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Relatório do Projeto JSPO
Introdução
O projeto JSPO (Jeux Sérieux et Pratiques d'Orientation) tem como objetivo apoiar a boa
utilização de jogos sérios, incentivando a utilização de dispositivos baseados em jogos
eficazes, destinados, nomeadamente, às pessoas em risco de exclusão social e económica. O
projeto JSPO centra-se nas possibilidades de utilização de jogos sérios na prática de
orientação vocacional.
Cada parceiro escolheu um jogo sério adequadoàs características de um determinado grupoalvo. O jogo foi avaliado de acordo com um protocolo comum. A UNIFI (Itália), a ONISEP
(França) e a AEVA (Portugal) escolheram como alvo os alunos em idade escolar, enquanto a
FASE (Espanha) e a Aspire-igen (Reino Unido) escolheram os NEET (que não estão no sistema
educativo nem empregados ou em formação). O protocolo comum consistiu num método de
avaliação padrão (qualitativo e quantitativo) para medir a eficácia do jogo (resultados obtidos
antes e depois), comparando um grupo piloto e um grupo de controlo.
Os resultados da avaliação de cada país são apresentados a seguir:

UNIFI (Itália)
Método
Participantes
O grupo-alvo da UNIFI foram alunos do ensino secundário (16-19 anos). O grupo piloto era
composto por 62 participantes e o grupo de controlo por 30 participantes.
Avaliação Quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018). A ERPV é
composta por 15 itens numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 = Discordo Totalmente a 5 =
Concordo Totalmente). A escala atribui pontuações em três dimensões distintas:
Autenticidade (por exemplo, os meus planos de vida futura são impulsionados pelos meus
valores); Aquiescência (por exemplo, os meus planos de carreira são impulsionados pelos
valores da sociedade em que vivo, e não pelos meus próprios valores); Clareza/Projetualidade
(por exemplo, os meus planos de vida futura estão claramente definidos). Os coeficientes de
Cronbach alfa são: .86 para a dimensão da Autenticidade; .83 para a dimensão da
Aquiescência; e .89 para a dimensão da Clareza/Projetualidade. A validação simultânea foi
estabelecida de acordo com a Medida de Vida Significativa (MVS, Morgan & Farsides, 2009)
(.56 Dimensão de Autenticidade; .06 Dimensão de Aquiescência; .53 Dimensão de
Clareza/Projetualidade) e com a Escala de Autenticidade (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &
Joseph, 2008) (.39 Dimensão de Autenticidade; .05 Dimensão de Aquiescência; .29 Dimensão
de Clareza).
Avaliação Qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (ACF, Rehfuss, 2009). A ACF permite perceber
detalhadamente os motivos pessoais e profissionais, os valores e a direção antes e depois da
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intervenção na carreira. A ACF inclui as seguintes perguntas: onde espera estar na vida e onde
se vê profissionalmente daqui a 5 anos? (Rehfuss, 2009).
A comparação dos ACFs iniciais e posteriores pode ser feita considerando os seguintes oito
graus de mudança identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; 2) Tema Dos Interesses Gerais para Mais Específicos; 3)
Tema Do "Trabalho" sem descrição para Específico; 4) Tema Do Desrespeito à Orientação; 5)
Tema Da Vagueza ao Foco; 6) Tema Da Dificuldade à Esperança; 7) Tema Da Mente Fechada
para Mente Aberta; 8) Tema Estagnação.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV - LAQuA, Di Fabio, 2015). A AQAV avalia
a adaptabilidade (Savickas, 2001, 2005), através da deteção de uma mudança ou falta de
mudança nas narrativas individuais antes e depois de uma intervenção. A AQAV é composta
por 12 questões, com três questões por categoria (Preocupação, Controlo, Curiosidade,
Confiança) do inventário das capacidades de adaptabilidade da carreira - versão internacional
2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). As respostas às 12 perguntas são comparadas, antes e depois
da intervenção, com 24 indicadores qualitativos: seis para cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade, Confiança) do inventário das capacidades de
adaptabilidade de carreira - versão internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). A análise das
narrativas foi realizada através destes indicadores qualitativos, organizados pelo sistema de
codificação AQAV, divididos em cinco categorias de mudança de análise qualitativa em
diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade aumentada, Reflexividade revista,
Reflexividade aberta, Reflexividade melhorada e Sem alterações) (Di Fabio, 2015).
Em detalhe, a categoria Reflexividade Aumentada surge quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores e na narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos que mostram uma reflexividade mais profunda (na apresentação
do descritor). A categoria Reflexividade Revista aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores, e na narrativa produzida após a intervenção o
descritor ou descritores anteriores desaparecem e aparecem novos descritores. A categoria
Reflexividade Aberta surge quando a narrativa produzida antes da intervenção tem um ou
vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem vários descritores idênticos
(com o mesmo nível de reflexividade na apresentação dos descritores mais
recentes/diferentes). A categoria Reflexividade Melhorada aparece quando a narrativa
produzida antes da intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a
intervenção tem vários descritores idênticos que se aprofundam, com descritores
novos/diferentes. A categoria Sem alterações aparece quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos (com o mesmo nível de reflexividade na apresentação do
descritor).

Procedimento
A UNIFI (Itália) optou por avaliar o jogo GEM (Guidance and Entrepreneurship MindsetsMentalidades de Orientação e Empreendedorismo) (http://www.gemgame.eu). O GEM é um
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jogo online que permite aos utilizadores explorar uma gama diversificada de profissões e
competências gerais de uma forma divertida e envolvente. Permite aos alunos melhorar a sua
consciência sobre competências importantes para a sua carreira futura, incluindo o trabalho
em equipa, a iniciativa, a criatividade, a resolução de problemas, a responsabilidade e a
determinação.
A avaliação da eficácia do jogo sério foi feita por um grupo piloto e um grupo de controlo, com
instrumentos de avaliação qualitativa e quantitativa em T1 (antes de testar o jogo) e T2
(depois de utilizar o jogo).
Mais especificamente, o plano de avaliação é articulado da seguinte forma:
A) Um grupo piloto (alunos que testaram ativamente o jogo; 62 neste caso); um grupo de
controlo (alunos que realizaram atividades normais e não testaram o jogo; 30 neste caso).
a) Aplicação de uma medida quantitativa - a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida
(ERPV; DiFabio, Maree e Kenny, 2018) no grupo piloto e no grupo de controlo, em dois
momentos distintos (ERPV): em T1 (antes de testar o jogo) e T2 (depois de usar o
jogo).
B) Uma subamostra de 15 alunos do grupo piloto; uma subamostra de 15 alunos do grupo de
controlo.
b) Aplicação de ferramentas qualitativas (Autobiografia de Carreira Futura, ACF,
Rehfuss, 2009, versão italiana por Rehfuss & DiFabio, 2012; Avaliação Qualitativa da
Adaptabilidade à Vida, AQAV, DiFabio, 2015) aos grupos piloto e de controlo em T1
(antes de testar o jogo) e T2 (depois de utilizar o jogo).
Análise de dados
Análise Quantitativa de Dados
A UNIFI (Itália), que tinha um grupo piloto e de controlo em T1 e T2 de, pelo menos, 30
participantes para cada um, realizou estatísticas paramétricas. Em particular, foi utilizada
uma análise de variância unilateral (ANOVA) para encontrar quaisquer diferenças
significativas entre a avaliação média do grupo piloto e do grupo de controlo em T1. Além
disso, para avaliar o efeito da intervenção, a avaliação da ANOVA foi repetida com uma
variável (tempo: T1/T2) realizada para o grupo piloto e para o grupo de controlo. O grupo
piloto também repetiu a avaliação da ANOVA com uma variável independente entre os
sujeitos (grupo piloto/grupo de controlo) e uma variável nos sujeitos (hora: T1 / T2).O limiar
foi fixado em p ≤ 0,05.
Análise Qualitativa de Dados
Para o grupo piloto e o grupo de controlo, as respostas iniciais e finais de cada participante no
ACF e no AQAV foram comparadas para efeitos de análise narrativa; esta tarefa foi levada a
cabo por dois avaliadores profissionais independentes. Foi utilizada uma análise de
fiabilidade entre os dois avaliadores auxiliados pela estatística Kappa para determinar a
coerência entre os avaliadores.Oteste Anχ2 também foi utilizado para determinar se as
diferenças evidentes eram significativamente distintas. O limiar foi fixado em p ≤ 0,05.
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Resultados da Análise Quantitativa
UNIFI (Itália) ANOVA
Em T1, a análise da ANOVA não revelou quaisquer diferenças significativas entre o grupo
piloto e o grupo de controlo relativamente às três dimensões do ERPV. Foram obtidos os
seguintes resultados: Autenticidade (F (1, 90) =1,20, p = 277), Aquiescência (F (1,90)=,89, p =
349), Clareza/Projetualidade (F (1, 90) =,22, p=,637) (quadro 1). O resultado é um pré-requisito
importante para a realização de uma comparação entre o grupo piloto e o grupo de controlo.
Quadro1 - UNIFI (Itália) análise de variância unidirecional (ANOVA)
F (1, 90)

p

20.07

1.20

.277

16.27

17.17

.89

.349

14.34

14.80

.22

.637

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n= 62)

(n= 30)

M

M

Autenticidade ERPV

19.42

Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

UNIFI (Itália) Medidas ANOVA repetidas com uma variável (tempo : T1/T2)
A avaliação da ANOVA, repetida com uma variável temporal (tempo: T1/T2) para o grupo
piloto e para o grupo de controlo, apresentou os seguintes resultados, destacando diferenças
significativas apenas para o grupo piloto, em cada uma das três dimensões ERPV. Os
resultados para o grupo piloto foram os seguintes: Autenticidade (F (1, 61) =26,75, p< .001),
Aquiescência (F (1, 61) =18,08, p < .001), Clareza/Projetualidade (F (1, 61) =43,37, p < .001)
(Quadro 2).
Os resultados para o grupo de controlo foram os seguintes : Autenticidade (F (1, 61) =0,50, p=
0,818), Aquiescência (F (1, 61) =0,30, p= 0,870), Clareza/Projetualidade (F (1, 61) =0,61, p=
0,443) (Quadro 3).
Quadro 2 - UNIFI (Itália) Avaliação ANOVA repetida com uma variável no grupo piloto (tempo : T1/T2)
F (1, 61)

Grupo Piloto

p

(n= 62)
T1 M

T2 M
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Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

19.42

21.35

26.75

.001

16.27

18.73

18.08

.001

14.34

17.97

43.37

.001

Quadro 2 - UNIFI (Itália) Avaliação ANOVA repetida com uma variável no grupo de controlo (tempo :
T1/T2)
Grupo de Controlo

F (1, 61)

p

(n= 30)

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV
Clareza/projetualidade
ERPV

