GUIA
METODOLÓGICO
Jogos Sérios e Práticas de Orientação – Games2Guide

JSPO | Projeto Número: 2018-1-FR01-KA201-048216

Elaborado por: Annamaria Di Fabio,
Professor de Investigação na Universidade de Florença
University

27/01/2020

JSPO | Projeto Número: 2018-1-FR01-KA201-048216

ÍNDICE
GUIA METODOLÓGICO ................................................................................ 2
Definição de Jogos Sérios .................................................................................... 2
Questão relativa à avaliação da eficácia dos jogos sérios ..................................... 4
Jogos e Jogo Sério nas práticas de orientação ...................................................... 6
Responsabilidade e Eficácia da Orientação Pós-Moderna e Aconselhamento de Carreira .10
Intervenções Narrativas no Século XXI ...........................................................................10
Orientações metodológicas e experimentação em relação ao projeto JSPO.........13
DESCRIÇÃO DOS JOGOS SÉRIOS SELECCIONADOS PARA CADA
PARCEIRO ................................................................................................................... 15
PARCEIRO ESPANHA ...................................................................................................... 15
PARCEIRO PORTUGAL .................................................................................................... 17
PARCEIRO ITÁLIA ........................................................................................................... 18
PARCEIRO REINO UNIDO ............................................................................................... 22
PARCEIRO FRANÇA ........................................................................................................ 22

Protocolo de avaliação da eficácia dos jogos sérios que serão administrados em
cada país parceiro .............................................................................................24
Medidas para avaliar a eficácia da intervenção Medidas qualitativas ............................... 26
Autobiografia de Carreira Futura [Future Career Autobiography] (FCA, Rehfuss,
2009). ............................................................................................................................ 26
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida [Life Adaptability Qualitative
Assessment] (LAQuA, Di Fabio, 2015). .......................................................................... 27
Resultados Inovadores Aconselhamento de Carreira [Career Counselling Innovative
Outcomes] (CCIO, Di Fabio, 2016a) ............................................................................... 28
Avaliação Qualitativa SFIS para o Futuro[ Qualitative SFIS Evaluation for Future]
(QuSFISEforFU). ............................................................................................................. 29
Medida quantitativa ........................................................................................................... 31
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida [Life Project Reflexivity Scale] (LPRS). ...... 31

Conclusão .................................................................................................. 31
Anexos ....................................................................................................... 32
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida [Life Project Reflexivity Scale] (Di
Fabio, Maree, & Kenny, 2018)............................................................................32

Referências ................................................................................................ 34

1

JSPO | Projeto Número: 2018-1-FR01-KA201-048216

GUIA METODOLÓGICO
Definição de Jogos Sérios
O termo "Jogo Sério" (JS) foi criado por Abt (1970) e inclui tanto o jogar como o
aprender. Abt (1970) sublinhou que os jogos podem ser jogados a sério ou como forma
de diversão, considerando os jogos sérios como sendo explícita e intencionalmente
concebidos para fins educativos, e não os destinados maioritariamente a entretenimento.
Tal não implica que os jogos sérios não sejam, ou não devam ser, divertidos. O foco dos
"JS" não é, portanto, o divertimento, mas o jogo de atividades cuidadosamente
desenvolvidas para atingir objetivos educativos.
Vários anos mais tarde, o conceito de JS foi redefinido por Sawyer (2002) com uma
atualização baseada na ideia de associar um objetivo sério ao conhecimento e às
tecnologias da indústria dos jogos de vídeo. Nos anos seguintes esta definição foi
partilhada de um modo geral (Chen & Michael, 2005; Zyda, 2005), mas os limites do
domínio do campo dos Jogos Sérios permaneceram sujeitos a debate (Djaouti, Alvarez,
& Jesse, 2011). A indústria de JS reúne participantes de uma vasta gama de áreas, tais
como Educação, Defesa, Publicidade, Política, etc. que nem sempre concordam sobre o
que faz ou não parte da indústria dos Jogos Sérios (Corti, 2007). No entanto, há uma
perspetiva comum a todos os campos profissionais: os designers dos JS consideram que
as pessoas manifestam interesse pelos videojogos por diversos motivos e com diferentes
objetivos, os quais vão além da diversão exclusiva (Djaouti et al., 2011).
Portanto, os JS podem ser vistos como jogos (digitais) planeados para ter impacto na
cognição, competências e comportamento (Ravyse, Blignaut, Leendertz, & Woolner,
2017). Ao longo dos anos, os JS tornaram-se uma tendência, consistente com a intenção
de utilizar a aprendizagem lúdica aliada à tecnologia. As partes interessadas na educação
reconhecem progressivamente o seu valor e os JS devem ser utilizados significativamente
em todos os níveis de educação (Johnson et al., 2016). Certamente, o seu campo de
aplicação compreende uma gama bastante ampla de domínios e cenários de aprendizagem
(Feng, González, Amor, Lovreglio, & CabreraGuerrero, 2018; Hersh & Leporini, 2018).
Além disso, muitos estudos mostraram resultados de aprendizagem promissores (de
Freitas, 2018; Erhel & Jamet, 2019; Lamb, Annetta, Firestone, & Etopio, 2018).
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Os Jogos Sérios (JS), jogos digitais com objetivos educativos, podem assim ser uma
forma alternativa e eficaz de transferir novos conhecimentos para as pessoas (Catalano,
Luccini, & Mortara, 2014). Tais conhecimentos podem referir-se a diferentes áreas e
períodos de aplicação, desde a sensibilização à educação formal, enquanto os
jogadores/aprendentes incluem um alvo muito abrangente de utilizadores, desde o público
em geral até aos alunos. As teorias modernas sobre aprendizagem eficaz sublinham que
a aprendizagem é mais eficaz quando é ativa, experiencial, situada, baseada em problemas
e fornece um feedback imediato (Boyle, Connolly, & Hainey, 2011). Os jogos têm a
possibilidade de proporcionar experiências de aprendizagem com as características de
serem experienciais e situadas num contexto específico (Catalano et al., 2014).
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Questão relativa à avaliação da eficácia dos jogos sérios
Embora se reconheça que os jogos sérios servem como ferramentas educativas em muitos
domínios educativos, faltam metodologias fiáveis e repetíveis que permitam verificar a
sua eficácia (Serrano-Laguna, Manero, Freire, & Fernández-Manjón, 2018).
Questionários e entrevistas pré/pós-jogo são certamente os instrumentos mais utilizados
para captar conhecimentos pré-existentes, por um lado, e o que foi aprendido durante a
sessão de jogo, por outro (Catalano et al., 2014). Além disso, existe uma falta de consenso
sobre quais os fatores com impacto na eficácia do JS (Fokides, Atsikpasi, Kaimara, &
Deliyannis, 2019).
Há ainda um debate sobre os fatores que contribuem para a eficácia do JS (All, Castellar,
& Van Looy, 2015; Calderón & Ruiz, 2015; de Freitas, 2018; de Freitas & Ketelhut, 2014;
Ravyse et al., 2017). Na literatura surgiram vários fatores em relação à sua eficácia. Winn
(2009) sublinhou os seguintes: o conteúdo de aprendizagem e uma metodologia
educativa, juntamente com narração/narrativa, mecânica do jogo, interface e experiência
do utilizador. Calderón e Ruiz (2015) listaram dezoito fatores (subjetivos) como: estética
e design, impacto social, interface, eficácia do jogador, motivação, comportamento,
atitude, emoções, satisfação, prazer, envolvimento, aceitação, desempenho, jogabilidade,
capacidade de aprendizagem, compreensibilidade, utilidade e aspetos educativos. Outros
examinaram a importância do cenário, integração aprendizagem-jogo, jogabilidade,
interação, feedback, desafio, diversão, imersão, e design de jogo (por exemplo, Faizan,
Löffler, Heininger, Utesch, & Krcmar, 2019; Marsh, 2011).
Com base numa revisão bibliográfica relativa aos fatores que contribuem para a eficácia
do JS, Fokides et al. (2019) propuseram um modelo que incluía onze fatores responsáveis
pela modelação dos resultados da aprendizagem, pertencentes a quatro grupos: (a)
conteúdo, (b) características técnicas, (c) estado de espírito do utilizador, e (d)
características que permitem a aprendizagem. (a) Fatores relacionados com o conteúdo:
qualidade do feedback subjetivo; feedback subjetivo do material de aprendizagem;
clareza dos objetivos subjetivos de aprendizagem; qualidade da narrativa subjetiva. b)
Fatores

