essa doença. Eu já tinha 

ficado interessada quando pesquisei” (Luísa, na sessão 1). 

“Passei dois anos tentando trocar de curso antes disso. 
Transferência interna, vestibular, etc. Quando eu e meu namorado 

terminamos, entrei em grupos fora da parte curricular, além das 
matérias, conheci outras pessoas do curso, de outras fases e comecei a 
enxergar a Engenharia de Produção Civil como uma possibilidade real 

de trabalho pra mim, aí parei de tentar as transferências” (Flávia, na 
sessão 1).  

 Nesse sentido, a visualização dessas situações pode fornecer uma 

visão mais clara de como, já no passado, episódios da vida pessoal 
fizeram com que chegasse até o momento de carreira, possibilitando 
inclusive uma perspectiva mais positiva e otimista. Krumboltz e Levin 

(2010) apontam que, em alguns casos, pode existir uma sensação de 
confusão ou de tempo perdido, em especial quando o participante não se 
encontra em um estágio de satisfação com o momento profissional atual. 

Como a presente pesquisa trabalhou com universitários em fase de 
transição para o mercado de trabalho, em alguns casos, a ansiedade por 

se estabelecer na profissão faz parte do perfil dessa população (Oliveira 
et al., 2016) como pode ser observado no relato de Silvia: “Depois que eu 
coloquei tudo em ordem nesse exercício, consegui visualizar que eu tinha 

feito algumas coisas, não era perda de tempo” (Silvia, em entrevista de 
avaliação de reação). Assim, tal sessão funcionou como disparador para 
tanto perceber a relação dos acontecimentos gerais da vida com o 

desenvolvimento da trajetória acadêmica, como para ressignificar eventos 
que pareciam ter acrescentado pouco nas suas carreiras.  

 

Sessão 2 

 

 Na segunda sessão era solicitado que as participantes 

selecionassem duas conquistas ou eventos de sucesso em suas trajetórias 
acadêmicas, a fim de recordar como atingiram tais objetivos, pensando 
em uma lógica sistêmica e de ligação entre o âmbito pessoal e o 

profissional. Krumboltz (2009) ressalta a importância, dentro da 
intervenção da HLT, de reconhecer as experiências de sucesso passadas 
como indicadores de padrões de comportamento.  

 Desse modo, as participantes puderam visualizar como tais 
comportamentos ou habilidades que fizeram uso na época poderiam trazer 
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benefícios para os eventos do presente e os objetivos atuais. Os relatos 
abaixo exemplificam isso:  

“Depois que eu recordei esses objetivos, comecei a ampliar para 

os outros também. E aí pensei no que foi necessário para conseguir, foi 
necessário fazer isso para entender como eu me organizei.” (Silvia, em 

entrevista de avaliação de reação). 

“É legal porque eu consigo pensar no quanto é possível chegar 
nos meus objetivos atuais hoje em dia. Era um sonho antigo que eu tinha, 

consegui. Então posso pensar assim pra chegar nos próximos.” (Flavia, 
na sessão 2).  

“É uma ressignificação das coisas que aconteceram e eu posso 

pensar em novas possibilidades a partir disso, no sentido de me 
preparar.” (Maria, na sessão 2).  

 Essa é uma forma de utilizar as experiências passadas de sucesso 

como base para se pensar em objetivos futuros. Pensando no próprio 
modelo teórico da teoria da aprendizagem social (Krumboltz, Mitchell & 
Jones, 1976), reconhecer as experiências passadas que foram positivas, 

pode causar efeitos de transformação de comportamento e 
direcionamento de ações futuras.  

 

Sessão 3 

 

 A partir de uma tarefa para casa, as participantes deveriam trazer 

para a sessão três possiblidades de atividades pós-formatura, 
considerando a sua real viabilidade e interesse em seguir tais objetivos. 

Krumboltz e Levin (2010) apontam que os clientes que passam por uma 
intervenção baseada na HLT devem estar abertos a considerarem mais de 
um objetivo, sejam eles em lugares diferentes ou até mesmo áreas 

distintas de atuação.  

 Foi possível perceber que as participantes apresentaram planos 
diversificados, demonstrando certo grau de abertura para estruturar seus 

projetos pós-formatura sob uma lógica de flexibilidade, como mostram os 
relatos a seguir: “Agora, organizando os objetivos dessa maneira, de 
certa forma estou ficando mais otimista e me sentindo menos pressionada 

em fazer acontecer o plano A” (Maria, na sessão 3). “Não tinha bem claro 
o que eu ia fazer se não desse certo o mestrado, ela (pesquisadora 

responsável pela intervenção) me ajudou a me planejar pra essa 
possibilidade. Eu estava muito certa do mestrado, não tinha organizado 
nada para o caso de dar errado.” (Luísa, em entrevista de avaliação de 

reação). Assim, ao mesmo tempo em que houve ambição por aspirarem 
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carreiras no exterior, eram organizados planos B e C para lidar com 
eventuais falhas nesse planejamento. Aliás, Krumboltz e Levin (2010) 

também indicam que é importante que os clientes sejam encorajados a 
transformarem eventuais frustrações em oportunidades para novos 
aprendizados.  

 Nesse ponto, é importante diferenciar o que se trata de uma 
análise do ponto de vista da mudança de comportamento, ou seja, uma 

conduta mais otimista em relação à carreira, de uma satisfação por estar 
com um sentimento positivo. Ribeiro e Melo-Silva (2011) alertam que, 
eventualmente, resultados positivos em avaliações de serviços de 

orientação de carreira podem se misturar com uma satisfação com o 
processo, devido à sentimentos provocados pelo programa. De todo 
modo, ambos os indicadores são importantes. É necessário, contudo, que 

os instrumentos e protocolo de avaliação tenham condições de diferenciá-
los.  

 

Sessão 4 

 

 A atividade da quarta sessão consistiu em um exercício de 

elaboração da matriz SWOT, ferramenta da Administração Empresarial, 
adaptada para o contexto pessoal. Assim, as participantes puderam 

exercitar tanto o seu autoconhecimento, reconhecimento de competências 
e possibilidades de desenvolvimento como uma análise crítica do 
ambiente. Dessa maneira, foi possível visualizar como o ambiente pode 

influenciar no alcance dos objetivos elaborados anteriormente e de que 
forma elas poderiam se preparar para lidar com o que pudesse, 
eventualmente, aparecer.  

“Vi o que precisava desenvolver pra melhorar minhas chances de 
alcançar os objetivos. Tive que pensar no inglês e como aprender. Inglês 

é um obstáculo pra mim ainda.” (Silvia, em entrevista de avaliação de 
reação). 

“A lista das oportunidades ajudou a ver como eu posso aproveitar 
ao máximo as pessoas que eu conhecia, os lugares que eu passei e o que 
eu ia fazer na sequência. Dá pra abrir certos caminhos.” (Flavia, em 

entrevista de avaliação de reação). 

 As elaborações feitas nessa sessão eram importantes para que 

fossem considerados possíveis planos de ação. Dessa forma, nem todas 
foram obtidas com facilidade e duas participantes apontaram dificuldade 
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em qualificar seus pontos fortes e fracos, como observado nos relatos a 
seguir: 

“Nunca pensei sobre os meus pontos fracos. É muito importante 
que eu saiba para que eu possa ir atrás e trabalhar neles. Precisava 

pontuar mais no Currículo Lattes, então, tive que buscar eventos pra 
apresentar projetos, fazer comunicação oral.” (Maria, em entrevista de 
avaliação de reação). 

“Muito difícil pensar no que sou boa, a gente não recebe muito 

feedback então acaba indo pelo que a gente percebe de entrega mesmo. 
Vejo que sou muito estudiosa e já consegui publicar artigos fora do Brasil 
por causa disso. Me aproxima de uma pós fora do país.” (Luisa, na sessão 

4). 

 Conforme sinalizado por Krumboltz (2009), qualificar a 
intervenção com HLT como um espaço de desenvolvimento, possibilita 
que os clientes consigam ampliar o seu rol de competências para atingir, 

eventualmente, mais de um objetivo de carreira. Krumboltz e Levin 
(2010) também ressaltam a importância de reconhecer o que tem 
bloqueado ou atrasado o alcance de objetivos. Dessa forma, ao clarificar 

os pontos de desenvolvimento, as participantes puderam estruturar 
atividades para melhorar o que foi percebido como falho.  

 

Sessão 5 

 

 Nesse encontro, com base nas elaborações das sessões anteriores, 

foram elaborados planos de ação para os objetivos apresentados 
anteriormente e considerando o resultado do SWOT pessoal. Dessa 
forma, os planos de ação puderam tanto considerar diretamente o alcance 

dos objetivos, como auxiliar no desenvolvimento de competências ou 
habilidades que foram apontadas como falhas. 