T1 M

T2 M

20.07

20.13

0.50

.818

17.17

17.23

0.30

.870

14.80

15.17

0.61

.443

UNIFI (Itália) Avaliação ANOVA repetida com uma variável independente entre os
sujeitos (grupo piloto/grupo de controlo) e uma variável de tempo (tempo: T1/T2)
A avaliação ANOVA repetida com uma variável independente entre os sujeitos (grupo
piloto/grupo de controlo) e uma variável temporal (tempo: T1/T2) apresentou diferenças
estatísticas significativas entre os resultados do pré-teste e do pós-teste do grupo piloto
revelados pelas três dimensões do ERPV:Autenticidade (F(3 , 88) = 10 , 56 , p<.01), Aquiescência
(F(3 , 88) = 7 , 40 , p< .01), Clareza/Projetualidade (F(3 , 88) = 14 , 44 , p< .001) (Quadro 4).
Quadro 4 - UNIFI (Itália) Avaliação ANOVA repetida com uma variável independente entre os sujeitos
(grupo piloto/grupo de controlo) e uma variável temporal (tempo: T1/T2)
Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n= 62)

(n= 30)

F (3, 88)

p

T1 M

T2 M

T1 M

T2 M

Autenticidade ERLV Tempo*grupo

19.42

21.35

20.07

20.13

10.56

.002

Aquiescência ERLV Tempo*grupo

16.27

18.73

17.17

17.23

7.40

.008

14.34

17.97

14.80

15.17

14.44

.001

Clareza/Projetualidade ERLV
Tempo*grupo
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Resultados da Análise Qualitativa de Dados
Autobiografia de Carreira Futura (ACF)
A análise da Autobiografia de Carreira Futura é a seguinte:
No plano pessoal, 12 participantes (80%) do grupo piloto apresentaram alterações e 3
participantes (20%) apresentaram uma estagnação, enquanto que no grupo de controlo 2
participantes (13,13%) apresentaram alterações e 13 participantes (86,87%) apresentaram
uma estagnação. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de
controlo foram estatisticamente significativas (χ2= 13,93, p< .001). A fiabilidade entre os
julgamentos foi determinada por Kappa = .84 (p< .001).
Para o plano de ação pessoal, 13 participantes (86,87 %) do grupo piloto apresentaram
alterações e 2 participantes (13,13 %) apresentaram uma estagnação, enquanto que no grupo
de controlo 1 participante (6,67 %) apresentou alterações e 14 participantes (93,33 %)
apresentaram uma estagnação. O teste χ2 revelou diferenças significativas entre o grupo
piloto e o grupo de controlo (χ2=19,29, p< .001). A fiabilidade entre os julgamentos foi
determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Seguem-se alguns exemplos de resultados qualitativos que seguem os temas dos graus de
mudança profissional identificados na análise ACF do grupo piloto. Por exemplo, a nível
pessoal: num primeiro ACF "Viver por conta própria" e noutro ACF "Viver por conta própria
porque é muito importante para mim ser independente dos meus pais" (1. Tema dos Temas
Gerais e Desejos à Especificação e Exploração, que descreve uma transição de Temas gerais e
desejos para ideias específicas); num primeiro ACF "Numa casa" e no ACF seguinte "Espero
viver na cidade onde nasci porque estou perto dos meus amigos e família. Refleti e é adequado
para mim"4.) Desconfiança na orientação profissional, onde os clientes ignoram aspetos da
vida e da carreira na sua ACF inicial e são aparentemente incapazes de concluir a tarefa. No
entanto, na sua ACF subsequente, realizam a mesma tarefa com precisão e orientação 5). A
nível profissional: num primeiro ACF profissional "professor de educação física" e no ACF
seguinte "espero ser professor de educação física porque gostava de ter um emprego estável
que também me dê tempo para dedicar à minha família e amigos. Além disso, este trabalho vai
ao encontro da minha paixão pelo desporto" (1. Campos Gerais e Desejos de Especificação e
Tema de Exploração); num primeiro ACF profissional "Um trabalho modesto de que gosto" e
num ACF seguinte "Espero estudar química ou medicina na universidade" (3. Tema Sem
descritor "Trabalho" para tema Específico, onde os ACFs iniciais dos participantes começam
com temas gerais e depois centram-se em temas pessoais e profissionais).
Avaliação Qualitativa AQAV
A análise AQAV revelou o seguinte:
Relativamente ao grupo piloto, 12 participantes (80,00 %) apresentaram alterações e 3
participantes (20 %) não apresentaram alterações, sendo que, tal como no grupo de controlo,
1 participante (6,67 %) apresentou alterações e 14 participantes (93,33 %) não apresentaram
quaisquer alterações. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de
9

controlo foram estatisticamente significativas (χ2=16,43, p< .001). A fiabilidade entre os
resultados do teste foi determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Relativamente ao grupo de Controlo, 14 participantes (93,33 %) apresentaram alterações e 1
participante (6,67 %) não apresentou alterações, enquanto que no grupo de controlo, 6
participantes (40,00 %) apresentaram alterações e 9 participantes (60,00 %) não. O teste χ2
revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de controlo foram estatisticamente
significativas (χ2=9,60, p< .01). A fiabilidade entre os resultados do teste foi determinada por
Kappa = .85 (p< .001).
Relativamente à Curiosidade, no grupo piloto, 12 participantes (80,00%) apresentaram
alterações e 3 participantes (20,00 %) não, enquanto que no grupo de controlo 6 participantes
(40,00 %) apresentaram alterações e 9 participantes (60,00%) não apresentaram alterações.
O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de controlo foram
estatisticamente significativas (χ2=5,00, p< .05). A fiabilidade entre os resultados do teste foi
determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Relativamente à Confiança, no grupo piloto 14 participantes (93,33 %) apresentaram
alterações e 1 participante (6,67 %) não apresentou alterações, enquanto que no grupo de
controlo, 5 participantes (33,33 %) apresentaram alterações e 10 participantes (66,67 %) não
apresentaram alterações. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo
de controlo foram estatisticamente significativas (χ2=11,63, p< .001). A fiabilidade entre os
julgamentos foi determinada por Kappa = .84 (p< .001).
Seguem-se alguns exemplos de mudanças demonstradas na análise qualitativa (para as quatro
dimensões da adaptabilidade da carreira - preocupação, controlo, curiosidade, confiança) no
grupo piloto.
Preocupação. Na narrativa antes de utilizar o jogo (T1): 1a) "Saber o que fazer no futuro ou
trabalhar para lá chegar". 1b) "Não" 1c) "Porque eu não sei o que quero fazer" (Antecipar). Na
narrativa após a utilização do jogo: 1a) "Saber o que se quer fazer no futuro". 1b) "Não tenho a
certeza de nada" 1c) "Porque não sei exatamente o que quero fazer. Hoje, estou a “andar para
trás” e talvez possa ser importante fazer algo com a minha paixão pelo desporto". (Descritores
idênticos, mas com reflexividade mais profunda: Antecipação). Reflexividade Aumentada.Tipo
I: nas narrativas produzidas após a sessão, temos um ou vários descritores idênticos, mas são
apresentados com uma reflexividade mais profunda.
Controlo. Na narrativa anterior à utilização do jogo (T1): 2a) "Se estiveres errado sobre a tua
carreira futura, a responsabilidade é tua". 2b) "Espero". 2c) "Porque eu quero decidir".
(Descritor qualitativo: Consciência-Responsabilização pelas ações).Na narrativa após a
utilização do jogo sério: 2a) "Isto significa assumir a responsabilidade pelas vossas ações para
construir a vossa futura carreira" 2b) "Sim". 2c) "Porque hoje compreendi que é uma
competência importante". (Descritor idêntico, mas com uma reflexividade mais profunda:
Consciência-assumir responsabilidade pelas ações). Reflexividade aumentada. Tipo I: nas
narrativas produzidas após a intervenção, temos um ou vários descritores idênticos, mas são
apresentados com uma reflexividade mais profunda.
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Curiosidade. Na narrativa antes de utilizar o jogo sério (T1): 3a) "Abrir mais portas para o
futuro". 3b) "Espero que sim" 3c) "Poder escolher". (Descritor qualitativo: Investigação). Na
narrativa após a utilização do jogo sério 3a) "Abrir mais possibilidades para o futuro" 3b)
"Espero que sim" 3c) "Porque hoje, compreendi que é importante estudar as opções antes de
fazer uma escolha". (Descritor idêntico: Investigação; um novo descritor: Curioso). Mente
aberta. Nas narrativas produzidas após a sessão, encontramos o(s) mesmo(s) descritor(es)
idêntico(s) que as narrativas antes da sessão e com o mesmo nível de reflexividade, mas
também aparece um novo descritor.
Confiança. Na narrativa antes de usar o jogo (T1): 4a) "Acredita nas tuas próprias capacidades
e usa-as" 4b) "Não" 4c) "Porque eu não acredito nas minhas próprias capacidades". (Descritor
qualitativo: Capaz). Na narrativa depois de utilizar o jogo sério 4a) "Acredita nas tuas próprias
capacidades" 4b) "Nem por isso" 4c) "Porque não acredito de todo nas minhas capacidades,
mesmo que hoje tenha refletido e compreendido que tinha competências para construir o meu
futuro e que também posso aprender novas competências".Mente aberta. Na narrativa após a
utilização do jogo sério, encontramos o(s) mesmo(s) descritor(es) idêntico(s) que as
narrativas antes da sessão e com o mesmo nível de reflexividade, mas aparecem também
novos descritores.
Discussão dos resultados
Discussão dos Resultados Quantitativos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV)
Relativamente aos resultados quantitativos dos participantes italianos, há um aparente
aumento das três dimensões da ERPV no grupo piloto em comparação com o grupo de
controlo.Após a utilização do jogo, os alunos mostraram mais autenticidade no seu
conhecimento dos seus planos de carreira, baseados nos seus valores e no sentido mais
autêntico de si próprios, e reportaram menos "aquiescência" em termos de não estarem
inclinados a aceitar passivamente percursos de carreira "escolhidos por outros". Também
relataram mais clareza/projetualidade no planeamento de carreiras pessoais, incluindo as
implicações das escolhas e decisões (Di Fabio et al., 2018). A utilização de jogos sérios parece
aumentar a reflexividade dos alunos relativamente aos seus planos de carreira e de vida em
três dimensões, em particular na Clareza/Projetualidade – dimensão relativa à clareza dos
planos de carreira pessoais, tendo em conta as implicações das escolhas e decisões (Di Fabio
et al., 2018). Também relataram mais clareza/projetualidade no planeamento de carreiras
pessoais, incluindo as implicações das escolhas e decisões (Di Fabio et al., 2018).A utilização
de jogos sérios parece aumentar a reflexividade dos alunos no que se refere aos seus planos
de carreira e de vida em três dimensões, em particular na dimensão Clareza/Projetualidade,
relativa à clareza dos planos de carreira pessoais e tendo em conta as implicações das
escolhas e decisões (Di Fabio et al. , 2018).
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Discussão dos Resultados Qualitativos
Autobiografia de Carreira Futura (ACF)
O jogo escolhido mostrou um aumento nos temas de mudança da ACF tanto em áreas pessoais
como profissionais. Este movimento de temas mostrou uma mudança na narrativa dos
participantes após a conclusão da sessão; uma mudança que reflete o desenvolvimento do eu
e dos próprios objetivos de vida/trabalho, indicando uma maior consciência e uma descrição
mais clara em consonância com os resultados quantitativos, que evidenciaram uma maior
reflexividade. No grupo piloto, relativamente ao tema da alteração, é visível uma prevalência
do tema1 (Campos Gerais e Desejos de Especificação e Tema de Exploração) tanto a nível
pessoal como profissional. Pelo contrário, no grupo de controlo, apenas 1 aluno, de um total
de 15, mostrou uma alteração independentemente do jogo.
Avaliação qualitativa AQAV
Os resultados obtidos pela AQAV no grupo piloto mostraram mudanças de narrativa em
termos de adaptabilidade de carreira em T2 (após a utilização do jogo), enquanto que o grupo
de controlo não mostrou quaisquer alterações. O grupo piloto mostrou alterações
significativas nos quatro aspetos da adaptabilidade da carreira (Savickas, 2001; Savickas &
Porfeli, 2012): O aspeto Preocupação refere-se à forma como recebemos orientação para o
nosso próprio futuro. O aspeto Controlo refere-se à medida em que as pessoas se sentem
responsáveis e capazes de determinar a sua própria carreira. O aspeto Curiosidade refere-se à
capacidade de explorar diversas possibilidades de trabalho presentes na comunidade, de
acordo com as nossas próprias aptidões e interesses. O aspeto da Confiança refere-se à
confiança necessária para podermos atingir as nossas próprias aspirações e objetivos
profissionais, mesmo confrontados com obstáculos e barreiras. Em particular, o grupo piloto
apresentou alterações nos aspetos de Controlo e Confiança.