relacionados

com

as

características

técnicas:

facilidade

de

utilização/utilização/jogabilidade subjetiva; fidelidade/estética audiovisual subjetiva;
realismo JS subjetivo. (c) Fatores relacionados com o estado de espírito dos utilizadores:
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presença/imersão; prazer. (d) Fatores relacionados com as características que permitem a
aprendizagem: relevância subjetiva para os interesses pessoais; motivação.
Fokides et al. (2019) testaram empiricamente este modelo com um grupo-alvo de 483
estudantes universitários que jogaram dois jogos sérios. O estudo fornece o protótipo de
um modelo bastante complexo, explicando com precisão as relações complexas entre o
número substancial de fatores que foram medidos e o seu impacto na opinião dos
utilizadores relativamente à eficácia da aprendizagem subjetiva dos jogos sérios. As
estatísticas de adequação do modelo final foram muito boas, tendo sido explicada 58,4%
da variação na eficácia da aprendizagem subjetiva. O fator com o impacto mais
significativo foi a diversão, seguido da qualidade da narração subjetiva e do realismo.
Além disso, a motivação não teve qualquer efeito sobre a eficácia da aprendizagem
subjetiva, enquanto a qualidade do feedback subjetivo não foi incluída como uma
construção no modelo final.
Quanto à avaliação da eficácia dos jogos sérios, o coordenador deste projeto realizou uma
experiência

interessante

na

avaliação

do

jogo

sério

"l'Avenir's

imagine"

(https://www.lavenirsimagine.com) (Maron, 2019). Este trabalho foi concebido com base
na abordagem construtivista através de métodos qualitativos teorizados por Mucchielli
(1991) no que respeita aos questionários e entrevistas. Os dados da experiência dos
utilizadores foram recolhidos através de inquéritos a partir do trabalho de Lallemand e
Gronier (2015). O estudo foi realizado numa escola secundária em Montpellier, utilizando
grupos experimentais e de controlo. Os resultados da análise das questões qualitativas
mostraram aspetos de eficácia do jogo sério aplicado, que se centra na redução dos
estereótipos de género na escolha de carreira. Os participantes no grupo experimental em
termos de "trabalhos de sonho" referem-se a trabalhos mais originais como os do grupo
de controlo. De facto, no grupo de controlo surgiram escolhas aeronáuticas (piloto de
avião, helicóptero, hospedeira, NASA) ou escolhas empresariais (CEO, empresário),
enquanto o grupo experimental evoca profissões criativas (moda, artista), desporto,
finanças... As respostas sobre o mix de profissões são também mais abertas no grupo
experimental. Quanto à questão: "Existem empregos reservados para homens e outros
para mulheres?", as respostas foram muito diferentes porque no grupo de controlo
surgiram muitos SIM e pelo contrário o NÃO caracterizava o grupo experimental.
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Jogos e Jogo Sério nas práticas de orientação
A introdução de jogos nas práticas de orientação sublinha as oportunidades promissoras
resultantes de uma análise de trabalhos recentes dedicados aos jogos na orientação
profissional (Sushkova et al., 2019). Em 2001, Tvorozhnikova, Shiryaeva e Kostromina
(2001) introduziram jogos na formação de orientação profissional com estudantes do
ensino primário, com o objetivo de tentar explicar às crianças que características e
conhecimentos são necessários para trabalhar numa profissão que lhes interessa.
Pryazhnikov (2007) sublinhou que os alunos consideram os jogos de orientação
profissional como uma forma natural de trabalho, mesmo que estes jogos não ocupem
mais de 25-30% do número total de horas de intervenção. Nikitina (2012) afirmou que a
forma específica do método dos jogos de orientação profissional contribui para criar um
ambiente de trabalho mais descontraído, amigável e natural do que o habitual com os
estudantes do ensino secundário. Semiletkina (2014) analisou os jogos de orientação
profissional no contexto dos métodos interativos de trabalho e reconheceu que este
método permite que os jovens aprendam mais sobre vários campos de atividade
profissional, de uma forma lúdica para aprender as características de profissões
específicas. Lukoyanova (2015) propôs a utilização de métodos com elevado potencial,
aceitáveis mesmo quando se trabalha com públicos passivos: jogos orientados para a
carreira com uma turma, exercícios de jogos orientados para a carreira e modelação de
microssituações. Ela sugeriu que as principais vantagens dos jogos de orientação
profissional são a sua visibilidade e saturação emocional. No mesmo sentido, Ansted
(2017) sublinhou o contributo da gamificação para estimular o desenvolvimento de
carreiras e a motivação para o desenvolvimento de carreiras. Kaszkowiak (2019) sugeriu
o potencial dos jogos no domínio empresarial para proporcionar aos participantes
competências úteis à realização e gestão dos seus próprios negócios, com especial
consideração pelas empresas modernas e pela criatividade na descoberta de ideias para o
empreendedorismo.
Com um enfoque específico nos jogos sérios, é possível sublinhar que estes podem
oferecer um valor acrescentado às práticas de orientação (Dunwell et al., 2013, 2014;
Sushkova, Valeeva, & Davydov, 2019). As tecnologias digitais, e em particular os jogos,
poderiam ser aplicadas para permitir um certo grau de aprendizagem experimental
antecipada (Dunwell et al., 2013). Além disso, os jogos sérios poderiam ser capazes de
estimular um maior grau de envolvimento do que recursos mais estáticos como as páginas
6
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Web, promovendo, por sua vez, a motivação intrínseca dos jogadores para aprenderem
competências profissionais (Sushkova et al., 2019). Os jogos sérios especialmente
desenvolvidos para orientação poderiam permitir criar um ambiente de role-playing, no
qual o jogador deve equilibrar as suas escolhas de estilo de vida com os requisitos de
rendimento e preferências de emprego, revelando, simultaneamente, competências e
profissões através da experiência de recursos de aprendizagem mais formais (Dunwell et
al., 2013, 2014).
O Relatório Horizonte 2013 do NMC (Johnson, 2013) afirma que os jogos são
ferramentas eficazes para reforçar a motivação e o empenho individuais, implicando-os
numa experiência de aprendizagem inesquecível. Com jogos sérios, os andaimes
conceptuais e a simulação de experiências do mundo real poderiam permitir ao indivíduo
resolver problemas e aumentar o seu desempenho (Ferreira, Palhares, & Silva, 2013). Por
exemplo, um estudo sobre 264 alunos a jogar um jogo educativo online (Huang, Huang,
& Tschopp, 2010) mostrou uma associação entre recompensa e motivação. Outros
estudos (Schaffer, 2004) destacaram que os jogos podem apoiar novas abordagens à
aprendizagem através da experiência dos jogadores de andaimes em novos mundos,
permitindo-lhes aprender tentando resolver problemas dentro do jogo.
De acordo com a estratégia da Agenda Digital da Comissão Europeia e com as políticas
de apoio às vias para o emprego, a possibilidade de introduzir através da utilização de
jogos digitais é estabelecida pela adopção e utilização extensivas no século actual. O
público dos jogos digitais está a aumentar rapidamente, pelo que os jogos têm a
possibilidade de envolver grupos difíceis de alcançar. Já em 2013, a Comissão Europeia
sublinhou que as abordagens baseadas nos jogos oferecem uma oportunidade especial
para envolver e chegar aos jovens, com jogos quase omnipresentes entre esta população.