 Segundo Krumboltz e colaboradores (2013), nesse momento da 
intervenção é importante levantar quais são os principais bloqueios que 

costumam segurar os planos de ação dos participantes e incorporá-los, ou 
pensando em como contorná-los ou então, solucioná-los de vez.  

“Nesse processo, entendi que tinham coisas que eu não gostava de 
fazer, como entrar em contato com alguém pra pedir informações ou 

coisas. Mas comecei a ver que tinha muita relação com várias coisas que 
eu queria. Então preciso fazer, preciso sair dessa minha rotina porque 
vai ser bom pra mim.” (Maria, em entrevista de avaliação de reação). 

“Organizar os planos de ação e listá-los auxilia pra pensar no que 

você consegue fazer, como consegue fazer. Aí percebia que os planos 
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podem ajudar mais de um objetivo, ou provocar mais resultados.” 
(Flavia, em entrevista de avaliação de reação). 

“Planejar auxilia nisso. Não significa que vai seguir 100% ou que 
não pode mudar de ideia no meio do caminho, mas parece que tem mais 
chances de dar certo. Não parava pra pensar nas ações que tinha que 

tomar.” (Luisa, em entrevista de avaliação de reação). 

 Conforme Teixeira e Gomes (2005) desenvolver a clareza a 

respeito de si, de suas competências profissionais e de si funciona como 
um indicador importante para a formação de planos profissionais, a partir 
da teoria de desenvolvimento vocacional de Super (Super, Savickas, & 

Super, 1996). Dessa forma, foi possível observar que a apuração do 
autoconhecimento em termos de competências para o mundo trabalho, 

tornou mais fácil a definição dos planos de ação e a devida prioridade que 
cada um tinha.  

 

Sessão 6 

 

 Por fim, no encontro final eram utilizados dados trazidos de uma 
entrevista que as participantes fizeram com pessoas que consideravam 

serem seus modelos de carreira. Como o modelo teórico do HLT se baseia 
na teoria da aprendizagem social, Krumboltz (2009) destaca a 

importância de se considerar quais são os modelos de aprendizagem dos 
clientes, a fim de entender suas referências (Krumboltz et al., 1976).  

 Além disso, nessa conversa, foram questionados pontos a 

respeito daquilo que não aconteceu conforme o esperado na carreira 
dessas pessoas, isto é, o que não estavam preparados e como agiram a 

partir disso. Dessa forma, as participantes relataram que puderam refletir 
a respeito desses pontos, de modo que também poderão se preparar para 
evitar prejuízos ou insatisfações significativas, caso isso ocorra.  

“Conversando com ele (modelo de carreira), descobri que ele teve 
que, antes de estar onde está, passar por alguns ambientes que não se 

identificou, era necessário. De repente entendo que é necessário fazer 
algumas coisas que eu não goste muito pra conseguir estrutura suficiente 
pra me dedicar como ele.” (Maria, na sessão 6). 

“Eu não tinha me ligado que tem essa questão da solidão (fazer a 
pós fora do país) em uma cultura diferente da nossa. Aqui tenho toda a 

minha família perto, amigos. É algo que vou ter que aprender, a ficar sem 
eles e talvez pensar em outros laços pra criar.” (Luisa, na sessão 6).  
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 Enfim, para concluir a intervenção fazendo uso de um recurso 

ainda não utilizado, foi exibido um vídeo ilustrativo para apresentar a 
ideia central da teoria, remetendo à importância dos eventos não-

planejados e como eles podem direcionar a carreira de maneira 
significativa.  

“Eu pude ver que realmente algumas coisas não-planejadas 

trouxeram frutos muito bons por meu futuro. Pra ver como nem sempre 
quando um planejamento dá errado você vai parar num caminho errado. 
Legal é estar aberto para as oportunidades, mesmo que você esteja 

esperando ou não”. (Flavia, na sessão 6). 

“Nos momentos em que aconteceu algo inesperado nessas 
semanas, eu me desesperei um pouco, mas ao mesmo tempo não perdi o 
foco. Reforçou uma visão positiva com esses eventos. Aí me ajudou a ver 

como pode transformar o que vem de mal para algo positivo.” (Silvia, 
em entrevista de avaliação de reação). 

 Ressalta-se que a sistematização de toda a intervenção tanto 
levou em conta os pressupostos da HLT e exercícios propostos por 

Krumboltz e Levin (2010), como também foi construída pensando em 
recursos que pudessem permitir avaliar a efetividade do trabalho. 
Conforme o estudo de Brown et al. (2003) trazem, uma intervenção 

assertiva e eficaz de carreira é composta por cinco fatores críticos, quais 
sejam, utilização de exercícios escritos; interpretações e feedbacks 

individuais; informações e exploração do mundo do trabalho; referência 
à modelos de carreira e; construção e fomento de apoio e networking. 
Todos esses pontos foram levados em conta na adaptação dos exercícios 

e na organização da intervenção, o que pode contribuir para uma análise 
crítica e científica do trabalho realizado.  

 

Entrevista de Avaliação de Reação 

 

 A avaliação de reação é um recurso utilizado, em especial, em 
programas de treinamento e desenvolvimento, comum no contexto 
organizacional. Tal ferramenta trata-se de um recurso que consiga avaliar 

o nível de satisfação dos participantes com o programa, resultados obtidos 
e possibilidade de aplicabilidade na prática (Abbad, Gama, & Borges-

Andrade, 2000).  

 Nesse caso, a partir de um roteiro de entrevista semiestruturado, 
foram considerados pontos relativos às técnicas utilizadas, temas 
abordados, percepção de desenvolvimento de habilidades e competências 

e aproveitamento geral do programa. Essa entrevista, realizada após o 
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encerramento da intervenção, por uma integrante capacitada do grupo de 
pesquisa para conduzir essa atividade, durou em média trinta minutos por 

pessoa. Em alguns casos, adaptações no roteiro tiveram que ser realizadas 
a fim de adequar a sequência das perguntas com o andamento da 
entrevista, no sentido de não interromper, de forma desnecessária, as falas 

das participantes. O resultado da avaliação de reação de cada participante 
será apresentado separadamente, na sequência. 

 No caso da participante Maria, em entrevista, relatou que durante 
o programa, poderia ter se colocado de maneira mais aberta para a 

condução das tarefas, a fim de tirar mais proveito e refletir de modo 
profundo a respeito de sua carreira. Entretanto, qualificou os exercícios 
como relevantes para o processo de planejamento de carreira, em especial 

quando se organizava de forma escrita. Outro ponto que a participante 
valorizou foi sua dedicação ao processo e cumprimento das tarefas de 
casa no prazo. Maria expos que esse é um hábito que tem, a fim de pensar 

sobre a carreira em espaços fora da sessão. A respeito disso, a frequência 
semanal dos encontros possibilitou que reflexões a respeito do futuro e da 
formação profissional fossem constantes e, assim, ganhassem um nível de 

estruturação maior e menos imaginativo.  

 A participante Flávia considerou que a maior aplicabilidade do 
programa estava relacionada à estruturação de planos de ação, por ser 
considerada uma oportunidade de tornar concreto aquilo que estava pouco 

claro até então. Além disso, ela apontou para a importância de verificar a 
viabilidade do que estava sendo posto, em termos de tempo, recursos e 
contatos disponíveis. Flávia ainda chamou atenção para as reflexões das 

duas primeiras sessões, as entendendo como importantes para um início 
da exploração dos eventos não-planejados. Gradualmente, ela relata que 

foi percebendo como sua história era composta por situações do acaso e 
que algumas trouxeram resultados positivos em termos de escolha 
profissional. Contudo, Flávia considerou que a duração de cada sessão 

pareceu insuficiente para uma reflexão mais ampla, bem como o número 
de seis sessões. Em sua análise, ela teve a impressão que mudanças mais 
impactantes seriam percebidas com um trabalho de maior duração.  

 Luísa, por outro lado, entendeu que em termos de duração do 

programa, teve tempo suficiente para analisar os eventos não-planejados 
e valoriza que, mesmo no passado, já assumia uma postura de persistência 
quando algo fugia dos seus planos. Assim como as demais participantes, 

ela percebeu que a organização das ações de forma estratégica pareceu 
contribuir para que visualizasse os eventos do acaso de maneira otimista. 
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Nesse sentido, ela ressaltou que mesmo um planejamento não é uma 
garantia de sucesso, entretanto, as chances aumentam quando se direciona 
para objetivos. Contribuindo para essa análise, a participante também 

pontuou que a sistematização de planos de ação a auxiliou a ser mais 
realista com seus objetivos e considerar possíveis falhas e possibilidades 

do que poderia dar errado. Em relação à atividade de entrevista com um 
modelo de carreira, Luísa relatou ter dificuldades em buscar evidências, 
em um primeiro momento, de como o exercício poderia ser aplicado na 

sua vida cotidiana.  