ONISEP (França)
Método
Participantes
O grupo-alvo da ONISEP (França) foram alunos franceses da escola REP (14-15 anos). O grupo
piloto foi composto por 23 participantes e o grupo de controlo por 16 participantes.
Avaliação Quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018). A ERPV é
composta por 15 itens numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 = Discordo Totalmente a 5 =
Concordo Totalmente). A escala dá pontuações em três dimensões distintas: Autenticidade
(por exemplo, os meus planos de vida futuros são impulsionados pelos meus valores);
Aquiescência (por exemplo, os meus planos de carreira são impulsionados pelos valores da
sociedade em que vivo, e não pelos meus próprios valores); Clareza/Projetualidade (por
exemplo, os meus planos de vida futuros estão claramente definidos). Os coeficientes de
Cronbach alfa são: .86 para a dimensão da Autenticidade; .83 para a dimensão da
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Aquiescência; e .89 para a dimensão da Clareza/Projetualidade. A validação simultânea foi
estabelecida em termos correspondentes à Medida de Vida Significativa (MVS, Morgan &
Farsides, 2009) (.56 Dimensão de Autenticidade; .06 Dimensão de Aquiescência; .53 Dimensão
de Clareza/Projetualidade) e com a Escala de Autenticidade (Wood, Linley, Maltby, Baliousis,
& Joseph, 2008) (.39 Dimensão de Autenticidade; .05 Dimensão de Aquiescência; .29
Dimensão de Clareza).
Avaliação qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (ACF, Rehfuss, 2009). A ACF permite perceber
detalhadamente os motivos pessoais e profissionais, os valores e a direção antes e depois da
intervenção na carreira. A ACF inclui as seguintes perguntas: onde espera estar na vida e onde
se vê profissionalmente daqui a 5 anos? (Rehfuss, 2009).
A comparação dos ACFs iniciais e posteriores pode ser feita considerando os seguintes oito
graus de mudança identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; 2) Tema Dos Interesses Gerais para Mais Específicos; 3)
Tema Do "Trabalho" sem descrição para Específico; 4) Tema Do Desrespeito à Orientação; 5)
Tema Da Vagueza ao Foco; 6) Tema Da Dificuldade à Esperança; 7) Tema Da Mente Fechada
para Mente Aberta; 8) Tema Estagnação.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV - LAQuA, Di Fabio, 2015). A AQAV avalia
a adaptabilidade (Savickas, 2001, 2005), através da deteção de uma mudança ou falta de
mudança nas narrativas individuais antes e depois de uma intervenção. A AQAV é composta
por 12 questões, com três questões por categoria (Preocupação, Controlo, Curiosidade,
Confiança) do inventário das capacidades de adaptabilidade da carreira – versão internacional
2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). As respostas às 12 perguntas são comparadas, antes e depois
da intervenção, com 24 indicadores qualitativos: seis para cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade, Confiança) do inventário das capacidades de
adaptabilidade de carreira - versão internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). A análise das
narrativas foi realizada através destes indicadores qualitativos, organizados pelo sistema de
codificação AQAV, divididos em cinco categorias de mudança de análise qualitativa em
diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade aumentada, Reflexividade revista,
Reflexividade aberta, Reflexividade melhorada e Sem alterações) (Di Fabio, 2015).
Em detalhe, a categoria Reflexividade Aumentada aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores e na narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos que mostram uma reflexividade mais profunda (na apresentação
do descritor). A categoria Reflexividade Revista surge quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores, e na narrativa produzida após a intervenção o
descritor ou descritores anteriores desaparecem e aparecem novos descritores. A categoria
Reflexividade Aberta aparece quando a narrativa produzida antes da intervenção tem um ou
vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem vários descritores idênticos
(com o mesmo nível de reflexividade na apresentação dos descritores mais
recentes/diferentes). A categoria Reflexividade Melhorada surge quando a narrativa
produzida antes da intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a
intervenção tem vários descritores idênticos que se aprofundam, com descritores
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novos/diferentes. A categoria Sem alterações aparece quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos (com o mesmo nível de reflexividade na apresentação do
descritor).
Procedimento
A ONISEP (França) escolheu avaliar o jogo "Imaginar o futuro" ('L'avenir's imagine!')
(https://www.lavenirsimagine.com/). Este jogo baseia-se na informação sobre orientação
vocacional e igualdade de género. Foi concebido para ser utilizado quer em grupo quer
individualmente.
Para avaliar a eficácia do jogo, foi formado um grupo piloto e um grupo de controlo, utilizando
ferramentas de avaliação qualitativa e quantitativa em T1 (antes de testar o jogo) e T2 (depois
de utilizar o jogo).
Mais especificamente, o plano de avaliação foi articulado da seguinte forma:
A) Um grupo piloto (alunos que testaram ativamente o jogo, 23 alunos neste caso); um grupo
de controlo (alunos que realizaram atividades normais e não testaram o jogo; 16 neste caso).
a) Aplicação de uma medida quantitativa – a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida
(ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018) no grupo piloto e no grupo de controlo, em dois
momentos distintos (ERPV): em T1 (antes de testar o jogo) e T2 (depois de testar o
jogo).
B) Uma subamostra de 15 alunos do grupo piloto; uma subamostra de 15 alunos do grupo de
controlo.
b) Aplicação de ferramentas qualitativas (Autobiografia de Carreira Futura, ACF,
Rehfuss, 2009, versão italiana por Rehfuss & Di Fabio, 2012; Avaliação Qualitativa da
Adaptabilidade à Vida, AQAV, Di Fabio, 2015) dos grupos piloto e de controlo em T1
(antes de testar o jogo) e T2 (depois de testar o jogo).
Análise de dados
Análise Quantitativa de Dados
A ONISEP (França) tinha um grupo piloto e um grupo de controlo em T1 e T2, pelo que foi
possível comparar os resultados no ERPV para os dois grupos em dois momentos distintos.
Dado que o grupo piloto e o grupo de controlo eram compostos por menos de 30
participantes, para analisar os resultados é apropriado realizar uma comparação utilizando
estatísticas não paramétricas. Em particular, foi realizado um teste não paramétrico MannWhitney U (equivalente a uma análise de variância paramétrica ANOVA unilateral quando são
comparados dois grupos) para encontrar quaisquer diferenças estatisticamente significativas
na pontuação média da avaliação entre o grupo piloto e o grupo de controlo em T1.Além disso,
para avaliar o efeito da intervenção, foi realizado um teste não paramétrico Wilcoxon
(equivalente a uma análise ANOVA de medidas paramétricas repetidas com uma variável
intra-sujeitos - tempo: T1 / T2) para o grupo piloto e para o grupo de controlo. Foi também
realizado um teste não paramétrico Mann-Whitney U (equivalente a uma repetição de
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medidas paramétricas ANOVA com um grupo piloto/grupo de controlo variável independente
entre os sujeitos e uma variável de tempo n intra-sujeito: T1/T2). O limiar foi fixado em p ≤ 0,
05.

Análise Qualitativa de Dados
Para o grupo piloto e o grupo de controlo, as respostas iniciais e finais de cada participante no
ACF e no AQAV foram comparadas para efeitos de análise narrativa; esta tarefa foi levada a
cabo por dois avaliadores profissionais independentes. Foi utilizada uma análise de
fiabilidade entre os dois avaliadores auxiliados pela estatística Kappa para determinar a
coerência entre os avaliadores.O teste χ2 foi também utilizado para determinar se as
diferenças evidentes eram significativamente distintas. O limiar foi fixado emp ≤ 0,05.

Resultados da Análise Quantitativa
ONISEP (França) Teste não paramétrico Mann-Whitney UT
Para T1, o teste Mann-Whitney U não revelou qualquer diferença significativa entre o grupo
de teste e o grupo de controlo no que diz respeito às três dimensões ERPV. Foram obtidos os
seguintes resultados: Autenticidade (U =180,00, p = 921), Aquiescência (U=238,00, p = 128),
Clareza/Projetualidade (U =175,50, p = 810) (quadro 5). Este resultado foi um pré-requisito
importante para a comparação entre o grupo de teste e o grupo de controlo.

Quadro 5 - ONISEP (França) Teste não paramétrico Mann-Whitney U

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

U

p

19.63

180.00

.921

11.17

11.50

238.00

.128

18.35

17.13

175.50

.810

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n= 23)

(n= 16)

M

M

19.91
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ONISEP (França) Teste não paramétrico Wilcoxon
Para o teste não paramétrico Wilcoxon, os resultados para o grupo piloto foram os seguintes:
Autenticidade (W = 16,00, p< .001), Aquiescência (W= 26,76, p< .01), Clareza/Projetualidade
(W = 44,50, p< .05) (Quadro 6). Os resultados para o grupo de controlo foram os seguintes:
Autenticidade (W= 23,00, p= 0,365), Aquiescência (W= 25,00, p= 150), Clareza/Projetualidade
(W= 0,61, p= 220) (Quadro 7).
Quadro 6 -ONISEP (França) Teste não paramétrico Wilcoxon
Grupo Piloto

W

p

(n= 23)

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

T1 M

T2 M

19.91

13.48

16.00

.001

11.17

16.26

26.76

.006

18.35

14.00

44.50

.013

W

p

Quadro 7 -ONISEP (França) Teste não paramétrico Wilcoxon
Grupo de Controlo
(n= 16)

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

T1 M

T2 M

20.13

19.63

23.00

.365

13.06

11.50

25.00

.151

18.25

17.13

28.00

.220

ONISEP (França) teste não paramétrico Mann-WhitneyU
O teste não paramétrico Mann-Whitney U apresentou diferenças estatísticas significativas
entre os resultados do pré e pós-teste para o grupo piloto: autenticidade (U = 307,50, p< .001),
aquiescência (U = 93,50, p<.01), clareza/projetualidade (U = 175,50, p = .177) (quadro 8).
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Quadro 8- ONISEP (França) teste não paramétrico Mann-WhitneyU

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade ERPV

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n = 23)

(n= 16)