O Novo Cenário no Século XXI
O mundo do trabalho no século XXI é complexo, caracterizando-se pela instabilidade,
insegurança e mudança constante (Blustein, Kenny, Di Fabio, & Guichard, 2019) e os
trabalhadores são chamados, não só a tomar decisões sobre as suas carreiras, mas também
a lidar com transições muito mais frequentemente do que no passado (Blustein et al.,
2019). Neste cenário, os indivíduos são assim reconhecidos como tendo maior
responsabilidade na definição dos seus percursos profissionais e de vida (Guichard,
7
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2013), num contexto progressivamente líquido e pouco previsível (Bauman, 2000), razão
pela qual já não é possível falar de desenvolvimento de carreira, mas é necessário referirse à gestão de carreira (Savickas, 2011). Na gestão de carreiras é essencial não só decidir,
mas sobretudo ser capaz de se transformar. A estreita inter-relação entre atividades
laborais e aspetos da vida pessoal surge como fundamental (Guichard, 2009) e, portanto,
também entre gestão de carreiras e gestão de vida (Guichard, 2013). O objetivo dos
conselheiros de carreira é ajudar as pessoas a construir as suas vidas através do trabalho
e das relações (Blustein, 2011; Di Fabio & Blustein, 2016), considerados os principais
contextos sociais para o indivíduo. O trabalho é considerado como um ato intrinsecamente
relacional (Blustein, 2011), no qual cada decisão, experiência e interação com o mundo
do trabalho é entendida, influenciada e moldada pelas relações. Como tal, o projeto de
carreira e o projeto de vida representam também atos intrinsecamente relacionais (Di
Fabio, 2014). Este é o quadro do novo modelo de Gestão Positiva do Eu e Relacional
(PS&RM, Di Fabio & Kenny, 2016), que destaca ainda mais o valor dos recursos
individuais, pessoais e relacionais, numa chave vitalícia.
O PS&RM (Di Fabio & Kenny, 2016) concentra-se "no desenvolvimento dos pontos
fortes, potencialidades e talentos variados dos indivíduos numa perspetiva de vida e na
dialética positiva do eu em relação" (Di Fabio & Kenny, 2016, p. 3). É assim possível
fazer uma transição subsequente para a gestão da carreira e da vida através da autogestão
e da gestão relacional (Di Fabio, 2014), com particular atenção na construção dos pontos
fortes individuais para lidar com as mudanças no atual mercado de trabalho de forma
adaptativa (Di Fabio & Kenny, 2015, 2016); Di Fabio, Kenny e Claudius, 2016; Di Fabio
e Palazzeschi, 2012, 2015; Di Fabio & Saklofske, 2014a, 2014b, 2018) e em pontos fortes
baseados em perspetivas preventivas (Di Fabio & Saklofske, 2019a, 2019b).
No século XXI, as intervenções de aconselhamento profissional baseiam-se na narrativa
psicológica (Savickas, 2011) e na interação dialógica para apoiar os indivíduos na sua
conceção para enfrentarem os desafios da sociedade fluída (Guichard, 2013) e um mundo
de trabalho em constante construção (Di Fabio & Bernaud, 2018). O principal objetivo
das intervenções narrativas é facilitar o reconhecimento do significado autêntico e da
finalidade da vida dos clientes (Di Fabio, 2014; Guichard, 2005, 2013; Savickas, 2005,
2011). Dentro desta perspetiva narrativa, o aconselhamento de carreira para o século XXI
é configurado como um processo em que os percursos profissionais e de vida, construídos
8
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através de narrativas e histórias psicológicas, representam ferramentas para formar a
própria identidade através do autocontrolo (Di Fabio & Bernaud, 2018; Guichard, 2009,
2016; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012; Savickas, 2011).
A referência teórica para as intervenções de orientação e aconselhamento de carreira no
século XXI é, portanto, a nova taxonomia proposta por Guichard (2013) que distingue
entre: intervenção de informação, intervenção de orientação e intervenção de diálogo. A
intervenção de informação visa tornar os indivíduos capazes e aptos a recolher
informações significativas e fiáveis sobre o mercado de trabalho. As intervenções de
orientação centram-se no aumento da empregabilidade do cliente, facilitando a
construção de um autoconceito vocacional adaptável. A intervenção de diálogo apresenta,
além de reforçar a empregabilidade, o objetivo de ajudar os indivíduos a construir os seus
próprios significados pessoais autênticos, facilitando-os na construção das suas próprias
vidas e da sua própria identidade profissional.
A importância de reforçar as capacidades dos indivíduos para conceber percursos
profissionais bem sucedidos, por um lado, e, por outro, para gerir a sua vida pessoal e
profissional de uma forma adaptativa, construindo bem-estar, não simplesmente bemestar hedónico (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Watson, Clark, & Tellegen,
1988), ou seja, na sua componente afetiva, caracterizada pela prevalência de emoções
positivas sobre emoções negativas e de uma componente cognitiva de avaliação
relacionada com a satisfação de vida, mas particularmente bem-estar eudaimónico
(Waterman et al., 2010), que se baseia no crescimento pessoal para alcançar o pleno
funcionamento da pessoa em termos de realização, autorrealização, autenticidade,
significado (Arnoux- Nicolas, 2019; Bernaud, 2015, 2017; Bernaud, Arnoux-Nicolas,
Lhotellier, Maricourt, & Sovet, 2019; Desrumaux, Jeoffrion, & Bernaud, 2019) em
benefício tanto deles próprios como da comunidade a que pertencem (Di Fabio, 2014).