 Enfim, Silvia expôs que no início se encontrava em uma situação 

de pressão em relação à vida acadêmica, em especial por se sentir atrasada 
e perdendo tempo. Assim, a respeito disso, chamou sua atenção o fato de 

que conseguiu reinterpretrar o modo como estava utilizando esse tempo e 
pensar em formas de torná-lo útil para o seu desenvolvimento 
profissional. Silvia trouxe preocupações com a ansiedade que sentia por 

não perceber possibilidades de desenvolvimento de carreira em sua 
profissão e relata que conseguiu reconhecer oportunidades de 
aprimoramento de suas competências, em especial em termos de idiomas. 

Aliado a isto, a participante também valorizou a importância de abrir de 
mão de receios antigos que possuía em relação a isso. Nesse caso, Silvia 

fez menção à importância de aproveitar cada etapa e atividade que tem 
desenvolvido, de modo que conseguisse se sentir mais competente 
profissionalmente e capaz de desenvolver sua carreira de maneira 

otimista. 

 

Avaliação pré e pós-teste 

 

Outra estratégia utilizada para análise de resultados, dessa vez a 
partir de uma lógica quantitativa, foi a aplicação da PHCI adaptada para 
o Brasil, como ferramenta pré e pós-teste. As aplicações do instrumento 

ocorreram no início da primeira sessão e término da última, sendo que foi 
possível identificar os resultados descritos na tabela 2. A análise dos 
fatores foi realizada a partir da estrutura teórica, isto é, composta por 

cinco fatores. 

 

 

 

 



81 
 

    

 

Tabela 8. Média de pontuação pré e pós-teste da PHCI 

  
Luísa Maria Silvia Flávia 
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PHCI 
4 4,52 3,68 3,64 4,16 4,92 3,76 4,04 

Curiosidade 
4 4,6 3,4 3,4 4,8 5 4,2 4,2 

Otimismo 
3,8 4,8 3,6 4,2 2,8 5 3,6 4,4 

Flexibilidade 
3,4 4,4 3 3,6 4,6 5 4 4,4 

Persistência 
3,6 4,4 4,6 3,4 4 5 3,4 3,6 

Assumir 

riscos 

3 4,4 3,8 3,6 4,6 4,1 3,6 3,6 

 

Nota-se que para as participantes da intervenção, o índice geral de 
PH aumentou em três dos quatro casos. Os fatores de otimismo e 
flexibilidade foram os que mais apresentaram diferenças entre o período 

de pré e pós-testagem. A respeito do aumento no fator otimismo, é 
possível que também exista uma relação com o sentimento de satisfação 
que os participantes possam ter tido no final do programa. Melo-Silva e 

Jacquemin (2001) afirmam que no final de intervenções de carreira tal 
sentimento pode contribuir para uma visão mais otimista a respeito do 

futuro profissional, conforme ilustram os relatos abaixo: 

“Pensando na intervenção e tudo que eu conversei com ela 

(pesquisadora) não é o fim do mundo se eu não conseguir o mestrado ou 
um emprego agora. Tudo vai acontecer na hora certa.” (Luísa, em 
entrevista de avaliação de reação). 

“Eu me sinto melhor hoje do que me sentia quando eu comecei. 
(...) Deu uma visibilidade para minha carreira que eu não tinha dado.” 

(Silvia, em entrevista de avaliação de reação). 

 A respeito do fator flexibilidade, entende-se que a referência 

constante ao tema durante as intervenções e os exercícios realizados 
devem ter contribuído para um aumento mais substancial. Tal dimensão 

tanto era trabalhada no sentido de fomentar este comportamento como de 
entender os objetivos como maleáveis e passíveis de mudança ao longo 
do tempo. A condução dos exercícios buscava apontar questões que se 

relacionavam com modos de compreender, de maneira mais aberta, as 
oportunidades que poderiam surgir na vida das participantes. É 
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importante salientar que dentro do escopo dos fatores, a flexibilidade 
talvez seja o que mais se aproxima do fator adaptabilidade de carreira e 
segundo Ambiel (2014), tal proximidade, alinhada à ideia de 

enfrentamento de mudanças, tende a indicar comportamentos que visam 
um maior ajustamento ao ambiente.  

“(...) No final, talvez eu tenha sido mais aberta (respostas à 
escala), mente aberta. Senti que foi parecido com o primeiro dia, mas 

com a minha cabeça mais aberta. (...) Consegui ver diferentes caminhos 
para chegar nas minhas metas.” (Flavia, em entrevista de avaliação de 
reação). 

Em relação ao fator curiosidade, no geral, percebe-se que o mesmo 

sofreu modificações de menor impacto. Por um lado, tal ponto gera uma 
reflexão a respeito da pertinência dos exercícios em relação ao tema, visto 
que a curiosidade foi ponto de foco em cinco das seis sessões do 

programa. É possível que o material tenha que ser aprimorado para dar 
conta de fomentar um comportamento mais curioso nos participantes. 
Outra hipótese que pode contribuir para o pouco aumento deste fator é a 

compreensão de que, possivelmente, a curiosidade mais se relacione com 
um traço de personalidade, do que com uma competência ou habilidade a 

ser desenvolvida em curto prazo. Pode-se relacioná-la com ao fator 
abertura para experiências, do modelo dos Cinco Grandes Fatores da 
Personalidade, o que pressupõe certa estabilidade e constância em termos 

de comportamento (Nunes, Hutz, & Nunes, 2010).  

O comportamento de assumir riscos também indicou sofrer um 

impacto menos significativo em termos de mudança de respostas. Mesmo 
na avaliação de reação, foi percebido que houve pouca menção em relação 

a realizar ações mais arriscadas. Na verdade, o que foi relatado focou em 
sentir segurança para agir nos próximos passos da carreira.  

“Sinto mais segurança para as próximas decisões. Acho que é o 
mínimo para conseguir alguma coisa, ter essa segurança” (Silvia, em 
entrevista de avaliação de reação). 

 Por fim, em relação à persistência, foi percebido que as 

participantes conseguiram relacioná-la com a flexibilidade e, sobretudo, 
com o otimismo, no que tange os objetivos profissionais. É possível que 
esses aspectos se influenciem mutuamente. As falas de Maria e Silvia 

exemplificam asserções relacionadas ao fator persistência: 

“(...) Pensar mais constantemente sobre o assunto, de uma forma 
menos imaginativa e com mais ação me auxiliou a estar mais definida do 
que eu preciso fazer e seguir buscando esse objetivo” (Maria, em 

entrevista de avaliação de reação). 
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“(...) Consegui organizar mesmo as ideias e encontrei foco. Agora, 
estou me preparando para ir em direção a essa meta, o que não estava 

acontecendo antes” (Silvia, em entrevista de avaliação de reação).  

 Além disso, também pode ser verificado que a intervenção, ao 

explorar possíveis ameaças e oportunidades na carreira, proveu condições 
de instrumentalizar as participantes para organizarem suas ações 
considerando tais pontos. Assim, é possível que um senso de persistir 

naquilo que almejam, mesmo que com dificuldades, possa ter sido 
aperfeiçoado. Nesse sentido, conforme Ourique e Teixeira (2012), o 

comportamento exploratório é um dos aspectos que mais contribui para o 
desenvolvimento de carreira, envolvendo todo um processo psicológico 
que inclui a análise das habilidades, busca de informações do ambiente, 

rede de contatos e outros pontos que foram abordados na intervenção. 
Sobre isso, Flávia destacou: “(...) É legal organizar e pegar as ameaças. 
Ter as ameaças em mente que podem acontecer, porque aí já pega os 

planos de ação ou faz algo caso essas ameaças virem realidade” (Flávia, 
em entrevista de avaliação de reação). 

 Há de se considerar que os resultados podem refletir tanto 
aspectos trazidos nos exercícios da intervenção, como acontecimentos 

que foram, gradualmente, ocorrendo no cotidiano das participantes. 
Durante todas as sessões, a psicóloga questionava sobre possíveis fatos 
que ocorreram no período, novidades a respeito dos projetos de carreira 

que começaram a emergir, etc. Nesse sentido, alinhado ao que Krumboltz 
(2009) postula, os resultados pareceram se relacionar com a realidade das 
participantes, seja nos estágios, na busca por oportunidades de trabalho 

ou inscrições em processos de seleção. O autor cita que o real sucesso da 
intervenção pode ser verificado a partir de como o participante tem 

conquistado seus objetivos e adquirido uma vida satisfatória fora do 
espaço de orientação profissional (Krumboltz, 2009).  