U

p

T1 M

T2 M

T1 M

T2 M

19.91

13.48

20.13

19.63

307.50

.001

11.17

16.26

13.06

11.50

93.50

.009

18.35

14.00

18.25

17.13

175.50

.177

Resultados da Análise Qualitativa de Dados
Autobiografia de Carreira Futura (ACF)
A análise da Autobiografia de Carreira do Futuro revelou o seguinte: 11 participantes (47,83
%) no grupo piloto apresentaram uma alteração e 12 participantes (52,17 %) não
apresentaram qualquer alteração, enquanto que no grupo de controlo, 2 participantes (12,50
%) apresentaram uma alteração e 14 participantes (87,50 %) não apresentaram qualquer
alteração. O teste χ2 mostrou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de controlo
foram estatisticamente significativas (χ2=5,30, p< .05). A fiabilidade do julgamento foi
determinada por Kappa = .86 (p< .001).É possível destacar um aumento dos temas de
mudança no grupo piloto em termos de uma maior reflexão após o jogo, nomeadamente na
transição dos campos gerais para os mais específicos deste jovem grupo-alvo (14-15 anos de
idade).
Apresentam-se alguns exemplos de feedback qualitativo seguindo os temas dos graus de
mudança profissional identificados durante a análise ACF do grupo piloto. Por exemplo,
"Dentro de cinco anos, consigoimaginar-me a estudar uma especialização técnica superior
(Brevet de technicien supérieur)" e "Dentro de cinco anos, consigo ver-me a estudar para um
ETS. Decidi fazer isto para ter a certeza do que gosto de fazer; graças à experiência de
trabalho, consigo ter a certeza do trabalho que quero ter e obter um diploma suplementar" 1)
Campos Gerais e Desejos de Especificação e Tema de Exploração; que descreve uma
progressão de interesses e desejos gerais para temas mais específicos = i.e. num ACF inicial
"Continuar a estudar" e num ACF adicional "Vou para a universidade".
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
A análise AQAV revelou os seguintes resultados:
Relativamente à Preocupação, no grupo piloto 14 participantes (60,87%) apresentaram
alterações e 9 participantes (39,13%) não apresentaram quaisquer alterações, enquanto que
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no grupo de controlo 3 participantes (18,75%) apresentaram alterações e os outros 13
participantes (81,25%) não. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o
grupo de controlo foram estatisticamente significativas (χ2=6, 81, p< .01). A fiabilidade entre
os julgamentos foi determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Relativamente ao Controlo, no grupo piloto 11 participantes (47,83 %) mostraram alterações
e 12 participantes (52,17 %) não apresentaram quaisquer alterações, enquanto que no grupo
de controlo 5 participantes (31,25 %) apresentaram alterações e 11 participantes (68,75 %)
não apresentaram quaisquer alterações. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo
piloto e o grupo de controlo não eram estatisticamente significativas (χ2=1,07, p = .301). A
fiabilidade entre os julgamentos foi determinada por Kappa = .82 (p< .001).
Relativamente à Curiosidade, no grupo piloto 11 participantes (47, 83 %) apresentaram
alterações e 12 participantes (52,17 %) não apresentaram quaisquer alterações, enquanto
que no grupo de controlo 7 participantes (43,75 %) apresentaram alterações e 9 participantes
(56,25 %) não apresentaram quaisquer alterações. O teste χ2 revelou que as diferenças entre
o grupo piloto e o grupo de controlo não eram estatisticamente significativas (χ2=.06, p =
.802). A fiabilidade entre os julgamentos foi determinada por Kappa = .84 (p< .001).
Relativamente à Confiança, no grupo piloto 14 participantes (60,87 %) apresentaram
alterações e 9 participantes (39,13 %) não reportaram quaisquer alterações, enquanto que no
grupo de controlo 4 participantes (25,00 %) apresentaram alterações e 12 participantes
(75,00 %) não. O teste χ2 revelou que as diferenças entre o grupo piloto e o grupo de controlo
foram estatisticamente significativas (χ2=4,89, p< .05). A fiabilidade entre os julgamentos foi
determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Seguem-se alguns exemplos de alterações registadas durante a análise qualitativa (para as
quatro dimensões da adaptabilidade da carreira - preocupação, controlo, curiosidade,
confiança) no grupo piloto.
Preocupação. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 1a) "para conhecer pessoas que
me possam dar conselhos sobre empregos que eu possa ter mais tarde". 1b) "Não" 1c) "Não
penso na minha vida futura". (Descritor qualitativo: Envolvimento). Na narrativa, após a
utilização do jogo: 1a) "Sinto-me organizado para o meu futuro". 1b) "É muito complicado
para mim ver o meu futuro". 1c) "Neste momento não. Mais tarde, não sei" (novo descritor:
Estratégico). Reflexividade revista: Nas narrativas após a utilização do jogo, podemos ver que
o descritor das narrativas pré-intervenção desapareceu e apareceu um novo descritor.
Controlo. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 2a) "Isto significa procurar formação
para o meu futuro emprego, perguntando às pessoas que têm conhecimentos" 2b) "Sim,
assumo a responsabilidade pelo meu futuro" 2c) "Porque estou interessado em tornar-me
jogador de futebol" (Sem descritor). Na narrativa após a utilização do jogo:2a) "Para me
tornar responsável nos próximos anos". Para saber mais sobre o futuro". 2b) "Sim, penso que
assumo a responsabilidade pelo meu futuro "2c) "Porque é importante". (Novo descritor:
Consciência-Assumir responsabilidade pelas minhas ações). Tipo II: Nas narrativas antes da
utilização do jogo, há falta de descritores, enquanto que nas narrativas após a intervenção
aparece um descritor.
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Curiosidade. Na narrativa antes da utilização do jogo sério (T1): 3a) "Para mim, isto significa
tentar prever o que vai acontecer e ver se tudo vai acontecer da forma como foi planeado" 3b)
"Sim". 3c) "Porque estou ansioso por ver se tudo vai acontecer da forma que imaginei"
(Descritor qualitativo: Inquérito). Na narrativa, após a utilização do jogo: 3a) "Para saber se
tudo vai acontecer como eles imaginaram" 3b) "Sim". 3c). "Porque estou ansioso por saber se
o negócio com que sonhei será o que o meu coração deseja, se conseguir passar por todos os
desafios, porque sei que me esperam desafios, e se alguma vez vou alcançar o meu objetivo"
(um novo descritor mas uma reflexividade mais profunda: Investigação). Reflexividade mais
profunda. Tipo I: Nas narrativas após a utilização do jogo, temos um ou dois descritores
idênticos, mas são apresentados com uma reflexividade mais profunda.
Confiança. Na narrativa antes da utilização do jogo sério (T1): 4a) "Fazer tudo para alcançar o
meu objetivo, mas ter algo mais em que me possa apoiar" 4b) "Sim". 4c) "Eu planeio".
(Descritor qualitativo: Inovar). Na narrativa, depois da utilização do jogo: 4a) "Estou confiante
e vou encontrar uma forma" 4b) "Sim" 4c) "Vou-me informar". (novo descritor: Capaz de
trabalhar em respostas). Reflexividade revista: Nas narrativas após a utilização do jogo,
podemos ver que o descritor das narrativas anteriores, pré-intervenção, desapareceu e
apareceu um novo descritor.
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Discussão dos Resultados Quantitativos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV)
Quanto aos resultados quantitativos, é particularmente interessante salientar que o jogo
L'avenir's imagine! promove um aumento da dimensão de aquiescência da ERPV no grupo
piloto em comparação com o grupo de controlo. É um resultado particularmente promissor
porque esta dimensão de aceitação passiva de sugestões para o futuro não é fácil de melhorar
durante uma única intervenção. É igualmente possível observar que, em comparação com o
grupo de controlo, o grupo piloto mostra uma diminuição na dimensão de autenticidade do
ERPV que parece ser intuitiva. Isto pode ser explicado pelo facto de que, numa primeira
instância, a aprendizagem baseada em jogos leva o aluno a refletir sobre os verdadeiros
valores, que provocam uma espécie de crise interior que os torna menos autênticos.
Discussão dos Resultados Qualitativos
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
A utilização do L'avenir's imagine! demonstrou um aumento significativo nos temas de
mudança da ACF no grupo piloto, em comparação com o grupo de controlo, nomeadamente no
tema dos interesses gerais para temas mais específicos neste jovem grupo-alvo (14-15 anos).
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
Os resultados obtidos pelo AQAV destacaram que o grupo piloto apresentou uma alteração na
narrativa relativa a duas das quatro áreas de adaptabilidade da carreira (preocupação e
confiança) em T2 após a utilização do jogo, enquanto que o grupo de controlo não apresentou
alterações em nenhuma das quatro áreas. Em particular, o grupo piloto apresentou alterações
significativas relativamente às dimensões de Preocupação e Confiança na adaptabilidade da
carreira (Savickas, 2001; SavickasandPorfeli, 2012). O jogo parece ter impacto em aspetos
específicos, nomeadamente na Preocupação e Confiança.A preocupação refere-se à tendência
para ser dirigido no seu próprio futuro, incluindo a tendência de analisar a sua situação
específica com uma visão objetiva - tendo em conta a experiência passada e a situação atual,
olhando em frente para possíveis progressões futuras. A confiança refere-se à confiança em
ser capaz de construir o seu próprio futuro de acordo com os seus próprios planos, mesmo
quando confrontado com adversidades.
Perante estes resultados qualitativos obtidos, graças ao AQAV, é possível concluir que o jogo
pode apoiar a construção de uma carreira e de um plano de vida futuros.
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FASE (Espanha)
Método
Participantes
O grupo-alvo da FASE (Espanha) foram os NEETS (18-24 anos). Em T1, o grupo piloto era
composto por 20 participantes e o grupo de controlo por 10. Em T2, havia apenas o grupopiloto composto por 20 participantes.
Avaliação Quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018). A ERP é
composta por 15 itens numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 = Discordo Totalmente a 5 =
Concordo Totalmente). A escala atribui pontuações em três dimensões distintas:
Autenticidade (por exemplo, os meus planos de vida futura são impulsionados pelos meus
valores); Aquiescência (por exemplo, os meus planos de carreira são impulsionados pelos
valores da sociedade em que vivo, e não pelos meus próprios valores); Clareza/Projetualidade
(por exemplo, os meus planos de vida futura estão claramente definidos). Os coeficientes de
Cronbach alfa são: .86 para a dimensão da Autenticidade; .83 para a dimensão da
Aquiescência; e .89 para a dimensão da Clareza/Projetualidade. A validação simultânea foi
estabelecida de acordo com a Medida de Vida Significativa (MVS, Morgan & Farsides, 2009)
(.56 Dimensão de Autenticidade; .06 Dimensão de Aquiescência; .53 Dimensão de
Clareza/Projetualidade) e com a Escala de Autenticidade (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &
Joseph, 2008) (.39 Dimensão de Autenticidade; .05 Dimensão de Aquiescência; .29 Dimensão
de Clareza).
Avaliação qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (ACF, Rehfuss, 2009). A ACF permite perceber
detalhadamente os motivos pessoais e profissionais, os valores e a direção antes e depois da
intervenção na carreira. A ACF inclui as seguintes perguntas: onde espera estar na vida e onde
se vê profissionalmente daqui a 5 anos? (Rehfuss, 2009).
A comparação dos ACFs iniciais e posteriores pode ser feita considerando os seguintes oito
graus de mudança identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; 2) Tema Dos Interesses Gerais para Mais Específicos; 3)
Tema Do "Trabalho" sem descrição para Específico; 4) Tema Do Desrespeito à Orientação; 5)
Tema Da Vagueza ao Foco; 6) Tema Da Dificuldade à Esperança; 7) Tema Da Mente Fechada
para Mente Aberta; 8) Tema Estagnação.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV - LAQuA, Di Fabio, 2015). A AQAV avalia
a adaptabilidade (Savickas, 2001, 2005), através da deteção de uma mudança ou falta de
mudança nas narrativas individuais antes e depois de uma intervenção. A AQAV é composta
por 12 questões, com três questões por categoria (Preocupação, Controlo, Curiosidade,
Confiança) do inventário das capacidades de adaptabilidade da carreira - versão internacional
2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). As respostas às 12 perguntas são comparadas, antes e depois
da intervenção, com 24 indicadores qualitativos: seis para cada uma das quatro dimensões
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(Preocupação, Controlo, Curiosidade, Confiança) do inventário das capacidades de
adaptabilidade de carreira - versão internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). A análise das
narrativas foi realizada através destes indicadores qualitativos, organizados pelo sistema de
codificação AQAV, divididos em cinco categorias de mudança de análise qualitativa em
diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade aumentada, Reflexividade revista,
Reflexividade aberta, Reflexividade melhorada e Sem alterações) (Di Fabio, 2015).
Em detalhe, a categoria Reflexividade Aumentada aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores e na narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos que mostram uma reflexividade mais profunda (na apresentação
do descritor). A categoria Reflexividade Revista aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores, e na narrativa produzida após a intervenção o
descritor ou descritores anteriores desaparecem e aparecem novos descritores. A categoria
Reflexividade Aberta surge quando a narrativa produzida antes da intervenção tem um ou
vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem vários descritores idênticos
(com o mesmo nível de reflexividade na apresentação dos descritores mais
recentes/diferentes). A categoria Reflexividade Melhorada revela-se quando a narrativa
produzida antes da intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a
intervenção tem vários descritores idênticos que se aprofundam, com descritores
novos/diferentes. A categoria Sem alterações aparece quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos (com o mesmo nível de reflexividade na apresentação do
descritor).
Procedimento
A FASE (Espanha) escolheu o Playhost, um jogo de orientação vocacional criado no âmbito de
um projeto europeu anterior (Playhost - www.fase.net/playhost). Ao selecionar respostas em
múltiplas situações, os participantes podem explorar as competências associadas a 3 áreas da
gastronomia: Hotel, Café/snack-bar e Restaurante, decidindo assim se querem receber
formação ou encontrar trabalho no setor.
A FASE utilizou ferramentas qualitativas e quantitativas em T1 (antes de utilizar o jogo) com o
grupo piloto e com o grupo de controlo; e ferramentas qualitativas e quantitativas em T2
(depois de utilizar o jogo) apenas com o grupo piloto devido a dificuldades associadas ao
grupo-alvo NEETS.
Mais especificamente, o plano de avaliação foi definido da seguinte forma:
A) Um grupo piloto (NEETs que testaram ativamente o jogo; 20 NEETs neste caso); um grupo
de controlo (NEETs que realizaram atividades normais que não testaram o jogo; 10 neste
caso).
a) Aplicação de uma medida quantitativa - a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida
(ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018) ao grupo piloto e ao grupo de controlo em T1
(antes de testar o jogo) e apenas ao grupo piloto em T2 (depois de utilizar o jogo).
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B) Um grupo piloto (NEETs que testaram ativamente o jogo; 20 neste caso); um grupo de
controlo (NEETs que realizaram atividades normais que não testaram o jogo; 10 NEETs neste
caso).
b) Aplicação de uma medida qualitativa (Autobiografia de Carreira Futura, ACF,
Rehfuss, 2009; Avaliação Qualitativa de Adaptabilidade à Vida, AQAV, DiFabio, 2015) ao
grupo piloto e ao grupo de controlo em T1 (antes de testar o jogo) e apenas ao grupo
piloto em T2 (depois de usar o jogo).
Análise de dados
Análise Quantitativa de Dados
A FASE (Espanha) optou por trabalhar com um grupo-alvo NEET particularmente difícil de
alcançar, e o grupo piloto e o grupo de controlo eram constituídos por menos de 30
participantes cada um. Para este número de participantes, é apropriado realizar uma
comparação utilizando estatísticas não paramétricas.Em particular, foi realizado um teste não
paramétrico Mann-Whitney U (equivalente a uma análise de variância paramétrica unilateral
ANOVA quando se comparam dois grupos) para encontrar quaisquer diferenças
estatisticamente significativas na pontuação média da avaliação entre o grupo piloto e o grupo
de controlo em T1. Além disso, para avaliar o efeito da intervenção, realizou-se um teste não
paramétrico Wilcoxon (equivalente a uma ANOVA de medidas paramétricas repetidas com
uma variável intra-sujeito - tempo: T1 / T2) para o grupo piloto e para o grupo de controlo.
Realizou-se, também, um teste não paramétrico Mann-Whitney U (equivalente a uma
repetição de medidas paramétricas ANOVA com um grupo piloto/grupo de controlo variável
independente entre os sujeitos e uma variável de tempo n intra-sujeito: T1/T2). O limiar foi
fixado em p ≤ 0, 05.