9
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Responsabilidade e Eficácia da Orientação Pós-Moderna e Aconselhamento de
Carreira
Intervenções Narrativas no Século XXI
Com referência às crises económicas que estão a caracterizar as primeiras décadas do século
XXI e à escassez de recursos disponíveis, surgiu também a necessidade de referir os
princípios de responsabilização, a fim de oferecer intervenções eficazes sem perder os
limitados recursos económicos disponíveis para o aconselhamento de carreira (Whiston,
1996, 2001). A responsabilização (Whiston, 2001) implica em particular uma atenção aos
custos dos serviços, à eficácia das intervenções e às melhores práticas apoiadas pela
investigação.
O estudo da eficácia das intervenções é um tema de investigação tradicional no campo do
aconselhamento de carreira (Di Fabio, Bernaud, & Kenny, 2013; Oliver & Spokane; 1988).
Para verificar a eficácia das intervenções habitualmente aceites, Whiston (2008) sugere o
uso de diferentes medidas, utilizando diferentes perspetivas. Tradicionalmente, somente
ferramentas quantitativas têm sido utilizadas para verificar a eficácia das intervenções de
orientação e aconselhamento de carreira (Di Fabio, Bernaud, & Kenny, 2013; Oliver &
Spokane, 1988), mas as atuais intervenções de diálogo psicológico são intrinsecamente
narrativas e, portanto, exigiram novas ferramentas qualitativas para verificar a sua eficácia.
Este tipo de lacuna foi detetado na literatura, pelo que a necessidade de desenvolver novas
ferramentas qualitativas para medir a mudança narrativa tem vindo a ser sublinhada desde
há muito tempo (Blustein, Kenna, Murphy, DeVoy, & DeWine, 2005), uma vez que as
ferramentas quantitativas tradicionais não são automaticamente capazes de medir as
mudanças qualitativas nas narrativas de self (Rehfuss & Di Fabio, 2012).
Foi assim necessário realizar instrumentos qualitativos especificamente desenvolvidos para
identificar mudanças nas narrativas do indivíduo após intervenções narrativas do século
XXI. A primeira nova ferramenta qualitativa disponível na literatura tendo por base esta
nova perspetiva é a Autobiografia de Carreira Futura (ACF; Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di
Fabio, 2012).
A ACF permite analisar os temas de mudança após a intervenção e é uma ferramenta útil e
original. Seguindo esta perspetiva, para melhorar e lidar com alguns constrangimentos como
10
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direções vagas e falta de especificidade (capacidade de discernir apenas temas de mudança
amplos), surgiu a necessidade de criar ferramentas mais refinadas a fim de captar plenamente
a profundidade e nuance das mudanças na narrativa dos clientes após intervenções de
aconselhamento de carreira (Busacca & Rehfuss, 2016; Di Fabio, 2015, 2016). Assim, foram
desenvolvidas outras ferramentas narrativas específicas: a inovadora Avaliação da
Qualidade da Adaptabilidade de Vida (LAQuA; Di Fabio, 2015), o Resultados Inovadores
Aconselhamento de Carreira (CCIO; Di Fabio, 2016b) e a Avaliação Qualitativa SFIS para
o Futuro (QuSFISEforFU; Di Fabio & McIlveen, 2018). O formato destas ferramentas inclui
questões narrativas com diferentes focos, administradas antes e depois das intervenções e
analisadas com um sistema de codificação específico.
Em detalhe, a ACF tradicional baseia-se na teoria narrativa (McAdams, 1997; Rehfuss,
2009): as questões narrativas consistem num breve parágrafo sobre onde o indivíduo espera
estar na vida e o que espera estar a fazer profissionalmente dali a cinco anos (Rehfuss,
2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012). O sistema de codificação da ACF baseia-se em oito
temas de mudança identificados pela Rehfuss (2009).
O LAQuA está centrado na Construção de Carreiras (Savickas, 20...). É composto por 12
questões com três questões correspondentes a cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade e Confiança) do Inventário de Adaptação de Carreira
– Versão Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). O sistema de codificação baseia-se
em 24 indicadores qualitativos também correspondentes a cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade e Confiança) do Inventário de Carreiras de
Adapt(H)abilidades–Versão Internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012).
A CCIO baseia-se no paradigma narrativo (Savickas, 2011). Inclui sete questões, com o
sistema de codificação da CCIO inspirado no Sistema de Codificação do Momento
Inovador Psicoterapêutico (IMCS, Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos, & Santos, 2011) e
a sua aplicação no aconselhamento de construção de carreira (Cardoso, Silva, Gonçalves,
& Duarte, 2014). É caracterizado por cinco categorias: Ação; Reflexão (tipo I e II); Protesto
(tipo I e tipo II); Reconceptualização; Realização de mudança.
O QuSFISEforFU está centrado na Teoria da Autoconstrução (Guichard, 2004, 2005, 2008,
2009) e na Teoria da Construção de Vida (Guichard, 2012). Compreende seis questões
11
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analisadas utilizando o sistema de codificação específico do QuSFISEforFU criado. Inclui
nove categorias: Categoria 1: De "Desinteresse Decisório" a "Envolvimento Decisório no
exame do próprio SFIS para conceção da própria vida"; Categoria 2: De
"Desconhecimento" a "Identificação" (SSIF, Aspired SIF, Core SIF)"; Categoria 3: De
"Identificação" a "Especificação" (SSIF, Aspired SIF, Core SIF); Categoria 4: De
"Rigidez" a "Abertura sobre como se realizar a si próprio"; Categoria 5: De "Visão simples"
a "Visão especialista (Abertura à complexidade)" na construção do novo capítulo da
própria vida em termos de diversos caminhos, objetivos, possibilidades; Categoria 6: De
"Abertura à complexidade" a "Aceitação da mudança"; Categoria 7: De "Aceitação da
mudança" para pensar em "Desafios como oportunidades"; Categoria 8: "De oportunidades
em desafios" para "Rigidez/Resiliência/Pensar fora da caixa" sobre si próprio para o novo
capítulo da sua própria vida; Categoria 9: "Ruminação ou ausência de mudança na leitura
sobre si próprio e a situação".
Em relação ao novo paradigma do século XXI e às características do mundo atual do trabalho,
os processos de avaliação da eficácia exigem um quadro complexo e profundo. Assim, a nova
perspetiva requer tanto estes instrumentos qualitativos específicos como novos instrumentos
quantitativos atualizados para integrar a avaliação. A atual perspetiva quali+quanti (Di Fabio
& Maree, 2012, 2013) também introduz novos instrumentos quantitativos mais congruentes
com os objetivos das novas intervenções narrativas para avaliar a eficácia da intervenção. Estas
medidas quantitativas têm de detetar aspetos de maior autoconsciencialização e reflexividade,
autenticidade e congruência com o próprio eu autêntico, significado e florescimento. A
perspetiva quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2013) permite aumentar a validade da
avaliação da eficácia da intervenção. Salienta a passagem das pontuações para as histórias
(McMahon & Patton, 2002) e a subsequente transição das pontuações para as pontuações e
histórias (Di Fabio & Maree, 2013c) na avaliação das intervenções no século XXI, com base
em ferramentas qualitativas específicas utilizadas em conjunto para medidas quantitativas (Di
Fabio, 2014b). Esta abordagem sublinha a importância de um método de avaliação qualitativa
com ferramentas específicas desenvolvidas, que permite destacar as nuances individuais e
subjetivas da mudança após as intervenções (Di Fabio & Maree, 2013; Rehfuss, 2009; Rehfuss
& Di Fabio, 2012), também acompanhado por um método de avaliação quantitativa com novos

12

JSPO | Projeto Número: 2018-1-FR01-KA201-048216

instrumentos apropriados para ancorar a pontuação numérica e a comparabilidade dos
resultados (Maree, 2012).

Orientações metodológicas e experimentação em relação ao projeto JSPO
(Jeux Sérieux et Pratiques d'Orientation - Serious Games and Guidance Practices)
O projeto JSPO (Jeux Sérious et Pratiques d'Orientation - Serious Games and Guidance
Practices) visa contribuir para a compreensão sobre a utilização dos melhores jogos sérios,
encorajando a aplicação de novos dispositivos eficazes baseados no jogo, particularmente junto
de pessoas mais vulneráveis aos riscos de exclusão social e económica. O projeto considera as
principais vantagens da utilização de jogos sérios nas práticas de orientação.
Os parceiros aproveitarão a complementaridade dos seus campos de ação e perícia num
processo de engenharia, investigação e desenvolvimento de intervenção de orientação. Esta
colaboração pretende promover as melhores práticas e fazer recomendações para a conceção de
jogos sérios para práticas de orientação. O portal web do projeto dará visibilidade aos recursos
e práticas e irá encorajar interações entre os profissionais envolvidos, utilizadores e designers
do serviço para um processo de orientação mais agradável e envolvente.
O projeto inclui:
1.

O desenvolvimento de um guia metodológico para a seleção, exploração e avaliação de
jogos e boas práticas, em conformidade com os objetivos do projeto.

2.

A experimentação através de práticas de jogos sérios em intervenções de orientação com
grupos de utilizadores (profissionais e jovens) em particular sob a forma de workshops,
reuniões profissionais. Uma síntese transnacional será responsável por este facto.

3.

A promoção das melhores práticas em jogos sérios para orientação sob a forma de uma
coleção de melhores práticas.

4.

A criação de uma plataforma web para colaboração entre parceiros, participação de
profissionais envolvidos na orientação de uma rede transnacional de intercâmbio de
práticas, consulta de jogos recomendados sob a forma de um portal para jovens.

5.