 Enfim, entende-se que buscar a articulação entre métodos 
qualitativos e quantitativos para o desenvolvimento de um protocolo de 
avaliação de intervenção é essencial para que se tenha um visão global a 

respeito do serviço (Ambiel, Barros, Pereira, Tofoli & Bacan, 2017). 
Assim, resultados mais conclusivos poderão ser obtidos, além de 

proporcionar uma análise ampla a respeito dos fenômenos que são 
trabalhados no programa em questão. Aliás, o modo como são 
combinados os instrumentos deve, fundamentalmente, estar alinhado ao 

objetivo da intervenção, seja ele o desenvolvimento de habilidades, 
elaboração de um planejamento de carreira ou escolha profissional.  
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Considerações Finais 

 

Este artigo buscou apresentar um modelo de intervenção breve, 
criado para uso com universitários em fase final de graduação, de modo 

desenvolvam atitude mais aberta para os eventos não-planejados e 
inesperados inerentes a esse processo de transição. Diante dos resultados 

encontrados, percebeu-se que, para os participantes, o programa 
conseguiu causar consequências positivas em termos de percepção e 
atenção às oportunidades. Destaca-se que, além do sentimento de 

satisfação com a intervenção, houve indicadores de melhoria objetiva em 
relação às habilidades desenvolvidas e aperfeiçoadas, obtidos por meio 
da PHCI.  

Destaca-se que a pesquisa é pioneira no Brasil, buscando verificar 

a aplicabilidade da HLT ao contexto dos universitários em final de curso. 
Por um lado, entende-se que as adaptações realizadas nos exercícios e 
intervenções facilitaram a condução das sessões em si. Entretanto, é 

importante ponderar que o grau em que as adaptações são realizadas pode 
interferir em como o protocolo de intervenção traduz a HLT na prática e 
de maneira fidedigna. A estruturação da intervenção baseada na teoria 

HLT e nos cinco ingredientes críticos de sucesso da intervenção listados 
pela literatura também parece contribuir para o impacto do programa nos 

participantes.  

A seleção da amostra, que ocorreu de forma criteriosa e 

envolvendo a realização de entrevista e aplicação de teste prévio para 
triagem, também pode se configurar como um ponto forte do estudo. 
Dessa forma, pôde ser garantida certa uniformidade em termos de 

aderência à intervenção dos potenciais participantes. No caso em que foi 
verificado um desalinhamento em termos de expectativa, foi possível 

realizar os devidos encaminhamentos e seguir o estudo de maneira 
rigorosa cientificamente e comprometida eticamente com o serviço 
disponível.  

O uso da entrevista de reação como método para avaliação de 
resultados foi relevante ao passo que trouxe dados qualitativos 

importantes para a verificação dos resultados, bem como sugestões por 
parte da amostra para aperfeiçoar a intervenção. Apesar da preocupação 

em utilizar uma integrante treinada na condução da etapa, reconhece-se 
que algumas adaptações no roteiro semiestruturado possa ter gerado o 
fenômeno da desejabilidade social pelas participantes, influenciando nas 

respostas fornecidas. Nesse sentido, novos estudos com o tema deverão 
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levar em conta uma análise mais rigorosa do roteiro e, possivelmente, pré-
testes de sua aplicação.  

Buscou-se, também, avaliar a intervenção tanto sob a lógica 

objetiva, com o uso de um instrumento como pré e pós-teste, como 
também entender, a partir do relato dos participantes, como eles 
perceberam os resultados do trabalho. Salienta-se que esse tipo de 

avaliação tem suas limitações e, por se configurar como uma avaliação de 
reação, deixa a desejar em termos de verificação dos resultados no médio 

e longo prazo. De todo modo, com o objetivo de tornar a avaliação de 
reação o mais transparente possível, o fato da mesma não ser conduzida 
pela pesquisadora e sim por um membro do grupo de pesquisa treinado 

em relação a entrevistas e alinhado com a HLT contribui para a validade 
dos dados obtidos.  
       Além das limitações citadas anteriormente, acrescenta-se o fato da 

pesquisadora ter se configurado como a responsável por conduzir todas 
as intervenções, o que pode gerar um viés na análise dos resultados. 
Apesar de tal ponto ter sido considerado previamente e, portanto, serem 

utilizados múltiplas fontes para a verificação da eficácia da intervenção, 
este ponto deve ser aprimorado para futuros estudos. Em relação à 

amostra, tanto pode-se pensar em um aumento do número de 
participantes, como também em uma maior variabilidade sobretudo em 
relação ao sexo e à natureza da instituição de ensino.  

       Espera-se que, a partir dos resultados obtidos nesse estudo, futuras 
pesquisas sejam motivadas para que se possa estruturar, de maneira 
sólida, a forma como a HLT impacta nos universitários brasileiros. 

Assim, considerando as particularidades das políticas de ingresso, 
oportunidades extracurriculares e perspectivas de mercado de trabalho, 

poderá ser possível acrescentar pontos que ainda não foram levantados 
nessa intervenção. O amadurecimento da teoria no Brasil pode ainda 
proporcionar que se estruture um modelo de intervenção grupal, 

ampliando o alcance e benefícios do programa. O fomento à criação de 
programas que auxiliem universitários no período de transição para o 
mercado de trabalho também pretende contribuir para uma melhoria do 

estado psicológico dessa população frente esse momento. 
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Considerações finais 

 

Diante do que foi exposto neste estudo, nota-se que há espaço e 

necessidade para se estruturar ferramentas, procedimentos e técnicas que 
auxiliem universitários a enfrentar o momento de transição para o 
mercado de trabalho com maior tranquilidade. Nesse sentido, pensar em 

fomentar elementos que contribuam para apoiar tal transição, parece 
contribuir para um prognóstico positivo de entrada no mundo 

profissional. O contexto universitário ainda parece carregado de 
oportunidades que ora possibilitam desenvolver habilidades variadas em 
termos de atuação ora tem sua qualidade questionada e podem prejudicar 

as competências adquiridas nessas experiências. Dessa forma, conforme 
os estudos levantados nessa pesquisa apresentam, parece ser necessário 
que os serviços de orientação profissional em universidades facilitem o 

processo de ajustamento à vida profissional.  

Ampliando tal ponto, também é possível seguir empreendendo 

esforços a fim de identificar alinhamentos da happenstance learning 
theory com a realidade brasileira. Neste estudo, foram adotadas 

estratégias para adaptar e buscar refinamento em relação às técnicas e 
exercícios. Percebeu-se que alguns pontos, como a abordagem com o 
fator curiosidade, merecem ser melhor analisados em estudos futuros. Há 

perspectivas positivas em termos de adequação da HLT no Brasil, 
contudo, considerar as particularidades do nosso sistema educacional e 
conjunturas do mercado de trabalho deverá ser algo constantemente 

revisto, a fim de potencializar a utilidade do modelo no país.  

Nos artigos de resultados da pesquisa, no caso, II e III, já se percebe 
indícios de revisões futuras da estrutura teórica da HLT. Enquanto em seu 
modelo original, a teoria apresentou cinco fatores, na análise fatorial 

exploratória para amostra brasileira foram encontrados quatro fatores. É 
possível que persistência e assumir riscos tenham ganhado ênfase em 
relação às atitudes após os eventos, levando em conta a necessidade de 

demonstrar foco nos objetivos, mesmo perante as dificuldades. Além 
disso, conforme mencionado anteriormente, o fator curiosidade também 

não teve um desempenho satisfatório na análise, tanto em termos de 
simetria como em relação à sua consistência interna. Isso indica que ele 
deverá sofrer alterações mais substanciais para futuras aplicações, a fim 

de traduzir o que realmente significa e ser capaz de mensurar diferenças 
entre as pessoas. O fator otimismo e flexibilidade apresentaram índices 
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melhores, de forma geral e o primeiro ainda foi preservado em sua 
integridade.  

O artigo III também contribui para a análise de que a curiosidade 
possa, potencialmente, ser melhor trabalhada em relação à própria lógica 
dos exercícios e adequação das ferramentas. De todo modo, é possível 

que as similaridades entre curiosidade e a abertura para mudanças, uma 
das facetas da personalidade, sugira que para causar modificação nesse 
fator, exercícios devem ser mais consistentes e, provavelmente, envolver 

maior tempo e acompanhamento contínuo. Foi possível perceber, a partir 
desse estudo, que a intervenção seguiu o esperado em termos de qualidade 

percebida pelos participantes. Isto é, seus benefícios puderam ser 
identificados e foram positivamente referenciados pela amostra, como 
sugerem os estudos da área.  

Ao final do processo, entende-se que ainda cabe, em termos de 
validação do instrumento, o estudo de análise fatorial confirmatória, 

envolvendo um maior aprofundamento nos itens e suas propriedades 
estatísticas. Por conta do cronograma estabelecido, tal estudo ainda não 
pôde ser conduzido. Além disso, a concentração da amostra na região Sul 

e em universidades públicas, apesar de esperado, também indica a 
possibilidade de maior diversidade das características da amostra. O 
mesmo se aplica para o caso da análise da intervenção, que nessa 

pesquisa, foi aplicada de maneira integral apenas com participantes do 
sexo feminino. Também deve ser levado em conta que a condução de toda 
a intervenção, com todas as participantes, foi realizada pela própria 

pesquisadora, o que também exige cuidado na análise dos resultados, 
mesmo com os cuidados éticos tomados.  