Análise Qualitativa de Dados
Para o grupo piloto e o grupo de controlo, as respostas iniciais e finais de cada participante no
ACF e no AQAV foram comparadas para efeitos de análise narrativa; isto foi levado a cabo por
dois avaliadores profissionais independentes. Foi utilizada uma análise de fiabilidade entre os
dois avaliadores auxiliados pela estatística Kappa para determinar a coerência entre os
avaliadores.O teste χ2 foi também utilizado para determinar se as diferenças evidentes eram
significativamente distintas. O limiar foi fixado na p ≤ 0,05.

Resultados da Análise Quantitativa
FASE (Espanha) pré-teste não paramétrico Mann-Whitney U
Em T1, o teste não paramétrico Mann-Whitney U não revelou qualquer diferença significativa
entre o grupo piloto e o grupo de controlo relativamente às três dimensões do ERPV. Foram
obtidos os seguintes resultados: Autenticidade (U =126,00, p = 267), Aquiescência (U =97,00,
p = 914), Clareza/Projetualidade (U =122,00, p = 350) (quadro 9). Este resultado é um prérequisito importante para fazer a comparação entre o grupo piloto e o grupo de controlo.
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Quadro 9 - FASE (Espanha) pré-teste não paramétrico Mann-Whitney U
U

p

22.40

126.00

.267

17.60

17.70

97.00

.914

19.90

21.30

122.00

.350

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n= 20)

(n= 10)

M

M

21.25

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

FASE (Espanha) teste não paramétrico de Wilcoxon
O teste não paramétrico Wilcoxon para o grupo piloto deu os seguintes resultados:
autenticidade (W= 77,00, p = .120), aquiescência (W= 22,00, p = .099), clareza/projetualidade
(W= 58,50, p = 361) (quadro 10).
Quadro 10 - FASE (Espanha) teste não paramétrico de Wilcoxon
Grupo Piloto
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20.35
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Resultados da Análise Qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
No grupo piloto, a análise da Autobiografia de Carreira Futura revelou o seguinte: 17
participantes (85%) apresentaram uma alteração e 3 participantes (15%) não apresentaram
qualquer alteração.
Os resultados mostraram um aumento dos temas de mudança no grupo piloto depois de
terem jogado o jogo. Mesmo que esta evidência seja apenas descritiva, uma vez que o grupo de
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controlo não estava presente em T2 para uma comparação estatística, os resultados parecem
particularmente promissores – especialmente num grupo-alvo tão complexo como os NEETs.
Seguem-se alguns exemplos de feedback qualitativo com os temas dos graus de mudança
profissional identificados durante a análise ACF do grupo piloto. Por exemplo, "Em cinco
anos, consigo ver-me a estudar uma especialização técnica superior (Brevet de technicien
supérieur)" e "Em cinco anos, consigo ver-me a estudar para um ETS. Decidi fazer isto para ter
a certeza do que gosto de fazer; graças à experiência de trabalho, consigo ter a certeza do
trabalho que quero fazer e ter um diploma suplementar" 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; que descreve uma progressão de interesses e desejos
gerais para temas mais específicos = i.e. num ACF inicial "Continuar a estudar" e num ACF
adicional "Vou para a universidade".
"Tenho um trabalho ligado à cozinha" e numa ACF seguinte "ter a minha própria pastelaria "1)
Campos Gerais e Desejos de Especificação e Tema de Exploração; que descreve uma
progressão de interesses e desejos gerais para temas mais específicos. Num primeiro ACF
"Sonho ser uma mulher de negócios" e no seguinte ACF "Espero poder criar o meu franchise
de gelados e chocolate, o que financeiramente me permite ter um rendimento estável, porque
penso que é uma parte muito importante para ter uma vida pessoal agradável e fácil "3) Tema
Do "Trabalho" sem descrição para Específico, onde os participantes iniciam o ACF com temas
gerais e depois concentram-se em temas pessoais e profissionais.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
A análise do AQAV revelou os seguintes resultados relativamente ao grupo piloto (neste caso
não houve grupo de controlo) permitindo uma análise descritiva das alterações no grupo
piloto.
Relativamente à Preocupação, 15 participantes (75,00%) apresentaram alterações e 5
participantes (25,00%) não apresentaram qualquer alteração. A fiabilidade entre julgamentos
foi determinada por Kappa = .82 (p< .001).
No que diz respeito ao Controlo, 12 participantes (60,00%) apresentaram alterações e 8
participantes (40,00%) não apresentaram qualquer alteração. A fiabilidade entre julgamentos
foi determinada por Kappa = .83 (p< .001).
Relativamente à Curiosidade, 13 participantes (65,00 %) apresentaram alterações e 7
participantes (35,00 %) não apresentaram qualquer alteração. A fiabilidade entre
julgamentos foi determinada por Kappa = .83 (p< .001).
No que se refere à Confiança, 14 participantes (70,00 %) apresentaram alterações e 6
participantes (30,00 %) não apresentaram qualquer alteração. A fiabilidade entre
julgamentos foi determinada por Kappa = .84 (p< .001).
Seguem-se alguns exemplos de alterações registadas durante a análise qualitativa (para as
quatro dimensões da adaptabilidade da carreira – preocupação, controlo, curiosidade,
confiança) no grupo piloto.
Preocupação. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 1a) "Tento esquecer que não tenho
emprego agora e penso que talvez venha a trabalhar no futuro "1b) "Não tanto" 1c) "Penso
25