O intercâmbio entre designers de jogos sérios, profissionais e utilizadores na elaboração de
um folheto de recomendações de design adaptadas ao público-alvo.
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Neste quadro, estas orientações serão o ponto de referência para cada parceiro em termos da
estrutura da intervenção. Em detalhe, os parceiros deste projeto são os seguintes:
ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions) em França é
o coordenador do projeto JSPO (estabelecimento público administrativo, criado em 1970, que
reporta ao Ministério da Educação Nacional e ao Ministério do Ensino Superior, Investigação
e Inovação);
FASE (Formacion y Asesores en Seleccion y Empleo, SL) de Espanha (centro privado de
formação e consultoria oficialmente reconhecido por instituições públicas como prestador de
formação pelo governo regional e pelo gabinete de emprego);
AEVA (Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro) de Portugal (é uma
organização sem fins lucrativos para formação e desenvolvimento);
UNIVERISTY OF FLORENCE de Itália (é uma das maiores organizações de investigação e
ensino superior em Itália);
ASPIRE Igen Group Limited do Reino Unido (é a maior organização de orientação e formação
profissional em Yorkshire, Reino Unido).

CONSTITUIÇÃO DE GRUPOS DE UTILIZADORES
Cada parceiro escolheu um jogo sério em relação às características do alvo que tem. Os jogos
sérios escolhidos por cada parceiro serão descritos no parágrafo seguinte. Os esforços foram
para poder definir grupos de utilizadores tão homogéneos quanto possível para uma melhor
comparabilidade dos resultados entre os países. Os jogos escolhidos terão de ser avaliados
utilizando este protocolo partilhado subsequentemente descrito. A tabela abaixo resume grupos
selecionados de participantes e jogos escolhidos por cada parceiro deste projeto.
Games2Guide Ref. 2018-1-FR01-KA201-048216
Tabela de resumo dos participantes e jogos
Nome dos
Parceiros

Natureza dos
participantes

Jogos selecionados

Grupo
Grupo de
Experimental controlo

Faixa etária
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FASE (Espanha)

NEET

AEVA (Portugal) Alunos repetentes do
9.º ano que procuram
orientação
vocacional/profissional
UNIFI (Itália)

Alunos do ensino
secundário
NEET

ASPIRE (Reino
Unido)
ONISEP (França) Redes de Educação
Prioritária (REP)

DESCRIÇÃO DOS
PARCEIRO

JOGOS

Playhost
https://www.fase.net/playhost
/

30

15

16-20 (até aos
22 se
necessário)

FUTURE Time Traveller
http://future-timetraveller.eu/pt/future-timetraveller-3/

60

30

16-18

GEM
http://www.gemgame.eu
Strengths Tool

60

30

16-19

30

15

16-19

« l’Avenir s’imagine » !
https://www.lavenirsimagine.
com

60

30

13-14

SÉRIOS

SELECCIONADOS

PARA

CADA

PARCEIRO ESPANHA
FASE (Espanha) Playhost https://www.fase.net/playhost/
Um jogo de orientação profissional, criado para um projeto europeu, denominado Playhost
(https://www.fase.net/playhost/), foi o jogo escolhido pela FASE.
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Um jovem NEET, escolhendo as respostas para múltiplas situações, poderia descobrir se tem
competências em 3 áreas relacionadas com a gastronomia: Hostel, Café / snack-bar e
Restaurante e assim decidir se quer estagiar ou procurar trabalho nesta área / setor.
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Dentro de cada área há situações/questões para diferentes departamentos de uma Empresa:
Recursos Humanos, Serviço ao Cliente, Marketing e Gestão, Gestão da Cadeia de
Abastecimento, Questões Financeiras e Jurídicas. E para cada departamento da empresa, a
NEET poderá ver as suas capacidades escolhendo diferentes respostas para as situações da vida
real

propostas no jogo.
PARCEIRO PORTUGAL
AEVA (Portugal) FUTURE Time Traveller
http://future-time-traveller.eu/pt/future-time-traveller-3/
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FUTURE Time Traveller é um projeto europeu que visa transformar a orientação profissional
da geração Z através de uma abordagem inovadora baseada no jogo e preparar a nova geração
para os empregos do futuro.
FUTURE Time Traveller é uma inovação europeia que combina a orientação de carreira em
torno dos empregos do futuro com a aprendizagem gamificada num ambiente de mundo virtual
3D. Os jogadores participam no jogo com os seus avatares, que os teletransportam para 2050
para descobrir como o mundo do trabalho irá mudar. Durante o jogo, missões e desafios ajudam
os participantes a descobrir os empregos do futuro e, simultaneamente, a desenvolver várias
competências profissionais.
Os jogadores terão de completar sete missões no jogo. Eis o que aprenderão depois de
completarem cada missão:
✓ Missão 1 – Identificar fontes credíveis de informação sobre novos empregos; aumentar
as competências analíticas em relação à utilização da informação.
✓ Missão 2 – Adquirir conhecimentos e compreensão sobre a evolução do mercado de
trabalho.
✓ Missão 3 – Receber informação sobre as competências necessárias para o futuro; tomar
consciência das tendências do mercado de trabalho; interiorizar diferentes perspetivas.
✓ Missão 4 – Ganhar consciência dos desafios sociais da digitalização; desenvolver uma
atitude positiva em relação ao futuro.
✓ Missão 5 – Aprofundar o pensamento crítico na análise das decisões profissionais.
✓ Missão 6 – Apoiar a inovação criativa e o empreendedorismo; apresentar opções de
carreira a outros; reforçar a tomada de decisões sobre opções de carreira através da
recolha de informação apropriada; reconhecer oportunidades de carreira.
✓ Missão 7 – Assuma a responsabilidade e um papel ativo na oportunidade de reestruturar
a sua vida; reconheça a necessidade de cooperação.

PARCEIRO ITÁLIA
UNIFI (Italy) GEM Guidance and Entrepreneurship Mind-Sets through Games
http://www.gemgame.eu
18
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GEM é um jogo online, que introduz os utilizadores no mundo circundante, através da
exploração de determinadas profissões e das competências empresariais transversais de que
todos estes profissionais necessitam para realizar o seu trabalho com sucesso. Representa o
resultado do Projeto Erasmus Mais 2014-1-ES01-KA201-004926 (2014-2017) com os
seguintes

parceiros:

CASCAiD

(www.cascaid.co.uk),

Centro

Studi

Pluriversum

(www.pluriversum.eu), Educaweb (www.educaweb.com), UPCNet (www.upcnet.es/es). O
GEM está disponível em três línguas: italiano, inglês e espanhol.
O objetivo do jogo é explorar o mundo do trabalho. GEM guia os estudantes numa viagem
através de diferentes cenários de trabalho: em cada um deles, eles irão vestir a "roupa" de um
profissional que lida com diferentes situações em que terão de escolher o comportamento que
consideram mais apropriado. Esta atividade permite, portanto, tanto iniciar a exploração do
mundo externo como estimular a autoconsciencialização.
Pode ser utilizada tanto através de um modo único como de um modo de administração em sala
de aula. Os suportes necessários são computador, tablet ou computador portátil ligado à
Internet. O acesso ao jogo é gratuito, inserindo o nome do aluno, escolas e países. Está
disponível um guia pdf para professores.
Os estudantes terão de abrir um navegador de Internet e aceder a http://www.gemgame.eu para
acederem ao jogo GEM.
Serão então levados para a página inicial do GEM, que é a seguinte:
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Os estudantes terão de inserir o seu nome, escola e país e depois clicar em iniciar.
Os estudantes irão então para o ecrã seguinte onde podem escolher um de 10 jogos para
completar, cada jogo é focado numa profissão diferente. GEM inclui dez profissões para
escolher entre cientista, chef, cantor, guia turístico, arquiteto de construção, criador de software,
fisioterapeuta, engenheiro, controlador de tráfego aéreo e designer de moda. Devem então
escolher que profissão querem examinar, clicando num dos ícones.
Depois de clicarem num ícone, passarão por 10 cenários diferentes que alguém nesse trabalho
possa experimentar e ser-lhes-ão dadas 3 respostas possíveis. Os estudantes terão de pensar em
como responder ao cenário, escolher a resposta adequada e depois clicar em seguinte.
Uma vez completados os 10 cenários, os estudantes receberão um certificado. O certificado
reporta uma pontuação GEM de acordo com sete competências empresariais diferentes;
Trabalho de equipa, Tomar Iniciativa, Criatividade, Responsabilidade, Perseverança,
Autoconfiança e Resolução de Problemas.
Os estudantes podem imprimir o certificado ou escolher outra carreira para examinar. Têm
ainda a possibilidade de completar tantos jogos de carreira quantos quiserem.
É essencial especificar aos estudantes que existem muitos resultados diferentes no GEM e que
a sua pontuação pode mudar se eles escolherem opções diferentes para cada situação. É possível
jogar novamente GEM se o desejarem, para observarem como a sua pontuação muda.
20
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Está disponível um vídeo em www.gemgame.eu/skills contendo um exemplo de cada
competência na vida real que os estudantes podem observar antes ou depois de jogar GEM. Há
também um vídeo que pode servir de introdução ao jogo GEM e ser apresentado previamente
aos alunos, disponível em www.gemgame.eu/skills. O vídeo esclarece as diferentes
competências incluídas no GEM e fornece exemplos das mesmas na vida real.
É importante reforçar junto dos estudantes que o GEM não é um teste, é um jogo que tem como
objetivo explorar aptidões e profissões de uma forma divertida e envolvente. Permitir-lhes-á
melhorar a consciência das competências que os ajudarão a preparar-se para o seu futuro.
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PARCEIRO REINO UNIDO
ASPIRE

(Reino Unido) Strengths Tool

https://www.myworldofwork.co.uk/what-are-my-strengths-0
O instrumento dos pontos fortes é um questionário de autoavaliação que visa ajudar os alunos
a descobrir quais as competências em que é mais forte. É composto por três secções – o que se
faz bem, o que se faz frequentemente e o que se aprecia. Utiliza uma linguagem simples, pelo
que pode ser útil com utilizadores com baixo nível de alfabetização e pede-lhe para responder
a perguntas baseadas numa escala. Após responder a estes três questionários, ser-lhe-ão
mostrados os seus pontos fortes (por exemplo, organização, trabalho árduo, escrita, etc. e
fornecidas mais informações sobre estas competências). Com base nestes pontos fortes, o aluno
poderá então ver empregos, indústrias e aprendizagens que requerem que estes pontos fortes
sejam utilizados. (Para aperfeiçoar ainda mais os empregos/indústrias/aprendizes, existem
secções adicionais no website que podem ser completadas). A ferramenta está disponível em
inglês e requer a criação de uma conta que necessita de um endereço de correio eletrónico e de
um código postal do Reino Unido.
PARCEIRO FRANÇA
ONISEP (França) « l’Avenir s’imagine » ! https://www.lavenirsimagine.com/
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Após 15 anos de concursos bem sucedidos, "L'avenir's imagine!" é um sistema ancorado na
prática da mediação de informação de orientação e igualdade profissional entre mulheres e
homens. Foi concebido para utilização em grupo ou individual.
Este jogo está alojado numa plataforma web permitindo ao jogador participar numa experiência
baseada no jogo, jogando um jogo sério (aprendizagem de diferentes conhecimentos
relacionados com a orientação, o mundo do trabalho e consciência de como se informar)
(encarnação de um avatar, sistema de progressão por pontos e obtenção de objetos utilizados
para resolver um enigma, conclusão de um cenário composto por 2 arcos narrativos, sobre a
Terra e sobre um planeta imaginário: Xi).
Para completar o cenário, é necessário resolver uma investigação através da realização de várias
missões. Cada missão é uma unidade com o seguinte cenário: o jogador encontra uma
personagem fictícia que o introduz a uma profissão ou treino, incluindo no seu discurso certos
valores que devem ser compreendidos pelo jogador. Depois há uma secção onde o jogador
interage com um vídeo sob a forma de uma entrevista com um profissional que exerce a
profissão / ou que segue o treino da personagem fictícia, antes de ser atribuído a um minijogo
como sob a forma de um MCQ, verdadeiro ou falso, e "ligando a imagem à legenda certa".
Finalmente, a personagem fictícia pergunta ao jogador o que aprendeu com o jogo através de
uma pergunta de escolha múltipla sobre os valores a transmitir relativamente ao ofício/formação
mencionados. Depois de completar os diferentes módulos e a missão, o jogador é confrontado
com um enigma que tem de resolver.
Num segundo passo, para provar que adquiriu conhecimentos do que é uma profissão (ambiente
de trabalho, formação prévia, qualidades exigidas...), o jogador é convidado a publicar um
output na plataforma (vídeo, blogue, pequeno objeto multimédia, ou texto). Este é submetido
diretamente ao organizador do concurso que atribui um certo número de pontos ao jogador de
acordo com a sua qualidade. As melhores produções são apresentadas a um júri que determina
as melhores produções e as atribui com um prémio.
Grupos-alvo:
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- Profissionais

(professores, mediador cultural, - Alunos do ensino

facilitador...)
- Alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico
- Colegas

secundário
- Estudantes
universitários
- Aprendizes

- Abandono escolar
- Temas (altera todos os anos, assim como o mercado e a formação abrangidos):
o 2017-2018: Artesanato, agricultura e profissões alimentares
o 2018-2019: Educação
o 2019-2020: Aeronáutica e espaço
Setores de atividade abrangidos este ano:
- Profissões: industrial, biologia marinha e profissões industriais
- Formação: percurso profissional, abandono escolar
Setor (ONISEP): Emprego, formação, comércio.

Protocolo de avaliação da eficácia dos jogos sérios que serão administrados em
cada país parceiro
Ao estruturar este protocolo, temos vindo a gerir cuidadosamente os constrangimentos e recursos
de cada país parceiro. Assim, este protocolo foi discutido, partilhado e adaptado com base nas
necessidades surgidas e assinaladas por cada parceiro. O protocolo inclui a administração do jogo
sério escolhido por cada parceiro nos diferentes países, utilizando tanto um grupo experimental
como um grupo de controlo, e utilizando ferramentas qualitativas e quantitativas para a avaliação
da eficácia da intervenção em T1 (antes da administração do jogo sério), em T2 (após a
administração do jogo sério), e um acompanhamento em T3 (duas semanas ou um mês após a
administração do jogo sério). Com base na negociação entre os parceiros em termos de
aplicabilidade do protocolo nos diferentes países, foi escolhido que a avaliação da eficácia, com o
recurso a ferramentas quantitativas, diz respeito a 60 participantes para o grupo experimental e 30
participantes para o grupo de controlo em geral. Contudo, com o objetivo de encontrar uma
fórmula totalmente partilhada, foi também acordado reduzir para 30 o número de participantes do
grupo experimental e para 15 o do grupo de controlo para Espanha e Reino Unido, devido às
características do seu grupo-alvo, NEET, mais difícil de ser encontrado. Para a avaliação
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qualitativa da eficácia da intervenção, foi determinado o número de 15 participantes, tanto para o
grupo experimental como para o grupo de controlo, em todos os países parceiros.
O protocolo é assim articulado da seguinte forma:
A) Um grupo experimental (estudantes a quem se administra um jogo sério); um grupo de
controlo (estudantes que realizam atividades normais a quem não se administra um jogo sério).
a) Administração de uma medida quantitativa a Escala de Reflexividade do Projecto [Life
Project Reflexivity Scale] (LPRS; Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018) tanto ao grupo
experimental como ao grupo de controlo considerando três tempos de administração do
Life Project Reflexivity Scale (LPRS):
-

T1 Antes da administração de jogo a sério ao grupo experimental;

-

T2 Após a administração de jogo a sério ao grupo experimental.