Ressalta-se ainda a necessidade de refinamento do roteiro de 
entrevista de avaliação de reação. Esta seria uma etapa que poderia ter 
sido realizada após uma aplicação piloto inicial, a fim de verificar com 

maior clareza a compreensão dos termos e garantir, de forma mais efetiva, 
a precisão das respostas obtidas. Apesar de outras etapas terem envolvido 

aplicações piloto e testagens preliminares, nesse quesito cabe 
aprimoramento para pesquisas futuras e ponderação dos resultados 
encontrados aqui.  

Por outro lado, considerando este ponto, esta pesquisa buscou 
seguir procedimentos teoricamente recomendados, passo a passo e 

respeitando os requisitos delimitados. Além disso, por se tratar de um 
projeto composto por diversos estudos, foi positivamente analisado o 
nível em que se prezou pela qualidade das etapas em termos de cuidado, 

tanto ético como científico. Ainda, entende-se que a participação de 
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outros membros do grupo de pesquisa como suporte na condução de 
determinadas atividades, como avaliação de reação, contribuiu para que 

os dados levantados traduzissem percepções sinceras dos participantes 
com o processo desenvolvido.  

A variabilidade com que os resultados da intervenção foram 
medidos, quantitativamente e qualitativamente, também parece contribuir 

para uma visão mais ampla a respeito dessa produção. Aumentam as 
possibilidades de respaldo científico e prático e pode-se contribuir em 
direção a uma lógica baseada em evidências e indicadores de naturezas 

diferentes.  

Por se tratar de uma temática que envolve incertezas e acasos, há 

espaço para aprimoramento em diversos contextos, como primeira 
escolha profissional, re-escolha profissional e também aposentadoria. 

Além disso, entende-se que todos os contextos são passíveis de 
acontecimentos que fogem do esperado, o que pode contribuir, ainda, para 
que se pense a HLT para além dos estudos de carreira. Aliás, o próprio 

Krumboltz (2009) pontua que a dimensão pessoal e profissional se une, 
de modo que uma vida satisfatória irá depender de como ambas as partes 
se articulam naquele momento específico da vida do indivíduo.  

A exemplo do presente tema de pesquisa, entende-se que mesmo 

levando em conta as dificuldades, planejadas ou não-planejadas, 
encontradas no caminho, resultados positivos puderam ser tirados. A HLT 
poderá ser melhor aprofundada no Brasil, bem como a avaliação dos 

resultados de intervenções. O compromisso com a qualidade dos serviços 
disponibilizados deverá caminhar junto do avanço científico de 
desenvolvimento da Psicologia, buscando, assim, engrandecer pessoas, 

profissionais e conhecimentos. 
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Anexo 2. Termo de concordância - Avaliação de juízes 

Universidade Federal De Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

Eu, Amanda Ferreira Vieira, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), convido-o (a) para participar do meu estudo, cujo objetivo é 

traduzir e adaptar a escala Planned Happenstance Career Inventory 
(PHCI). Este estudo é parte de um projeto maior de mestrado, cujo 
objetivo geral é verificar a aplicabilidade e eficácia de um programa de 

preparação para transição universidade-trabalho a partir da Happenstance 
Learning Theory. A etapa em questão, relativa a esse estudo, consistirá 

na avaliação e revisão da tradução e adaptação feita da escala, a fim de 
verificar se os termos, expressões e itens obtidos são adequados ao 
contexto que se pretende trabalhar. Essa etapa ocorrerá de forma online e 

individual, com a duração de aproximadamente trinta minutos, no qual os 
participantes analisarão a escala e irão verificar se a tradução e adaptação 
está coerente e sugerir eventuais modificações.  

Com esse objetivo, estamos convidando adultos (maiores de 18 
anos), alunos de pós-graduação da área de Orientação Profissional e 

professores especialistas na área para participarem voluntariamente da 
pesquisa. Ao final do projeto, poderá ser enviado, aos participantes que 
tiverem interesse e disponibilizarem o e-mail neste termo, a dissertação 

de mestrado concluída e digitalizada com os resultados da pesquisa. Os 
resultados da pesquisa serão apresentados ao final do ano de 2018 na 
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo assim você poderá, caso 

haja interesse, assistir a apresentação de defesa do mestrado. 

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do 

conhecimento científico na área de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho e do Desenvolvimento de Carreira em nosso país, com a 
avaliação de um modelo teórico ainda não conhecido e testado no Brasil. 

Também se espera que a intervenção traga resultados positivos para os 
participantes, em termos de aumento de reflexão a respeito das 

percepções das oportunidades inesperadas e prontidão para lidar com as 
imprevisibilidades da carreira, aumento nos níveis de curiosidade, 
otimismo, persistência, flexibilidade e comportamento de assumir riscos 

em relação à carreira. Destaca-se que sua participação é voluntária e não 
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remunerada e que você poderá desistir de participar a qualquer momento, 
sem que isso gere qualquer tipo de ônus ou constrangimento para você.  

A sua participação na pesquisa pode causar cansaço ou 
aborrecimento por participar da revisão da escala, mas todos os cuidados 

para evitar essa situação serão tomados. Você poderá interromper a 
participação e retomá-la em outro momento, ou desistir da mesma. Caso 
a participação nessa etapa de pesquisa traga reflexões negativas quanto 

ao seu desenvolvimento de carreira, você tanto poderá procurar 
voluntariamente o Serviço de Atendimento Psicológico oferecido pela 
UFSC (SAPSI), quanto poderemos efetuar seu encaminhamento para 

outros serviços similares que serão sugeridos a você, se este for seu 
interesse. A pesquisadora responsável pelo estudo é psicóloga e estará 

disponível para conversar e esclarecer dúvidas durante todas as etapas de 
realização da pesquisa e também para fazer os encaminhamentos 
necessários, caso outras questões pessoais que fujam dos objetivos desse 

projeto mostrem-se importantes para você. 

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em 

decorrência da participação nesta pesquisa, poderá solicitar indenização, 
de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. No 
caso de despesas extras advindas da sua participação nessa pesquisa, a 

pesquisadora responsável arcará com o ressarcimento das mesmas. No 
entanto, não são previstas despesas para a participação na pesquisa, uma 

vez que a coleta de dados será feita online, em horário e local de sua 
preferência. 

Faz-se necessário enfatizar que qualquer dado que você preencher 
a seu respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-
lo pessoalmente e garante-se total anonimato. No entanto, apesar de todos 

os cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado 
de maneira involuntária e não intencional, cujas consequências serão 
tratadas nos termos da lei. 

Dessa forma, todos os procedimentos adotados com os dados que 
você preencher ocorrerão conforme a resolução 510/2016, que discorre 

sobre a ética nas pesquisas que envolvem seres humanos, sendo esse 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 

da UFSC (CEPSH). Cabe mencionar que as pesquisadoras estarão à 
disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos necessários, seja antes, 
durante ou mesmo depois de sua participação na pesquisa. Você também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFSC, que é responsável por avaliar os aspectos éticos das 
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pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão das mesmas, a 
qualquer momento. 

Após a leitura do presente termo e de sua concordância em 
participar do estudo, solicitamos que clique em “concordo” e será 
direcionado para a página de início da pesquisa. Caso não queira 

participar, clique em “discordo” e a pesquisa não será iniciada. Sua 
participação somente ocorrerá se você concordar com este termo. Faça o 
download deste documento clicando aqui. Este é um documento 

importante que traz informações de contato e garante os seus direitos 
como participante da pesquisa. Você pode retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Você terá acesso ao 
registro do consentimento sempre que solicitado. 

Eu, ................................................................................................., 

portador do CPF ................................. declaro meu consentimento em 
participar desta pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido 
(a) sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da participação do mesmo. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade. 

( ) Concordo    ( ) Discordo 

Cidade:.............................................................................................

.. Data: ....../....../ 201_ 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de 

mestrado concluída e/ou assistir à defesa final, favor inserir seu e-mail: 
............................................................................................................... 

                                 
Pesquisador Responsável                  Orientadora Responsável                                                                                   

Amanda Ferreira Vieira            Maiana Farias Oliveira Nunes 

amandaferrvieira@gmail.com           maiana.nunes@ufsc.br 

(48) 99142-7921           (48) 3721-2799 

Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n 
Trindade – Florianópolis/SC 

 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara)– Rua Desembargador Vitor 

Lima. Trindade. Florianópolis, SC. 88040-400 

Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

mailto:maiana.nunes@ufsc.br
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Anexo 3. Termo de concordância livre e esclarecido – Validação 

semântica  

 

Universidade Federal De Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Amanda Ferreira Vieira, mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
convido-o (a) para participar do meu estudo, cujo objetivo é traduzir e 

adaptar a escala Planned Happenstance Career Inventory (PHCI). Este 
estudo é parte de um projeto maior de mestrado, cujo objetivo geral é 
verificar a aplicabilidade e eficácia de um programa de preparação para 

transição universidade-trabalho a partir da Happenstance Learning 
Theory. A etapa em questão, relativa a esse estudo, consistirá na validação 
semântica da tradução e adaptação feita da escala, a fim de verificar se os 

termos, expressões e itens obtidos são adequados ao contexto que se 
pretende trabalhar. Essa etapa ocorrerá de forma presencial e grupal, no 
Laboratório de Pesquisa ao qual estou vinculada (Liop-Laboratório de 

Informação e Orientação Profissional), nas dependências da UFSC, com 
a duração de aproximadamente vinte minutos, no qual os participantes 

analisarão a escala, irão expor o que entendem de cada item e sugerir 
possíveis modificações para a sua melhoria.   