que nunca tive um emprego e receio que nunca venha a ter um no futuro". (Sem descritor). Na
narrativa, após a utilização do jogo: 1a) "Espero que o futuro seja diferente, melhor" 1b) "Não"
1c) "Porque não tinha muita esperança antes, mas agora, depois dos testes e do jogo, vejo que
tenho algumas capacidades e talvez possa ter um bom emprego" (descritor qualitativo:
preparar). Aumento da reflexividade. Tipo II: Nas narrativas produzidas antes da utilização do
jogo, há falta de descritor, enquanto que nas narrativas após a intervenção apareceu um
descritor.
Controlo. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 2a) "Faço o que posso" 2b) "Sim". 2c)
"Fiz um curso de formação, mas ainda não tenho um emprego" (Sem descritor). Na narrativa
após a utilização do jogo:2a) "Preparar-me para ter um bom emprego" 2b) "Ainda não" 2c) "
Por ter chegado aqui já é um começo, mas tenho de estudar mais". (Descritor qualitativo:
Responsável) Aumento da reflexividade. Tipo II: Nas narrativas produzidas antes da
utilização do jogo, há falta de descritores, enquanto que nas narrativas produzidas após a
intervenção, aparece um descritor.
Curiosidade. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 3a) "Quero saber o que vai
acontecer no futuro". 3b) "Não" 3c) "Porque penso no passado e no presente, e porque não
tenho trabalho agora, tenho medo do que vai acontecer no futuro" (Sem descritor). Na
narrativa, após a utilização do jogo: 3a) "Espero que seja melhor". 3b) "Um pouco". 3c) "Quero
esperar que o meu futuro seja melhor" (Descritor qualitativo: Desenvolvimento). Tipo II: Nas
narrativas produzidas antes da utilização do jogo, há falta de descritores, enquanto nas
narrativas produzidas após a intervenção, aparece um descritor.
Confiança. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 4a) "Acredito que posso ter um bom
emprego se receber a formação adequada" 4b) "Não" 4c) "Porque tentei ter um bom emprego,
bem pago, mas ainda não o encontrei" (Sem descritor). Na narrativa, após a utilização do jogo:
4a) "Graças ao jogo vi algumas capacidades que pude desenvolver e conseguir um emprego
bem pago" 4b) "Agora um pouco mais" 4c) "Acredito que vou fazer melhor e estudar mais
para ter um emprego bem pago". (Descritor qualitativo: Inovar). Aumento da reflexividade:
Tipo II: Nas narrativas produzidas antes da utilização do jogo, há falta de descritores,
enquanto nas narrativas produzidas após a intervenção, aparece um descritor.
Discussão dos resultados
Discussão dos Resultados Quantitativos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV)
Relativamente aos resultados quantitativos no grupo piloto, o jogo demonstrou uma clara
tendência para aumentar as dimensões de Autenticidade e Clareza. Estes resultados são
promissores – em estudos futuros com o grupo de controlo e um maior número de
participantes, a eficácia do jogo pode ser verificada com uma perspetiva quantitativa, muito
provavelmente confirmando esta tendência.
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Discussão dos Resultados Qualitativos
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
A utilização do jogo mostrou um aumento descritivo dos temas de mudança da ACF no grupo
piloto, contudo, na ausência de um grupo-controlo, não é possível fazer uma comparação
estatística.No entanto, os resultados são particularmente promissores para este grupo-alvo
complexo de NEETS, pelo que, em estudos futuros com um grupo de controlo, pode ser
interessante verificar a eficácia do jogo de acordo com a mudança qualitativa da ACF.

Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
A utilização do jogo mostrou, também, uma tendência descritiva para mudanças no grupo
piloto, detetada através das quatro dimensões AQAV da adaptabilidade da carreira (Savickas,
2001; Savickas &Porfeli, 2012).Em particular, as mudanças descritivas estão associadas à
dimensão 'Preocupação' – isto é importante para o grupo-alvo NEET, que geralmente não está
envolvido no seu próprio futuro. Estes resultados são promissores (mesmo que tenham sido
obtidos de um pequeno número de participantes) e, portanto, em estudos futuros com um
grupo de controlo, pode ser interessante verificar a eficácia do jogo de acordo com a mudança
qualitativa AQAV.

ASPIRE-IGEN (Reino Unido)
Método
Participantes
O grupo-alvo da Aspire-igen (Reino Unido) foram os NEETS (16-18 anos). Em T1, o grupo
piloto era composto por 11 participantes e o grupo de controlo era composto por 9
participantes. Em T2, havia um grupo piloto composto por 9 participantes.
Avaliação Quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018). A ERP é
composta por 15 itens numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 = Discordo Totalmente a 5 =
Concordo Totalmente). A escala atribui pontuações em três dimensões distintas:
Autenticidade (por exemplo, os meus planos de vida futura são impulsionados pelos meus
valores); Aquiescência (por exemplo, os meus planos de carreira são impulsionados pelos
valores da sociedade em que vivo, e não pelos meus próprios valores); Clareza/Projetualidade
(por exemplo, os meus planos de vida futura estão claramente definidos). Os coeficientes de
Cronbach alfa são: .86 para a dimensão da Autenticidade; .83 para a dimensão da
Aquiescência; e .89 para a dimensão da Clareza/Projetualidade. A validação simultânea foi
estabelecida de acordo com a Medida de Vida Significativa (MVS, Morgan & Farsides, 2009)
(.56 Dimensão de Autenticidade; .06 Dimensão de Aquiescência; .53 Dimensão de
Clareza/Projetualidade) e com a Escala de Autenticidade (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &
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Joseph, 2008) (.39 Dimensão de Autenticidade; .05 Dimensão de Aquiescência; .29 Dimensão
de Clareza).
Avaliação Qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (ACF, Rehfuss, 2009). A ACF permite perceber
detalhadamente os motivos pessoais e profissionais, os valores e a direção antes e depois da
intervenção na carreira. A ACF inclui as seguintes perguntas: onde espera estar na vida e onde
se vê profissionalmente daqui a 5 anos? (Rehfuss, 2009).
A comparação dos ACFs iniciais e posteriores pode ser feita considerando os seguintes oito
graus de mudança identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; 2) Tema Dos Interesses Gerais para Mais Específicos; 3)
Tema Do "Trabalho" sem descrição para Específico; 4) Tema Do Desrespeito à Orientação; 5)
Tema Da Vagueza ao Foco; 6) Tema Da Dificuldade à Esperança; 7) Tema Da Mente Fechada
para Mente Aberta; 8) Tema Estagnação.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV - LAQuA, Di Fabio, 2015). A AQAV avalia
a adaptabilidade (Savickas, 2001, 2005), através da deteção de uma mudança ou falta de
mudança nas narrativas individuais antes e depois de uma intervenção. A AQAV é composta
por 12 questões, com três questões por categoria (Preocupação, Controlo, Curiosidade,
Confiança) do inventário das capacidades de adaptabilidade da carreira - versão internacional
2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). As respostas às 12 perguntas são comparadas, antes e depois
da intervenção, com 24 indicadores qualitativos: seis para cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade, Confiança) do inventário das capacidades de
adaptabilidade de carreira - versão internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). A análise das
narrativas foi realizada através destes indicadores qualitativos, organizados pelo sistema de
codificação AQAV, divididos em cinco categorias de mudança de análise qualitativa em
diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade aumentada, Reflexividade revista,
Reflexividade aberta, Reflexividade melhorada e Sem alterações) (Di Fabio, 2015).
Em detalhe, a categoria Reflexividade Aumentada aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores e na narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos que mostram uma reflexividade mais profunda (na apresentação
do descritor). A categoria Reflexividade Revista surge quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores, e na narrativa produzida após a intervenção o
descritor ou descritores anteriores desaparecem e aparecem novos descritores. A categoria
Reflexividade Aberta aparece quando a narrativa produzida antes da intervenção tem um ou
vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem vários descritores idênticos
(com o mesmo nível de reflexividade na apresentação dos descritores mais
recentes/diferentes). A categoria Reflexividade Melhorada aparece quando a narrativa
produzida antes da intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a
intervenção tem vários descritores idênticos que se aprofundam, com descritores
novos/diferentes. A categoria Sem alterações acontece quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos (com o mesmo nível de reflexividade na apresentação do
descritor).
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Procedimento
A Aspire-igen (Reino Unido) escolheu o Jogo de Entrevista de Emprego
(www.careerswales.com/en/jobsand-training/job-seeking/sell-yourself- bem/entrevistas/),
um role play que visa ajudar os jovens (16-19 anos) do ensino profissional ou secundário a
prepararem-se para uma entrevista.
A Aspire-igen administrou ferramentas de avaliação quantitativa e qualitativa em T1 (antes de
utilizar o jogo) ao grupo piloto e grupo de controlo; bem como ferramentas de avaliação
quantitativa e qualitativa em T2 (depois de utilizar o jogo) apenas com o grupo piloto devido a
dificuldades associadas ao envolvimento do grupo-alvo (NEETs).
Mais especificamente, o plano de avaliação foi definido da seguinte forma:
A) Um grupo piloto (NEETs que testaram ativamente o jogo; neste caso 11); um grupo de
controlo (NEETs que realizaram atividades normais e que não testaram o jogo; neste caso
9NEETs).
a) Aplicação de uma medida quantitativa – a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida
(ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018) ao grupo piloto e ao grupo de controlo, em dois
momentos distintos (LPRS) : em T1 (antes de testar o jogo) e em T2 apenas ao grupo
piloto (depois de utilizar o jogo).
B) Um grupo piloto (NEETs que testaram ativamente o jogo; neste caso 20 NEETs); um grupo
de controlo (NEETs que realizaram atividades normais e que não testaram o jogo; neste caso
9).
b) Aplicação de ferramentas qualitativas (Autobiografia de Carreira Futura, ACF,
Rehfuss, 2009, versão italiana por Rehfuss & Di Fabio, 2012; Avaliação Qualitativa da
Adaptabilidade à Vida, AQAV, Di Fabio, 2015) dos grupos piloto e de controlo em T1
(antes de testar o jogo) e T2 (depois de testar o jogo).
Análise de dados
Análise Quantitativa de Dados
A Aspire-igen (Reino Unido) escolheu trabalhar com um grupo-alvo de NEETs
particularmente difícil de envolver, pelo que o grupo piloto e o grupo de controlo eram
constituídos por menos de 30 participantes cada. Para este número de participantes, é
apropriado realizar uma comparação utilizando estatísticas não paramétricas. Em particular,
foi realizado um teste não paramétrico Mann-Whitney U (equivalente a uma análise de
variância paramétrica unilateral ANOVA quando são comparados dois grupos) para encontrar
quaisquer diferenças estatisticamente significativas na pontuação média da avaliação entre o
grupo piloto e o grupo de controlo em T1. Além disso, para avaliar o efeito da intervenção, foi
realizado um teste não paramétrico Wilcoxon (equivalente a uma ANOVA de medidas
paramétricas repetidas com uma variável intra-sujeito - tempo: T1 / T2) para o grupo piloto e
para o grupo de controlo. Foi também realizado um teste não paramétrico Mann-Whitney U
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(equivalente a uma repetição de medidas paramétricas ANOVA com um grupo piloto/grupo
de controlo variável independente entre os sujeitos e uma variável de tempo n intra-sujeito:
T1/T2). O limiar foi fixado em p ≤ 0, 05.
Análise Qualitativa de Dados
Para o grupo piloto e o grupo de controlo, as respostas iniciais e finais de cada participante no
ACF e no AQAV foram comparadas para efeitos de análise narrativa; esta tarefa foi levada a
cabo por dois avaliadores profissionais independentes. Foi utilizada uma análise de
fiabilidade entre os dois avaliadores auxiliados pela estatística Kappa para determinar a
coerência entre os avaliadores.O teste χ2 foi também utilizado para determinar se as
diferenças evidentes eram significativamente distintas. O limiar foi fixado na p ≤ 0,05.

