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Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar a teoria do caos aplicada ao aconselhamento de carreira, retirando implicações 
para a prática dos profi ssionais de intervenção de carreira. Deste modo, são apresentados os contextos e abordagens 
de aconselhamento de carreira passados e atuais, seguindo-se uma descrição da teoria do caos e a sua aplicação ao 
aconselhamento de carreira. Por último, apresentam-se um conjunto de estratégias de intervenção vocacional tendo 
por base a teoria do caos. Conclui-se que um grande desafi o em curso para profi ssionais de intervenção de carreira é 
ajudar os clientes a compreender a realidade e a enfrentar os desafi os de viver e trabalhar no limite do caos.
Palavras-chave: teoria do caos, aconselhamento de carreira, orientação escolar, orientação vocacional

Abstract: Chaos Theory and Career Counseling: Implications for practice
This article aims to analyze the chaos theory as applied to career counseling, in order to draw implications for career 
counseling practice. The authors present different contexts and approaches to career counseling in the past and the 
present, as well as a description of chaos theory as applied to career counseling. The authors also present a set of 
career intervention strategies based on chaos theory. They conclude that, one of the most important challenges met 
by career psychologists, in their practice is helping clients to understand  reality and face their ordeal of living and 
working on the edge of chaos. 
Keywords: chaos theory, career counseling, educational guidance, career guidance

Resumen: Teoría del Caos y Asesoramiento de Carrera: Implicaciones para la práctica
Este artículo tiene el objetivo de presentar la teoría del caos aplicada al asesoramiento de carrera, retirando 
implicaciones para la práctica de los profesionales de intervención de carrera. Así, se presentan los contextos 
y abordajes de asesoramiento de carrera pasados y actuales, seguidos de una descripción de la teoría del caos y 
su aplicación al asesoramiento de carrera. Por último, se presentan un conjunto de estrategias de intervención 
vocacional teniendo por base la teoría del caos. Se concluye que un gran desafío en curso para profesionales 
de intervención de carrera es ayudar a los clientes a comprender la realidad y a enfrentar los desafíos de vivir y 
trabajar al borde del caos.
Palabras clave: teoría del caos, asesoramiento de carrera, orientación escolar, orientación vocacional
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Vivemos num mundo em mudança constante e com 
efeitos nas pessoas. Segundo Taleb (2007), as mudanças 
que realmente importam encontram-se fora do reino de 
expectativas regulares dos indivíduos, e têm, por isso, 
um impacto extremo que promove nas pessoas necessi-
dade de explicações para as tornar previsíveis e explicá-
veis. Estes efeitos podem ser internos à pessoa, tal como 
a doença, ou externos, tal como a mudança tecnológica 
(M. P. Paixão, comunicação oral, 14 de janeiro de 2012). 
Estas mudanças constituem uma crise e, ao mesmo tem-
po, um desafi o. O mundo em que vivemos não é simples, 
seguro e previsível. Antes, é um mundo complexo e ha-
bitado por pessoas que também são complexas, mudando 
de modo efetivamente imprevisível. Este mundo impõe 
obrigatoriamente mudança no modo como nos mobiliza-
mos para ação, seja esta de caráter pontual ou, sobretudo, 
continuada e sustentada no tempo.

As mudanças que hoje vivenciamos refl etem-se, as-
sim, na organização temporal subjacente aos nossos ob-
jetivos e projetos, bem como nas perceções subjetivas de 
controlo relativamente aos acontecimentos ou eventos, 
sobretudo em relação aos mais relevantes e importantes, 
que ocorrem nos diversos contextos de inserção compor-
tamental e, ainda, em relação às emoções de atividade e 
de resultado associadas aos nossos padrões de ação (M. 
P. Paixão, comunicação oral, 14 de janeiro de 2012). Para 
os profi ssionais que trabalham em contextos de carreira 
torna-se, deste modo, imprescindível compreender o im-
pacto comportamental da instabilidade e da incerteza, de 
forma a desenhar estratégias de intervenção que contribu-
am para diminuir o seu impacto negativo, maximizando 
o seu potencial de ativação do crescimento pessoal. Com 
efeito, este contexto de mudança em que vivemos exige 
que se reconsiderem os métodos, modelos e práticas de 
aconselhamento de carreira. É neste âmbito que surge a 
teoria do caos, aplicada ao campo das carreiras (Bright & 
Pryor, 2005a; Pryor & Bright, 2003a, 2007a).

Fazendo uma breve refl exão histórica da prática nos 
contextos de carreira, podemos enquadrar a existência de 
quatro grandes abordagens teóricas ao longo do tempo: 
(a) abordagem de traço-e-fator, (b) abordagem desenvol-
vimentista, (c) abordagem sociocultural e cognitiva, e (d) 
abordagem da construção da vida.