Com esse objetivo, estamos convidando adultos (maiores de 18 

anos), universitários, em fase de conclusão de curso (que tenham 70% ou 
mais do curso concluído) para participarem voluntariamente da pesquisa. 

Ao final do projeto, poderá ser enviado, aos participantes que tiverem 
interesse e disponibilizarem o e-mail neste termo, a dissertação de 
mestrado concluída e digitalizada com os resultados da pesquisa. Os 

resultados da pesquisa serão apresentados ao final do ano de 2018 na 
Universidade Federal de Santa Catarina, sendo assim você poderá, caso 
haja interesse, assistir a apresentação de defesa do mestrado. 

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do 
conhecimento científico na área de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho e do Desenvolvimento de Carreira em nosso país, com a 
avaliação de um modelo teórico ainda não conhecido e testado no Brasil. 
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Também se espera que a intervenção traga resultados positivos para os 
participantes, em termos de aumento de reflexão a respeito das 
percepções das oportunidades inesperadas e prontidão para lidar com as 

imprevisibilidades da carreira, aumento nos níveis de curiosidade, 
otimismo, persistência, flexibilidade e comportamento de assumir riscos 

em relação à carreira. Destaca-se que sua participação é voluntária e não 
remunerada e que você poderá desistir de participar a qualquer momento, 
sem que isso gere qualquer tipo de ônus ou constrangimento para você.  

A sua participação na pesquisa pode causar cansaço ou 
aborrecimento por participar da revisão da escala, mas todos os cuidados 

para evitar essa situação serão tomados. Você poderá interromper a 
participação e desistir da mesma a qualquer momento. Caso a 
participação nessa etapa de pesquisa traga reflexões negativas quanto ao 

seu desenvolvimento de carreira, você tanto poderá procurar 
voluntariamente o Serviço de Atendimento Psicológico oferecido pela 
UFSC (SAPSI) para um acolhimento inicial, quanto poderemos efetuar 

seu encaminhamento outros serviços similares que serão sugeridos a 
você, se este for seu interesse. A pesquisadora responsável pelo estudo é 

psicóloga e estará disponível para conversar e esclarecer dúvidas durante 
todas as etapas de realização da pesquisa e também para fazer os 
encaminhamentos necessários, caso outras questões pessoais que fujam 

dos objetivos desse projeto mostrem-se importantes para você. 

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em 
decorrência da participação nesta pesquisa, poderá solicitar indenização, 

de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. No 
caso de despesas extras advindas da sua participação nessa pesquisa, a 

pesquisadora responsável arcará com o ressarcimento das mesmas.  

Faz-se necessário enfatizar que qualquer dado que você preencher 
a seu respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-

lo pessoalmente e garante-se total anonimato. No entanto, apesar de todos 
os cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado 

de maneira involuntária e não intencional, cujas consequências serão 
tratadas nos termos da lei. 

Dessa forma, todos os procedimentos adotados com os dados que 

você preencher ocorrerão conforme a resolução 510/2016, que discorre 
sobre a ética nas pesquisas que envolvem seres humanos, sendo esse 

projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 
da UFSC (CEPSH). Cabe mencionar que as pesquisadoras estarão à 
disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos necessários, seja antes, 

durante ou mesmo depois de sua participação na pesquisa. Você também 
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poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFSC, que é responsável por avaliar os aspectos éticos das 

pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão das mesmas, a 
qualquer momento. 

Após a leitura do presente termo e de sua concordância em 
participar do estudo, solicitamos que assine abaixo. Sua participação 

somente ocorrerá se você concordar com este termo. Esse termo foi 
impresso em duas vias, sendo que uma ficará em sua guarda e a outra com 

a pesquisadora responsável. Esse termo deve ser rubricado em todas as 
páginas e deve constar a assinatura ao final dele. Este é um documento 
importante que traz informações de contato e garante os seus direitos 

como participante da pesquisa, por isso solicitamos que o mesmo seja 
guardado. Você terá acesso ao registro do consentimento sempre que 
solicitado. 

Eu,.................................................................................................., 
portador do CPF ................................. declaro meu consentimento em 
participar desta pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido 

(a) sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes da participação do mesmo. Foi-me 
garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isso leve a qualquer penalidade. 

Cidade:.............................................................................................
.. Data: ....../....../ 201_ 

........................................................................ 

Assinatura do participante 

......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de 
mestrado concluída e/ou assistir à defesa final, favor inserir seu e-mail: 

............................................................................................................... 

 

                                 
Pesquisador Responsável                  Orientadora Responsável                                                                                   

Amanda Ferreira Vieira            Maiana Farias Oliveira Nunes 

amandaferrvieira@gmail.com           maiana.nunes@ufsc.br 
(48) 99142-7921                         (48) 3721-2799 

mailto:maiana.nunes@ufsc.br


106 

 
Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n 

Trindade – Florianópolis/SC 
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara)– Rua Desembargador Vitor 
Lima. Trindade. Florianópolis, SC. 88040-400 

Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 
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Anexo 4. Termo de concordância – Aplicação PHCI online 

Universidade Federal De Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 

 

TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

Eu, Amanda Ferreira Vieira, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), convido-o (a) a participar do meu estudo, cujo objetivo é traduzir 

e adaptar a escala Planned Happenstance Career Inventory (PHCI). Este 
estudo é parte de um projeto maior de mestrado, cujo objetivo geral é 

verificar a aplicabilidade e eficácia de um programa de preparação para 
transição universidade-trabalho a partir da Happenstance Learning 
Theory. A etapa relativa a esse estudo consistirá na aplicação da escala 

Planned Happenstance Career Inventory (PHCI) traduzida e adaptada 
para o contexto brasileiro, para, posteriormente, realizar análises 
estatísticas para verificar a adequação da escala. Esse procedimento 

ocorrerá de forma online com a duração de aproximadamente dez 
minutos, no qual os participantes responderão a escala. Com esse 

objetivo, estamos convidando adultos (maiores de 18 anos), discentes de 
universidade públicas ou particulares, para participarem voluntariamente 
da pesquisa. Ao final do projeto, poderá ser enviado aos participantes que 

tiverem interesse e disponibilizarem o e-mail neste termo, a dissertação 
de mestrado concluída e digitalizada com os resultados da pesquisa. Os 
resultados da pesquisa serão apresentados ao final do ano de 2018 na 

Universidade Federal de Santa Catarina, sendo assim você poderá, caso 
haja interesse, assistir a apresentação de defesa do mestrado.  

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do 
conhecimento científico na área de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho e do Desenvolvimento de Carreira em nosso país, com a 

avaliação de um modelo teórico ainda não conhecido e testado no Brasil. 
Também se espera que a intervenção traga resultados positivos para os 

participantes, em termos de aumento de reflexão a respeito das 
percepções das oportunidades inesperadas e sobre a prontidão para lidar 
com as imprevisibilidades da carreira, aumento nos níveis de curiosidade, 

otimismo, persistência, flexibilidade e comportamento de assumir riscos 
em relação à carreira. Destaca-se que sua participação é voluntária e não 
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remunerada e que você poderá desistir de participar a qualquer momento, 
sem que isso gere qualquer tipo de ônus ou constrangimento para você.  

 Essa pesquisa aborda situações relacionadas à preparação para 
entrada no mercado de trabalho, sendo possível gerar algum desconforto 
ao refletir sobre aspectos da formação que você percebe como negativos. 

Caso sejam geradas reflexões negativas e você precisar de apoio 
psicológico durante ou após responder essa escala, você tanto poderá 

procurar voluntariamente o Serviço de Atendimento Psicológico 
oferecido pela UFSC (SAPSI) para um acolhimento inicial, quanto 
poderemos efetuar seu encaminhamento outros serviços similares que 

serão sugeridos a você, se este for seu interesse. A pesquisadora 
responsável pelo estudo é psicóloga e estará disponível para conversar e 
esclarecer dúvidas durante todas as etapas de realização da pesquisa e 

fazer os encaminhamentos necessários. 