Resultados da Análise Quantitativa
Aspire-igen (Reino Unido) Pré-teste não paramétrico Mann-Whitney U
Em T1, o teste não paramétrico Mann-Whitney U, demonstrou diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos-piloto e o grupo de controlo nas seguintes dimensões ERPV:
Autenticidade (U =86,00, p < .01) e Aquiescência (U=77,50, p< .05). Pelo contrário, a Clareza e
a Projetualidade do ERPV (U =66,00, p = 230) não foi estatisticamente significativa (quadro
11). Este resultado é um pré-requisito importante para realizar a comparação entre o grupo
piloto e o grupo de controlo.
Quadro 11- Aspire-igen (Reino Unido) Pré-teste não paramétrico Mann-Whitney U

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

U

p

20.00

86.00

.004

14.82

19.44

77.50

.031

18.09

19.78

66.00

.230

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(n= 11)

(n= 9)

M

M

17.64

Aspire-igen (Reino Unido) Teste não paramétrico Wilcoxon
O teste não paramétrico Wilcoxon para o grupo piloto deu apenas os seguintes resultados:
autenticidade (W = 77,00, p = 120), aquiescência (W = 22,00, p = 099), clareza/projetualidade
(W = 58,50, p = 361) (quadro 12).
Quadro 12 - Aspire-igen (Reino Unido) Teste não paramétrico Wilcoxon
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Grupo Piloto

W

p

(n= 9)

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

T1 M

T2 M

17.56

18.33

24.00

.396

13.89

13.78

11.00

.609

17.89

17.56

10.50

.999

Resultados da Análise Qualitativa
Autobiografias de Carreira Futura (ACF)
No grupo piloto, a análise da Autobiografia de Carreira Futura revelou o seguinte: 3
participantes (27,27 %) apresentaram uma alteração e 8 participantes (72,73 %) não
apresentaram qualquer alteração. Existe uma tendência para uma alteração descritiva, que
parece promissora num grupo-alvo tão complexo como os NEETs.
Seguem-se alguns exemplos de feedback qualitativo com os temas dos graus de mudança
profissional identificados durante a análise ACF do grupo piloto. Por exemplo, numa primeira
ACF "Trabalhar a tempo inteiro num bom emprego" e na seguinte ACF "Trabalhar a tempo
inteiro num emprego bem remunerado" (1. Campos Gerais e Desejos de Especificação e Tema
de Exploração; que descreve uma progressão de interesses e desejos gerais para temas mais
específicos). Neste caso, a pessoa mencionou especificamente a importância de ter uma boa
vida.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
Os AQAV revelaram os seguintes resultados relativamente ao grupo piloto (neste caso não
houve grupo de controlo), permitindo uma análise descritiva das alterações. Apenas 8
participantes terminaram o AQAV.
Relativamente à Preocupação, 4 participantes (50,00%) apresentaram alterações e 4
participantes (50,00%) não apresentaram alterações. A fiabilidade entre julgamentos foi
determinada por Kappa = .85 (p < .001).
No que diz respeito ao Controlo, 3 participantes (37,50%) apresentaram alterações e 5
participantes (62,50%) não apresentaram alterações. A fiabilidade entre julgamentos foi
determinada por Kappa = .86 (p< .001).
Relativamente à Curiosidade, 5 participantes (62,50 %) apresentaram alterações e 3
participantes (37,50 %) não apresentaram alterações. A fiabilidade entre julgamentos foi
determinada por Kappa = .87 (p< .001).
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No que se refere à Confiança, 6 participantes (75,00 %) apresentaram alterações e 2
participantes (25,00 %) não apresentaram alterações. A fiabilidade entre julgamentos foi
determinada por Kappa = .86 (p< .001).
Seguem-se alguns exemplos de alterações registadas durante a análise qualitativa (para as
quatro dimensões da adaptabilidade da carreira – preocupação, controlo, curiosidade,
confiança) no grupo piloto.
Preocupação. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 1a) "Para me concentrar no meu
futuro, tenho de estar motivado" 1b) "Sim, penso que estou a ir na direção certa para o meu
futuro". 1c) "Porque posso visualizar o meu eu futuro e onde vou estar dentro de alguns anos".
(Descritor qualitativo: Antecipação). Na narrativa, após a utilização do jogo: 1a) "Para me
concentrar nos meus interesses futuros, preciso de ser autodisciplinado e capaz de ver os
meus objetivos futuros". 1b) "Sim" 1c) "Porque consigo imaginar o meu eu futuro e onde vou
estar dentro de alguns anos". (Descritores idênticos, mas com reflexividade mais profunda:
Antecipação). Reflexividade mais profunda (I). Tipo I: nas narrativas produzidas após a
intervenção, temos um ou dois descritores idênticos que são apresentados com uma
reflexividade mais profunda.
Controlo. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 2a) "Aceita o futuro sem questionar"
2b) "Sim". 2c) "Porque agora estou a aprender e consigo imaginar o que quero fazer, dou
pequenos passos e tento fazer o meu melhor". (descritor qualitativo: Consciência - assumir a
responsabilidade pela ação). Na narrativa após a utilização do jogo: 2a) "Aceita que constrói a
sua própria vida em vez de deixar que as coisas lhe aconteçam" 2b) "Sim". 2c) " Consigo
imaginar o que quero fazer e como lá chegar e estou a fazer o meu melhor para obter as notas
necessárias para o meu futuro emprego". (descritor idêntico mas com mais profundidade:
Consciência-consciência dos atos). Aumento da reflexividade (I). Tipo I: nas narrativas
produzidas após a intervenção, temos um ou dois descritores idênticos que são apresentados
com uma reflexividade mais profunda.
Curiosidade. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): "Sem resposta". 3b) "Sem resposta".
3c) "Simplesmente sem curiosidade neste momento". (Sem descritor). Na narrativa após a
utilização do jogo: 3a) "A Curiosidade permite-nos descobrir novos conhecimentos" 3b)
"Espero que sim" 3c) "Simplesmente não tenho curiosidade neste momento" (novo descritor:
Investigação). Aumento da reflexividade. Tipo II: nas narrativas produzidas antes da
intervenção, há falta de descritor, enquanto nas narrativas produzidas após a intervenção,
aparece um descritor.
Confiança. Na narrativa antes da utilização do jogo (T1): 4a) "Sem resposta". 4b) "Sem
resposta". 4c) "Sem resposta" (Sem descritor). Na narrativa após a utilização do jogo: 4a)
"Usar a minha própria inteligência e assumir o controlo"4b) "Não" 4c) "Não tenho a certeza".
Aumento da reflexividade. Tipo II: nas narrativas produzidas antes da intervenção, há falta de
descritores, enquanto que nas narrativas produzidas após a intervenção aparece um
descritor.
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Discussão dos resultados
Discussão de Resultados Quantitativos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV)
O grupo piloto e o grupo de controlo apresentaram uma diferença estatisticamente
significativa em T1. No entanto, este resultado deve ser analisado cuidadosamente porque o
tamanho da amostra é muito pequeno. Quanto aos resultados quantitativos no grupo piloto,
embora não sejam estatisticamente significativos, o jogo mostrou uma clara tendência para
aumentar a dimensão da autenticidade. Este resultado é promissor – em estudos futuros, com
um grupo de controlo e um maior número de participantes, a eficácia deste jogo pode ser
verificada a partir de uma perspetiva quantitativa.
Discussão de Resultados Qualitativos
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
A utilização do jogo mostrou um aumento significativo nos temas de mudança da AFC no
grupo piloto, de acordo com os resultados quantitativos. Estes resultados são promissores
para o complexo grupo-alvo NEETS, pelo que, em estudos futuros com um grupo de controlo,
pode ser interessante verificar a eficácia do jogo de acordo com a mudança qualitativa da AFC.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
A utilização do jogo mostrou igualmente uma tendência descritiva para aumentar as
mudanças do LAQuA nas quatro dimensões da adaptabilidade da carreira e, em particular, a
curiosidade e a confiança do grupo piloto. Estes resultados são promissores para o complexo
grupo-alvo NEETS, pelo que, em futuros estudos com um grupo de controlo e com um maior
número de participantes, pode ser interessante verificar a eficácia do jogo de acordo com a
mudança qualitativa por parte do AQAV.