-

T3 Seguimento, realizado duas semanas ou um mês após a administração do jogo
a sério ao grupo experimental.

Para realizar a avaliação quantitativa do jogo sério, cada parceiro tem de voltar a traduzir o
LPRS na sua própria língua, tentando estudar as propriedades psicométricas da escala.

B) Uma subamostra de 15 alunos do grupo experimental; uma subamostra de 15 alunos do
grupo de controlo.
b) Administração de ferramentas qualitativas por psicólogo de orientação tanto ao grupo
experimental como ao grupo de controlo:
- T1 antes da administração de jogo sério ao grupo experimental;
- T2 após a administração de jogo sério ao grupo experimental;
- T3 um seguimento, realizado duas semanas ou um mês após a administração do
jogo a sério ao grupo experimental.
Este protocolo tem de ser seguido por cada parceiro em cada país, com os mesmos tempos de
administração, tanto para o grupo experimental como para o grupo de controlo.
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Medidas para avaliar a eficácia da intervenção Medidas qualitativas
Autobiografia de Carreira Futura [Future Career Autobiography] (FCA,
Rehfuss, 2009).
É a ferramenta narrativa fundadora para avaliar os resultados da mudança narrativa. A FCA é
administrada antes e depois das intervenções e permite a deteção qualitativa de motivos
pessoais e de carreira, valores e direção futura.
A FCA consiste nas seguintes questões: onde espera estar na vida e o que espera estar a fazer
profissionalmente daqui a cinco anos?". (Rehfuss, 2009; Rehfuss & Di Fabio, 2012)
A comparação das CFA iniciais, e subsequentes, pode ser realizada tendo em conta os
seguintes Oito Graus de Mudança identificados por Rehfuss (2009):
1) Campos e Desejos Gerais para Especificação e Exploração, que descrevem uma mudança
de campos e desejos gerais para temas específicos;
2) Interesses Gerais para Mais Especificação, nos quais os clientes começam com múltiplos
interesses gerais, mas ao longo do tempo aperfeiçoam os seus FCAs;
3) Não descrição para Especificação, onde os FCAs iniciais dos clientes começam com temas
gerais e depois concentram-se em temas pessoais e profissionais
4) Desrespeito pela Direção, onde os clientes ignoram as partes da vida e carreira dos seus
FCAs iniciais e, aparentemente, não conseguem terminar a tarefa. Nos seus FCAs
subsequentes, contudo, assumem a mesma tarefa com especificidade e direção;
5) Dispersão de Focalização, em que os FCAs dos clientes passaram de uma perceção inicial
de insegurança sobre a sua vida pessoal e profissional para uma narrativa mais detalhada e
focalizada;
6) Dificulta a Esperança, em que uma perceção inicial de preocupação ou indiferença em
relação ao trabalho é substituída pela especificidade;
7) Fixação na Abertura, em que os clientes ignoraram precipitadamente uma situação pessoal
ou uma ocupação e se surpreendem com a incongruência entre os seus objetivos de
vida/carreira e as suas competências. Em FCAs subsequentes, tentam ultrapassar este
dilema;
8) Estagnação, quando não há mudanças de FCAs iniciais para FCAs subsequentes.
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Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida [Life Adaptability Qualitative
Assessment] (LAQuA, Di Fabio, 2015).
Este instrumento qualitativo permite avaliar a adaptabilidade, detetando mudanças ou ausência
de mudanças nas narrativas dos indivíduos antes e depois da intervenção. O LAQuA consiste
em 12 perguntas escritas com três perguntas para cada dimensão (Preocupação, Controlo,
Curiosidade, Confiança) do Inventário de Adaptação de Carreira - Versão Internacional 2.0
(Savickas & Porfeli, 2012).
As perguntas escritas da LAQua 12 são:
Preocupação:
1a) O que significa para si estar orientado para o seu futuro?
1b) Considera que está orientado para o seu futuro?
1c) Porquê?
Controlo:
2a) O que significa para si assumir a responsabilidade pelo seu futuro?
2b) Considera que se responsabiliza pelo seu futuro?
2c) Porquê?
Curiosidade:
3a) O que significa para si ter curiosidade sobre o seu próprio futuro?
3b) Considera-se curioso acerca do seu futuro?
3c) Porquê?
Confiança:
4a) O que significa para si ter confiança na sua própria capacidade de construir o seu
futuro?
4b) Considera que tem confiança na sua capacidade de construir o seu futuro?
4c) Porquê?
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As respostas às 12 perguntas são comparadas antes e depois da intervenção, tendo por base 24
indicadores qualitativos para cada uma das quatro dimensões (Preocupação, Controlo,
Curiosidade, e Confiança) do Inventário de Adaptação de Carreira - Versão Internacional 2.0
(Savickas & Porfeli, 2012). A análise das narrativas foi realizada através destes indicadores
qualitativos organizados no sistema de codificação LAQuA, divididos em cinco categorias de
mudança de análise qualitativa relativamente a diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade
Aumentada, Reflexividade Revista, Reflexividade Aberta, Reflexividade Melhorada e Sem
mudança) (Di Fabio, 2015).
Resultados Inovadores Aconselhamento de Carreira [Career Counselling
Innovative Outcomes] (CCIO, Di Fabio, 2016a)
Foi inspirado pelo Sistema de Codificação do Momento Inovador Psicoterapêutico (IMCS,
Gonçalves, Ribeiro, Mendes, Matos, & Santos, 2011) e sua aplicação em aconselhamento de
construção de carreira (Cardoso, Silva, Gonçalves, & Duarte, 2014). O IMCS é utilizado para
observar o processo de mudança durante a intervenção psicoterapêutica (Gonçalves et al., 2011)
e durante a intervenção no aconselhamento de construção de carreira (Cardoso et al., 2014). O
sistema de codificação foi adaptado para ser aplicado aos resultados das intervenções de
carreira. Além disso, se o IMCS previa o registo das sessões de psicoterapia e a sua transcrição
completa, o CCIO simplifica o procedimento de codificação e fornece a comparação das
respostas dos participantes antes e depois da intervenção.
O CCIO incluiu as seguintes sete questões, desenvolvidas com base no paradigma narrativo
(Savickas, 2011). Estas perguntas são administradas tanto antes como depois da intervenção.
1.

2.

De que forma pode/foi-lhe útil

4.

Quem pensa que lhe pode ser útil?

esta intervenção?

5.

O que acha que lhe pode ser útil?

Quais são os seus principais

6.

Quais são os principais desafios

recursos úteis?
3.

Quais

são

que enfrenta?
os

principais

obstáculos que encontra?

7.

Quais são os principais objetivos
que espera alcançar?