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em 

decorrência da participação nesta pesquisa, poderá solicitar indenização, 
de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. No 
caso de despesas extras advindas da sua participação nessa pesquisa, a 

pesquisadora responsável arcará com o ressarcimento das mesmas. No 
entanto, não são previstas despesas para a participação na pesquisa, uma 

vez que a coleta de dados será feita online, em horário e local de sua 
preferência. 

Faz-se necessário enfatizar que qualquer dado que você preencher 
a seu respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-
lo pessoalmente e garante-se total anonimato. No entanto, apesar de todos 

os cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado 
de maneira involuntária e não intencional, cujas consequências serão 
tratadas nos termos da lei. 

Dessa forma, todos os procedimentos adotados com os dados que 
você preencher ocorrerão conforme a resolução 510/2016, que discorre 

sobre a ética nas pesquisas que envolvem seres humanos, sendo esse 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 
da UFSC (CEPSH). Cabe mencionar que os pesquisadores estarão à 

disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos necessários, seja antes, 
durante ou mesmo depois de sua participação na pesquisa. Você também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFSC, que é responsável por avaliar os aspectos éticos das 
pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão das mesmas, a 

qualquer momento. 
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Após a leitura do presente termo e de sua concordância em 
participar do estudo, solicitamos que clique em “concordo” e será 

direcionado para a página de início da pesquisa. Caso não queira 
participar, clique em “discordo” e a pesquisa não será iniciada. Sua 
participação somente ocorrerá se você concordar com este termo. Faça o 

download deste documento clicando aqui. Este é um documento 
importante que traz informações de contato e garante os seus direitos 
como participante da pesquisa. Você pode retirar seu consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Você terá acesso ao 
registro do consentimento sempre que solicitado. 

Eu, .................................................................................................., 

portador do CPF ................................. declaro meu consentimento em 
participar desta pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) 
sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 

e benefícios decorrentes da participação do mesmo. Foi-me garantido que 
posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve 
a qualquer penalidade. 

( ) Concordo    ( ) Discordo 

Cidade:.............................................................................................
.. Data: ....../....../ 201_ 

 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de 

mestrado concluída e/ou assistir à defesa final, favor inserir seu e-mail: 
............................................................................................................... 

                                 
Pesquisador Responsável                  Orientadora Responsável                                                                                   

Amanda Ferreira Vieira            Maiana Farias Oliveira Nunes 

amandaferrvieira@gmail.com           maiana.nunes@ufsc.br 
(48) 99142-7921                        (48) 3721-2799 

 

Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n 

Trindade – Florianópolis/SC 
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 
Universidade Federal de Santa Catarina 

Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara)– Rua Desembargador Vitor 

Lima. Trindade. Florianópolis, SC. 88040-400 
Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

mailto:maiana.nunes@ufsc.br
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Anexo 5. Termo de consentimento livre e esclarecido – Entrevista de 

triagem 

 

Universidade Federal De Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Amanda Ferreira Vieira, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), convido-o (a) a participar de minha pesquisa, cujo objetivo é 

verificar a aplicabilidade e eficácia de um programa de preparação para 
transição universidade-trabalho a partir da Happenstance Learning 
Theory. A intervenção ocorrerá de forma presencial após a realização 

dessa entrevista, usando como referência a proposta de John D. 
Krumboltz, exposta no livro “Luck is no accident: Making the most of 

happenstance in your life and career ”, de 2004. Como procedimentos de 
pesquisa, nesse momento será realizada uma entrevista de triagem com 
objetivo de verificar a compatibilidade e alinhamento dos interessados 

com os critérios de inclusão para a amostra da pesquisa. Essa entrevista 
ocorrerá de forma presencial e também é composta pela Escala para 
Ansiedade, Depressão e Estresse (EADS – 21). No total, o tempo de 

duração dessa etapa é de aproximadamente 40 minutos.  A entrevista 
abordará aspectos da sua formação e trajetória acadêmica, da formação 

acadêmica dos seus pais/responsáveis, seu histórico em participação em 
serviços de orientação profissional e sua situação de moradia atual e o 
instrumento EADS – 21 abordará questões relativas aos sintomas de 

ansiedade, depressão e estresse. Essas informações serão utilizadas com 
objetivo de verificar se as suas características cumprem os requisitos 
necessários para compor a amostra que posteriormente irá participar da 

intervenção. O uso destes achados de pesquisa será exclusivamente para 
a finalidade já descrita dessa pesquisa e em nenhum momento revelará 
sua identidade. Você não pagará nada para participar da pesquisa e não 

receberá qualquer forma de remuneração pela participação. 

Com esse objetivo, estamos convidando adultos (maiores de 18 

anos), discentes de universidades públicas e particulares, em fase de 
conclusão de curso (que tenham 70% ou mais do curso concluído) para 
participarem voluntariamente da pesquisa. Ao final do projeto, poderá ser 

enviado, aos participantes que tiverem interesse e disponibilizarem o e-
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mail neste termo, a dissertação de mestrado concluída e digitalizada com 
os resultados da pesquisa. Os resultados da pesquisa serão apresentados 

ao final do ano de 2018 na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo 
assim você poderá, caso haja interesse, assistir à apresentação de defesa 
do mestrado. 

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do 
conhecimento científico na área de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho e do Desenvolvimento de Carreira em nosso país, com a 
avaliação de um modelo teórico ainda não conhecido e testado no Brasil. 
Também se espera que a entrevista possa trazer benefícios para os 

participantes, como uma forma a mais de reflexão sobre a sua trajetória 
acadêmica. Ao longo da entrevista, pode ser que alguma pergunta ou a 

aplicação do instrumento gere algum desconforto, cansaço ou 
aborrecimento. Caso sejam geradas reflexões negativas e você precisar de 
apoio psicológico durante ou após essa pesquisa, você tanto poderá 

procurar voluntariamente o Serviço de Atendimento Psicológico 
oferecido pela UFSC (SAPSI) para um acolhimento inicial, quanto 
poderemos efetuar seu encaminhamento outros serviços similares que 

serão sugeridos a você, se este for seu interesse. A pesquisadora 
responsável pelo estudo é psicóloga e estará disponível para conversar e 

esclarecer dúvidas durante todas as etapas de realização da pesquisa e 
também para fazer os encaminhamentos necessários, caso outras questões 
pessoais que fujam dos objetivos desse projeto mostrem-se importantes 

para você. Destaca-se que sua participação é voluntária e não remunerada 
e que você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem que isso 
gere qualquer tipo de ônus ou constrangimento para você. 

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em 
decorrência da participação nesta pesquisa, poderá solicitar indenização, 

de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. No 
caso de despesas extras advindas da sua participação nessa pesquisa, a 
pesquisadora responsável arcará com o ressarcimento das mesmas.  

Faz-se necessário enfatizar que qualquer dado que você preencher 
a seu respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-

lo pessoalmente e garante-se total anonimato. No entanto, apesar de todos 
os cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado 

de maneira involuntária e não intencional, cujas consequências serão 
tratadas nos termos da lei. 

Dessa forma, todos os procedimentos adotados com os dados que 
você preencher ocorrerão conforme a resolução 510/2016, que discorre 
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sobre a ética nas pesquisas que envolvem seres humanos, sendo esse 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 
da UFSC (CEPSH). Cabe mencionar que os pesquisadores estarão à 

disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos necessários, seja antes, 
durante ou mesmo depois de sua participação na pesquisa. Você também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 
Humanos da UFSC, que é responsável por avaliar os aspectos éticos das 
pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão das mesmas, a 

qualquer momento. 

Após a leitura do presente termo e de sua concordância em 
participar do estudo, solicitamos que assine abaixo. Sua participação 
somente ocorrerá se você concordar com este termo. Esse termo foi 

impresso em duas vias, sendo que uma ficará em sua guarda e a outra com 
a pesquisadora responsável. Esse termo deve ser rubricado em todas as 
páginas e deve constar a assinatura ao final dele. Este é um documento 

importante que traz informações de contato e garante os seus direitos 
como participante da pesquisa, por isso solicitamos que o mesmo seja 

guardado. Você terá acesso ao registro do consentimento sempre que 
solicitado. 

Eu,............................................................................................., 
portador do CPF ................................. declaro meu consentimento em 

participar desta pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) 
sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 
e benefícios decorrentes da participação do mesmo. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve 
a qualquer penalidade. 

Cidade:.............................................................................................
.. Data: ....../....../ 201_ 

........................................................................ 

Assinatura do participante 

......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de 
mestrado concluída e/ou assistir à defesa final, favor inserir seu e-mail: 
............................................................................................................... 