AEVA (Portugal)
Método
Participantes
O grupo-alvo da AEVA (Portugal) era composto por alunos que estavam a frequentar o Nível
IV (equivalente ao 10º ano no Reino Unido) e que procuravam orientação vocacional
profissional (faixa etária 16-28 anos). O grupo piloto era composto por 30 participantes e o
grupo de controlo, também, por 30 participantes. Os testes foram realizados no T1.
Avaliação Quantitativa
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018). A ERP é
composta por 15 itens numa escala de Likert de 5 pontos (de 1 = Discordo Totalmente a 5 =
Concordo Totalmente). A escala atribui pontuações em três dimensões distintas:
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Autenticidade (por exemplo, os meus planos de vida futura são impulsionados pelos meus
valores); Aquiescência (por exemplo, os meus planos de carreira são impulsionados pelos
valores da sociedade em que vivo, e não pelos meus próprios valores); Clareza/Projetualidade
(por exemplo, os meus planos de vida futura estão claramente definidos). Os coeficientes de
Cronbach alfa são: .86 para a dimensão da Autenticidade; .83 para a dimensão da
Aquiescência; e .89 para a dimensão da Clareza/Projetualidade. A validação simultânea foi
estabelecida de acordo com a Medida de Vida Significativa (MVS, Morgan & Farsides, 2009)
(.56 Dimensão de Autenticidade; .06 Dimensão de Aquiescência; .53 Dimensão de
Clareza/Projetualidade) e com a Escala de Autenticidade (Wood, Linley, Maltby, Baliousis, &
Joseph, 2008) (.39 Dimensão de Autenticidade; .05 Dimensão de Aquiescência; .29 Dimensão
de Clareza).
Avaliação Qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (ACF, Rehfuss, 2009). A ACF permite perceber
detalhadamente os motivos pessoais e profissionais, os valores e a direção antes e depois da
intervenção na carreira. A ACF inclui as seguintes perguntas: onde espera estar na vida e onde
se vê profissionalmente daqui a 5 anos? (Rehfuss, 2009).
A comparação dos ACFs iniciais e posteriores pode ser feita considerando os seguintes oito
graus de mudança identificados por Rehfuss (2009): 1) Campos Gerais e Desejos de
Especificação e Tema de Exploração; 2) Tema Dos Interesses Gerais para Mais Específicos; 3)
Tema Do "Trabalho" sem descrição para Específico; 4) Tema Do Desrespeito à Orientação; 5)
Tema Da Vagueza ao Foco; 6) Tema Da Dificuldade à Esperança; 7) Tema Da Mente Fechada
para Mente Aberta; 8) Tema Estagnação.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV - LAQuA, Di Fabio, 2015). A AQAV avalia
a adaptabilidade (Savickas, 2001, 2005), através da deteção de uma mudança ou falta de
mudança nas narrativas individuais antes e depois de uma intervenção. A AQAV é composta
por 12 questões, com três questões por categoria (Preocupação, Controlo, Curiosidade,
Confiança) do inventário das capacidades de adaptabilidade da carreira - versão internacional
2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). As respostas às 12 perguntas são comparadas, antes e depois
da intervenção, com 24 indicadores qualitativos: seis para cada uma das quatro dimensões
(Preocupação, Controlo, Curiosidade, Confiança) do inventário das capacidades de
adaptabilidade de carreira - versão internacional 2.0 (Savickas & Porfeli, 2012). A análise das
narrativas foi realizada através destes indicadores qualitativos, organizados pelo sistema de
codificação AQAV, divididos em cinco categorias de mudança de análise qualitativa em
diferentes níveis de reflexividade (Reflexividade aumentada, Reflexividade revista,
Reflexividade aberta, Reflexividade melhorada e Sem alterações) (Di Fabio, 2015).
Em detalhe, a categoria Reflexividade Aumentada aparece quando a narrativa produzida antes
da intervenção tem um ou vários descritores e na narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos que mostram uma reflexividade mais profunda (na apresentação
do descritor). A categoria Reflexividade Revista surge quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores, e na narrativa produzida após a intervenção o
descritor ou descritores anteriores desaparecem e aparecem novos descritores. A categoria
Reflexividade Aberta acontece quando a narrativa produzida antes da intervenção tem um ou
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vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem vários descritores idênticos
(com o mesmo nível de reflexividade na apresentação dos descritores mais
recentes/diferentes). A categoria Reflexividade Melhorada aparece quando a narrativa
produzida antes da intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a
intervenção tem vários descritores idênticos que se aprofundam, com descritores
novos/diferentes. A categoria Sem alterações acontece quando a narrativa produzida antes da
intervenção tem um ou vários descritores e a narrativa produzida após a intervenção tem
vários descritores idênticos (com o mesmo nível de reflexividade na apresentação do
descritor).
Procedimento
A AEVA (Portugal) escolheu o jogo FUTURE Time Traveller (Viajante no Tempo FUTURO)
(http://future-time-traveller.eu/pt/futuretime-traveller-3/). Este jogo combina a orientação
vocacional profissional relacionada com empregos do futuro com a aprendizagem baseada em
jogos num ambiente virtual 3D.
AEVA utilizou ferramentas de avaliação qualitativa e quantitativa em T1 (antes de testar o
jogo) para o grupo piloto e para o grupo de controlo. Os testes não foram efetuados em T2
devido a dificuldades associadas com a pandemia COVID-19.
Mais especificamente, o plano de avaliação foi definido da seguinte forma:
A) Um grupo piloto (alunos que testaram ativamente o jogo; 30 alunos neste caso); um grupo
de controlo (alunos que realizaram atividades normais e que não testaram o jogo; 30 neste
caso).
a) Aplicação de uma medida quantitativa – a Escala de Reflexividade do Projeto de Vida
(ERPV; Di Fabio, Maree e Kenny, 2018) no grupo piloto e grupo de controlo apenas em
T1, antes de testarem o jogo.
B) Um grupo piloto ( alunos que testaram ativamente o jogo; 30 alunos neste caso); um grupo
de controlo (alunos que realizaram atividades normais e que não testaram o jogo; 30 neste
caso).
b) Aplicação de ferramentas qualitativas (Autobiografia de Carreira Futura, ACF,
Rehfuss, 2009, versão italiana por Rehfuss & Di Fabio, 2012; Avaliação Qualitativa da
Adaptabilidade à Vida, AQAV, Di Fabio, 2015) dos grupos piloto e de controlo apenas
em T1 (antes de testar o jogo).
Análise de dados
Análise Quantitativa de Dados
Para a AEVA (Portugal), que tinha tanto o grupo piloto como o grupo de controlo apenas em
T1 e 30 participantes para cada grupo, as estatísticas paramétricas foram realizadas para
quaisquer comparações possíveis. Em particular, foi concluída uma análise de variância
unilateral da ANOVA para verificar se existiam diferenças estatísticas significativas entre os
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resultados médios da avaliação entre o grupo piloto e o grupo de controlo em T1. O limiar foi
fixado em p ≤ 0,05.
Análise Qualitativa de Dados
Apesar da AEVA ter feito um grande esforço na recolha de respostas tanto para a ACF como
para o AQAV com 30 participantes para o grupo piloto e para o grupo de controlo, devido às
dificuldades da pandemia de Covid-19, a AEVA infelizmente não conseguiu recolher dados em
T2, nem para o grupo piloto nem para o grupo de controlo. Não tendo tido a possibilidade de
comparar as respostas qualitativas dos dois grupos entre T1 e T2, foi, portanto, realizada uma
análise descritiva das categorias identificadas em T1. Por este motivo, são apresentados
alguns exemplos de respostas em T1 do grupo piloto e do grupo de controlo para ACF e AQAV.
O limiar é fixado na p ≤ 0,05.
Resultados da Análise Quantitativa
AEVA (Portugal) Pré-teste ANOVA
Em T1, a análise de variância unilateral (ANOVA) não revelou qualquer diferença significativa
entre os grupos piloto e de controlo relativamente às três dimensões do ERPV. Foram obtidos
os seguintes resultados: Autenticidade (F (1, 58) =2,36, p = 130), Aquiescência (F (1, 58) = .10,
p = 757), Clareza/Projetualidade (F (1, 58) = 954, p = 333) (quadro 13). Este resultado é um
pré-requisito importante para realizar a comparação entre o grupo piloto e o grupo de
controlo.
Quadro 13 - AEVA (Portugal) Análise de variância unilateral (ANOVA)

Autenticidade ERPV
Aquiescência ERPV

Clareza/projetualidade
ERPV

F (1, 58)

P

22.03

2.36

.130

8.33

8.23

.10

.757

22.03

21.63

.954

.333

Grupo Piloto

Grupo de Controlo

(N= 30)

(N= 30)

M

M

21.40

Resultados da Análise Qualitativa
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
Embora a AEVA tenha feito um grande esforço para reunir respostas ACF dos 30 participantes,
tanto do grupo piloto como do grupo de controlo, não houve a possibilidade de alcançar os
mesmos participantes em T2 devido a dificuldades associadas com a pandemia de Covid-19.
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Por esta razão, são relatados vários exemplos de respostas da ACF do grupo piloto e do grupo
de controlo. É possível observar que as respostas dadas eram semelhantes, confirmando os
resultados da análise quantitativa que não mostraram quaisquer diferenças estatísticas entre
o grupo piloto e o grupo de controlo.
Exemplos para o grupo piloto em T1: num primeiro ACF pessoal "Espero poder ir para outro
país onde possa ter uma vida melhor", "Espero ter uma casa e uma família", "Ter uma casa que
seja apenas minha, um carro e um emprego". Exemplos para o grupo piloto a nível pessoal em
T1: num primeiro ACF pessoal "Espero ter um bom emprego e estável, talvez no estrangeiro",
"ter um emprego, uma família e uma casa", "Ter um emprego e um carro".
Exemplos para o grupo piloto a nível profissional em T1: numa primeira ACF profissional
"Trabalhar num jardim de infância", "Trabalhar em algo que me agrade", "Não sei". Exemplos
para o grupo de controlo a nível profissional em T1: numa primeira ACF profissional
"Trabalhar num jardim de infância", "Espero ter um trabalho em que faça aquilo de que
gosto", "Não sei".
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
Como indicado anteriormente, a AEVA reuniu com sucesso respostas do AQAV para os 30
participantes, tanto para o grupo piloto como para o grupo de controlo, contudo, devido à
Covid-19, não foi capaz de realizar esta ferramenta qualitativa com os participantes em T2.
Por este motivo, são relatadas algumas respostas exemplares em T1 para o grupo piloto e
para o grupo de controlo relacionadas com o AQAV. Podemos observar que foram dadas
respostas semelhantes, confirmando os resultados que a ferramenta de análise quantitativa
não mostrou diferenças estatísticas entre o grupo piloto e o grupo de controlo.
Exemplos de respostas para o grupo piloto para as quatro dimensões (Preocupação, Controlo,
Curiosidade, Confiança) do AQAV.
Relativamente à Preocupação em T1:1a) "Ter objetivos e planos". 1b) "Sim". 1c) "Porque eu
sei o que quero, tenho apoio e meios para o futuro".
Em relação ao Controlo em T1: 2a) "Ser eu próprio, empenhado, informado, decidido, etc. "2b)
"Sim". 2c) "Porque devemos assumir responsabilidade pelas nossas ações, temos direitos e
responsabilidades e devemos assumir responsabilidade porque ninguém o fará por nós".
Relativamente à Curiosidade em T1: 3a) "Para saber mais, procurar novas experiências". 3b)
"Claro que sim". 3c) "Porque me considero uma pessoa curiosa que está aberta a novas
experiências".
No que se refere à Confiança em T1: 4a) "Aceitar quem somos e defendermo-nos a nós
próprios" 4b) "Sim". 4c) "Porque estou à procura de mais, não quero ser complacente".
Para o grupo de controlo, exemplos de respostas para as quatro dimensões (Preocupação,
Controlo, Curiosidade, Confiança) do AQAV.
Relativamente à Preocupação em T1: 1a) "Saber qual o caminho a seguir". 1b) "Sim" 1c)
"Porque eu já sei que caminho quero seguir".
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No que diz respeito ao Controlo em T1: 2a) " Ter maturidade, ser responsável e empenhado
no meu futuro". 2b) "Sim". 2c) "Porque tento agir de uma forma consciente".
Relativamente à curiosidade em T1: 3a) "Isto significa ter expectativas para o futuro "3b)
"Sim". 3c) "Para saber se estou no caminho certo".
Em relação à confiança em T1: 4 a) "Acreditar em mim próprio". 4b) "Sim" 4c) "Porque
acredito em mim próprio".

Discussão dos resultados
Discussão dos Resultados Quantitativos
Escala de Reflexividade do Projeto de Vida (ERPV)
Os resultados da análise de variância unilateral (ANOVA) mostraram não haver diferenças
estatísticas em T1 entre o grupo piloto e o grupo de controlo de acordo com as três dimensões
(autenticidade, aquiescência, clareza/projectualidade) do ERPV. Esta é a condição prévia para as
comparações seguintes entre o grupo-piloto e o grupo-controlo em T2.
Discussão dos Resultados Qualitativos
Autobiografia de Carreira Futura (AFC)
A análise dos resultados da Autobiografia de Carreira Futura (ACF) em T1, comparando o
grupo piloto e o grupo de controlo, mostrou respostas semelhantes a um nível qualitativo de
acordo com a categoria Sem Alterações, tal como identificado na análise quantitativa do grupo
piloto e do grupo de controlo. A nível da análise descritiva, as respostas tanto do grupo piloto
como do grupo de controlo delinearam um desejo de estabilidade, tanto no sentido pessoal
como profissional.
Avaliação Qualitativa da Adaptabilidade à Vida (AQAV)
A análise do AQAV em T1, comparando o grupo piloto e o grupo de controlo de acordo com
este instrumento mostrou igualmente respostas semelhantes a um nível qualitativo, de acordo
com a categoria Sem Alterações, realçado novamente pela análise quantitativa entre o grupo
piloto e o grupo de controlo.
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