As narrativas suscitadas por estas sete perguntas são codificadas utilizando o sistema de
codificação CCIO que inclui as cinco categorias seguintes: Ação – relativa a ações ou
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comportamentos específicos para facilitar a resolução de problemas; Reflexão – refere-se a
processos de pensamento que indicam uma compreensão de algo novo que cria um novo ponto
de vista em relação ao problema (tipo I cria distância do(s) problema(s); tipo II centrado na
mudança); Protesto – é relativo a momentos de crítica (tipo I critica problemas; tipo II implica
a emergência de novas posições); Reconceptualização – relativamente à descrição do processo
a um nível metacognitivo; Realização da mudança, relativamente aos novos objetivos,
experiências, atividades ou projetos subsequentes dos indivíduos, antecipados ou em mãos.
Avaliação Qualitativa SFIS para o Futuro [Qualitative SFIS Evaluation for
Future] (QuSFISEforFU).
É desenvolvido com base na Teoria da Autoconstrução (Guichard, 2004, 2005, 2008, 2009) e
na Teoria da Construção da Vida (Guichard, 2012).
O QuSFISEforFU compreende seis questões administradas antes e depois da intervenção de
aconselhamento de carreira de diálogo, dando acesso à expressão narrativa do cliente em dois
momentos e permitindo a comparação da forma como o cliente organiza estas narrações antes
e depois da intervenção narrativa. As seis questões são as seguintes (quatro perguntas principais
e duas perguntas de controlo adicionais administradas antes e depois da intervenção):
1) Quais são os seus principais objetivos para o futuro?
2) Quais são as suas principais dúvidas em relação ao futuro?
3) Quais são os principais obstáculos?
4) Qual é o seu sonho?
5) Como imagina o seu futuro a curto, médio e longo prazo?
6) Quais são os seus recursos-chave?
As narrativas suscitadas por estas seis questões (baseadas na teoria de Guichard da identidade
e SFIS) são codificadas utilizando as nove categorias do QuSFISEforFU como Sistema de
Codificação:
Categoria 1: De "Desinteresse decisório" para "Envolvimento decisório no exame do próprio
SFIS para construção da própria vida"; Categoria 2: De "Desconhecimento" para
"Identificação" (SSIF, Aspired SIF, Core SIF)"; Categoria 3: De "Identificação" para
"Especificação" (SSIF, Aspired SIF, Core SIF); Categoria 4: De "Rigidez" a "Abertura sobre
como se realizar a si próprio"; Categoria 5: De "Visão simples" a "Visão especialista (Abertura
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à complexidade)" na construção do novo capítulo da própria vida em termos de diversos
caminhos, objetivos, possibilidades; Categoria 6: De "Abertura à complexidade" a "Aceitação
da mudança"; Categoria 7: De "Aceitação da mudança" a "Desafios como oportunidades";
Categoria 8: "De oportunidades em desafios" a "Rigidez/Resiliência/Pensar fora da caixa" sobre
si próprio para o novo capítulo da sua própria vida; Categoria 9: "Ruminação ou ausência de
mudança na leitura sobre si próprio e a situação".
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Medida quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida [Life Project Reflexivity Scale]
(LPRS).
Para avaliar a reflexividade, foi utilizada a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (LPRS;
Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018).
A escala é composta por 15 itens com opções de resposta numa escala de 5 pontos Likert (de 1
= "Discordo totalmente" a 5 = "Concordo plenamente").
A escala fornece uma pontuação total e pontua em três dimensões separadas:
Clareza/Projetualidade (exemplo de item: "Os projetos para a minha vida futura estão
claramente definidos"), Autenticidade (exemplo de item: "Os projetos para a minha vida futura
estão enraizados nos meus valores mais autênticos"), e Aquiescência (exemplo de item: "O meu
projeto pessoal está mais enraizado nos valores da sociedade em que vivo do que nos meus
valores mais autênticos") Os coeficientes alfa de Cronbach são: .86 para a pontuação total; .89
para a dimensão Clareza/Projetualidade; .86 para a dimensão Autenticidade; e .83 para a
dimensão Aquiescência. A validade simultânea foi estabelecida com base em correlações com
medidas de significado e autenticidade da vida (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018).

Conclusão
Este guia metodológico representa a base para os parceiros do projeto JSPO verificarem a
eficácia do jogo sério escolhido em cada país, utilizando a atual perspetiva quali+quanti (Di
Fabio & Maree, 2012, 2013) para aumentar a validade da avaliação da eficácia das intervenções.
Utilizarão, por um lado, ferramentas qualitativas mais atualizadas e inovadoras,
especificamente concebidas para identificar mudanças nas narrativas dos clientes, comparadas
antes e depois das intervenções de carreira com base em sistemas de codificação especialmente
concebidos, por outro lado, uma escala quantitativa que permita detetar a reflexividade do
projeto de vida, uma construção fundamental para o processo de gestão da carreira e do percurso
de vida do indivíduo no século XXI.
A perspetiva quali+quanti (Di Fabio & Maree, 2012, 2012) responde às diretrizes para a
responsabilização no século XXI (Di Fabio, 2014; Di Fabio & Bernaud, 2018), reconhecendo
31

JSPO | Projeto Número: 2018-1-FR01-KA201-048216

o valor de combinar múltiplas perspetivas, como tradicionalmente sugerido por Whiston nos
processos de responsabilização (2008). Esta perspetiva quali+quanti no século XXI traça a
evolução da avaliação da intervenção na carreira, desde pontuações em ferramentas
psicométricas até pontuações e histórias (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Esta abordagem pode
ser resumida como passando de "pontuações para histórias" (McMahon & Patton, 2011) para
uma abordagem mais equilibrada caracterizada pela noção de passar de "pontuações" para
"pontuações e histórias" (Di Fabio & Maree, 2012, 2013). Esta perspetiva quali+quanti avança
da tradição para a inovação subjacente a que a modalidade qualitativa é essencial e fortemente
desejável para avaliar a eficácia das intervenções narrativas no século XXI e, portanto, são
necessárias novas medidas qualitativas para detetar a mudança narrativa (Blustein et al., 2005;
Di Fabio, 2015, 2016; Di Fabio & Maree, 2012, 2013); salienta igualmente a importância de
considerar novos resultados quantitativos mais congruentes com as novas intervenções
narrativas do século XXI em termos de uma autêntica significância de si e da vida pessoal. Esta
perspetiva quali+quanti aumenta a validade da avaliação da intervenção com base numa
pontuação numérica, a comparabilidade dos resultados, a contribuição da avaliação qualitativa,
permitindo integrar também diferentes nuances de mudança, através de intervenções de
orientação no cenário desafiante do século XXI.

Anexos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida [Life Project Reflexivity Scale] (Di
Fabio, Maree, & Kenny, 2018)
Instruções: Por favor, assinale com uma cruz a caixa que melhor o descreve de 1 = discordo totalmente a
5 = concordo plenamente

1. Os planos pessoais para a minha vida futura fazem muito sentido para mim.

1

2

3

4
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2. Os planos para a minha vida futura estão cheios de significado para mim.

1

2

3

4

5

3. Os projetos profissionais para a minha vida futura estão cheios de significado para 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Os projetos da minha vida futura são ancorados pelos meus valores mais 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

9. O meu projeto profissional está enraizado nos valores da sociedade em que vivo.

1

2

3

4

5

10. O meu projeto pessoal está enraizado nos valores da sociedade em que vivo.

1

2

3

4

5

11. Os planos para a minha vida futura estão claramente definidos.

1

2

3

4

5

12. O meu projeto pessoal está claramente definido.

1

2

3

4

5

13. O meu projeto profissional está claramente definido.

1

2

3

4

5

14. É claro para mim quem eu quero ser no próximo capítulo da minha história de 1

2

3

4

5

2

3

4

5

mim.
4. A pessoa em que me quero tornar no próximo capítulo da minha vida pessoal tem
significado para mim.

autênticos.
6. O meu projeto profissional está mais enraizado nos valores da sociedade em que
vivo do que nos meus valores mais autênticos.
7. O meu projeto pessoal está mais enraizado nos valores da sociedade em que vivo
do que nos meus valores mais autênticos.
8. Os projetos da minha vida futura estão mais enraizados nos valores da sociedade
em que vivo do que nos meus valores mais autênticos.

vida.
15. É claro para mim o que isto implica plenamente para o que quero ser no próximo
capítulo da história da minha vida profissional.

1

Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (Di Fabio, Maree, & Kenny, 2018)
3 dimensões:
Autenticidade: soma dos elementos 1+2+3+4+5
Aquiescência: soma dos elementos 6r+7r+8r+8r+9r+10r
Clareza/Projetividade: 11+12+13+14+15

Pontuação total: soma dos 15 itens
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