                                                                        

                                 
Pesquisador Responsável                  Orientadora Responsável                                                                                   

Amanda Ferreira Vieira            Maiana Farias Oliveira Nunes 
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amandaferrvieira@gmail.com           maiana.nunes@ufsc.br 
(48) 99142-7921                         (48) 3721-2799 

Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n 

Trindade – Florianópolis/SC 
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara)– Rua Desembargador Vitor 

Lima. Trindade. Florianópolis, SC. 88040-400 

Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

 

 

 

mailto:maiana.nunes@ufsc.br
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Anexo 6. Termo de consentimento livre e esclarecido - Intervenção 

  

Universidade Federal De Santa Catarina 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas 

Departamento de Psicologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Eu, Amanda Ferreira Vieira, mestranda do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), convido-o (a) a participar de minha pesquisa, cujo objetivo é 

verificar a aplicabilidade e eficácia de um programa de preparação para 
transição universidade-trabalho a partir da Happenstance Learning 
Theory. A intervenção ocorrerá de forma presencial e terá a duração de 

seis semanas, usando como referência a proposta de John D. Krumboltz, 
exposta no livro “Luck is no accident: Making the most of happenstance 
in your life and career ”, de 2004. Como procedimentos de pesquisa, será 

aplicado um questionário como pré e pós-teste, a fim de verificar a 
eficácia da intervenção, o Planned Happenstance Career Inventory 

(PHCI), traduzido e adaptado para o contexto brasileiro neste projeto de 
mestrado, durante a primeira e a última sessão das intervenções, sendo 
que o tempo de resposta desse instrumento é de aproximadamente 10 

minutos. O segundo procedimento de pesquisa será composto pelas 
sessões da intervenção que serão realizadas no Serviço de Psicologia da 
UFSC (SAPSI), em horário previamente combinado e que não atrapalhe 

outras atividades que você realiza, com duração aproximada de 45 
minutos cada, conduzidas pela pesquisadora responsável. Por fim, o 

último procedimento será uma entrevista de avaliação de reação, aplicada 
logo após a última sessão com os participantes, tendo aproximadamente 
45 minutos de duração e conduzida por um assistente de pesquisa. As 

sessões e os instrumentos abordarão questões relacionadas ao seu 
desenvolvimento de carreira, características pessoais, trajetória 
educacional, entre outros, sendo usado como recurso entrevistas, jogos e 

outros recursos pedagógicos a fim de tratar das temáticas do projeto e 
tarefas de casa. Para o registro dos achados de pesquisa, serão utilizados 

um gravador de áudio e registros escritos das sessões da intervenção. 
Contudo, estes achados de pesquisa só serão utilizados mediante sua 
autorização. O uso destes achados de pesquisa será exclusivamente para 

a finalidade já descrita dessa pesquisa e em nenhum momento revelará 
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sua identidade. Você não pagará nada para participar da pesquisa e não 
receberá qualquer forma de remuneração pela participação. 

Com esse objetivo, estamos convidando adultos (maiores de 18 
anos), discentes de universidades públicas e particulares, em fase de 

conclusão de curso (que tenham 70% ou mais do curso concluído) para 
participarem voluntariamente da pesquisa. Ao final do projeto, poderá ser 
enviado, aos participantes que tiverem interesse e disponibilizarem o e-

mail neste termo, a dissertação de mestrado concluída e digitalizada com 
os resultados da pesquisa. Os resultados da pesquisa serão apresentados 

ao final do ano de 2018 na Universidade Federal de Santa Catarina, sendo 
assim você poderá, caso haja interesse, assistir à apresentação de defesa 
do mestrado. 

Ao participar desta pesquisa, você contribuirá com o avanço do 
conhecimento científico na área de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho e do Desenvolvimento de Carreira em nosso país, com a 
avaliação de um modelo teórico ainda não conhecido e testado no Brasil. 
Também se espera que a intervenção traga resultados positivos para os 

participantes, em termos de aumento das percepções das oportunidades 
inesperadas e prontidão para lidar com as imprevisibilidades da carreira, 

aumento nos níveis de curiosidade, otimismo, persistência, flexibilidade 
e comportamento de assumir riscos em relação à carreira. Ao longo da 
intervenção haverá várias atividades que buscarão promover a ampliação 

do autoconhecimento e o desenvolvimento de habilidades pessoais para 
lidar com a transição para o mercado de trabalho, de modo que você terá 
condições de se beneficiar pessoalmente por meio da participação nessa 

pesquisa. Destaca-se que sua participação é voluntária e não remunerada 
e que você poderá desistir de participar a qualquer momento, sem que isso 

gere qualquer tipo de ônus ou constrangimento para você.  

Essa pesquisa aborda situações relacionadas à preparação para 

entrada no mercado de trabalho, sendo possível gerar algum desconforto 
ao refletir sobre aspectos da formação que você percebe como negativos, 
cansaço ou aborrecimento ao participar do processo de planejamento de 

carreira ou sentimentos negativos ao identificar aspectos da sua carreira 
que não ocorreram como você gostaria. Caso sejam geradas reflexões 

negativas e você precisar de apoio psicológico durante ou após essa 
pesquisa, você tanto poderá procurar voluntariamente o Serviço de 
Atendimento Psicológico oferecido pela UFSC (SAPSI) para um 

acolhimento inicial, quanto poderemos efetuar seu encaminhamento 
outros serviços similares que serão sugeridos a você, se este for seu 
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interesse. A pesquisadora responsável pelo estudo é psicóloga e estará 
disponível para conversar e esclarecer dúvidas durante todas as etapas de 
realização da pesquisa e também para fazer os encaminhamentos 

necessários, caso outras questões pessoais que fujam dos objetivos desse 
projeto mostrem-se importantes para você. 

Caso você tenha algum prejuízo material ou imaterial em 
decorrência da participação nesta pesquisa, poderá solicitar indenização, 

de acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. No 
caso de despesas extras advindas da sua participação nessa pesquisa, a 
pesquisadora responsável arcará com o ressarcimento das mesmas.  

Faz-se necessário enfatizar que qualquer dado que você preencher 

a seu respeito durante essa pesquisa será tratado a fim de não identificá-
lo pessoalmente e garante-se total anonimato. No entanto, apesar de todos 
os cuidados éticos, existe a remota possibilidade do sigilo ser quebrado 

de maneira involuntária e não intencional, cujas consequências serão 
tratadas nos termos da lei. 

Dessa forma, todos os procedimentos adotados com os dados que 
você preencher ocorrerão conforme a resolução 510/2016, que discorre 

sobre a ética nas pesquisas que envolvem seres humanos, sendo esse 
projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos 
da UFSC (CEPSH). Cabe mencionar que os pesquisadores estarão à 

disposição para efetuar quaisquer esclarecimentos necessários, seja antes, 
durante ou mesmo depois de sua participação na pesquisa. Você também 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da UFSC, que é responsável por avaliar os aspectos éticos das 
pesquisas e acompanhar os resultados e conclusão das mesmas, a 

qualquer momento. 

Após a leitura do presente termo e do seu consentimento em 

participar do estudo, solicitamos que assine abaixo e preencha os seus 
dados. Sua participação somente ocorrerá se você concordar com este 
termo, que terá duas vias, sendo uma de sua posse e outra da pesquisadora, 

ambas assinadas e rubricadas pelas partes. Este é um documento 
importante que traz informações de contato e garante os seus direitos 

como participante da pesquisa. Você pode retirar seu consentimento em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo. Você terá acesso ao 
registro do consentimento sempre que solicitado. 

Quanto ao registro das informações das sessões por meio de 
gravação de áudio eu:   

( ) Autorizo a gravação.                         ( ) Não autorizo a 

gravação.  
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Eu, ................................................................................................, 
portador do CPF ................................. declaro meu consentimento em 

participar desta pesquisa. Fui devidamente informado (a) e esclarecido 
(a) sobre os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes da participação do mesmo. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 
sem que isso leve a qualquer penalidade. 

Cidade:.............................................................................................
.. Data: ....../....../ 201_ 

........................................................................ 

Assinatura do participante 

......................................................................... 

Assinatura do pesquisador responsável 

Caso tenha interesse em obter o acesso à esta dissertação de 

mestrado concluída e/ou assistir à defesa final, favor inserir seu e-mail: 
............................................................................................................... 

                                 
Pesquisador Responsável                  Orientadora Responsável                                                                                   

Amanda Ferreira Vieira            Maiana Farias Oliveira Nunes 

amandaferrvieira@gmail.com           maiana.nunes@ufsc.br 
(48) 99142-7921                         (48) 3721-2799 

 

Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n 

Trindade – Florianópolis/SC 
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos – CEPSH 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Prédio Reitoria II (Edifício Santa Clara)– Rua Desembargador Vitor 

Lima. Trindade. Florianópolis, SC. 88040-400 
Contato: (48) 3721-6094- E-mail: cep.propesq@contato.ufsc.br 

 

 

 

mailto:maiana.nunes@ufsc.br
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Anexo 7. Escala de Ansiedade, Depressão e Estresse – EADS-21 

(Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). 
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Anexo 8. Planned Happenstance Career Inventory adaptada para o 

Brasil (PHCI) 
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Anexo 9. Roteiro de entrevista de triagem
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Anexo 10. Roteiro de entrevista de avaliação de reação

 