A abordagem traço-e-fator diz respeito à conce-
ção clássica da orientação vocacional. Prevalente na 
Psicologia Vocacional até aos anos sessenta do século pas-
sado e presente em algumas reformulações atuais sobre 
o comportamento vocacional é conhecida, no essencial, 
como uma visão da vida profi ssional, assente no estudo do 
comportamento vocacional e das diferenças individuais 
(Brown, 2002). Esta abordagem considera a informação 

profi ssional essencial, que, quando associada à informa-
ção ou conhecimento de si próprio, defi ne a equação da 
escolha vocacional. Assim sendo, a orientação vocacio-
nal é feita tendo como objetivo o ajustamento ou encai-
xe do perfi l de uma pessoa a uma determinada profi ssão, 
num único momento no tempo, vulgarmente tido como 
o momento decisório, sendo mais um resultado do que 
um processo (Parsons, 1909). Avaliadas as característi-
cas da pessoa e das oportunidades no mundo profi ssional, 
estabelecem-se correspondências, de modo mais perfeito 
possível, entre as mesmas (Holland, 1977; Parsons, 1909; 
Phillips & Pazienza, 1988). Além disso, a conceção da 
evolução e progressão de carreira tende a ser realizada no 
sentido vertical, de forma linear e unidirecional (Baruch, 
2006). Nesta abordagem, quer as pessoas e as profi ssões, 
quer as organizações, não mudam ao longo do tempo e 
não se transformam, daí a decisão ser única no tempo e 
com impacto numa vida inteira. Nesse sentido, os mode-
los de aconselhamento de carreira são diretivos, racionais 
e têm como mote a intencionalização do comportamento, 
o ajustamento e a preparação para transições normativas, 
universais e previsíveis (Crites, 1981; Dawis & Lofquist, 
1984; Holland, 1997; Parsons, 1909).

A abordagem vocacional numa ótica desenvolvimen-
tista marca a viragem do conceito de vocação para o con-
ceito de carreira, considerando-se que esta acompanha o 
indivíduo ao longo do seu ciclo de vida. Esta abordagem 
releva para primeiro lugar, não só as bases psicológicas 
dos processos de tomada de decisão vocacional e a sub-
jetividade da vida profi ssional (M. Savickas, 1992) como 
também, as trajetórias de vida de trabalho das pessoas e a 
relação estreita entre o papel de estudante e trabalhador e 
os restantes objetivos e papéis de vida (Herr & Cramer, 
1996). A visão sobre a carreira assenta no estudo do de-
senvolvimento individual e o foco passa a ser a orientação 
vocacional mais como um processo e não só como resulta-
do ou conteúdo (Super, 1990; Taveira, 2005). A função da 
orientação é facilitar a realização da pessoa. Neste sentido, 
passa a valorizar-se as dimensões psicológicas do processo 
de consulta psicológica vocacional. Remete-se o processo 
de consulta para uma história pessoal, e qualquer decisão é 
perspetivada como o resultado de outras decisões tomadas 
anteriormente, quer pelo cliente, quer por outros responsá-
veis (Super, Osborne, Walsh, Brown, & Niles, 1992). 

A abordagem sociocultural e cognitiva procura defi -
nir as relações complexas existentes entre as pessoas e os 
contextos de carreira, os fatores culturais, os fatores cog-
nitivos, os fatores interpessoais e as infl uências autodeter-
minadas e externas no comportamento vocacional (Fouad 
& Bingham, 1995; Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2002). 
Defi ne, ainda, as relações entre autoefi cácia, realização e 
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interesses. Assume-se um conjunto complexo de fatores 
como o género, a cultura, a sócio estrutura e o estado de 
saúde, que operam em simultâneo e infl uenciam as cog-
nições, a natureza e o âmbito das capacidades e possibili-
dades de carreira da pessoa (Taveira & Nogueira, 2004). 
Esta abordagem chama a atenção para o efeito dos com-
portamentos nas relações entre as pessoas e os ambientes. 
E, também, para o poder do comportamento das interações 
dos indivíduos, defi nido por relações bilaterais entre as ca-
racterísticas do indivíduo e as características do ambiente. 
Esta interação envolve não só relações lineares e laterais, 
como também, múltiplas interações, com diferentes orien-
tações. Dá particular relevância às estratégias de ação do 
indivíduo e ao tipo de crenças, expectativas, mecanismos 
cognitivos, e à forma como estes se relacionam com as 
estratégias de ação do indivíduo (Brown & Lent, 1996).

A abordagem da construção da vida provoca uma 
mudança de paradigma na psicologia vocacional (M. L. 
Savickas, 2005), enquanto estudo do comportamento nas 
escolhas de carreira, ao assumir a carreira como um pro-
cesso abrangente, signifi cativo e intrínseco, construída e 
aportada nas interações dinâmicas com os diversos con-
textos socioeconómicos, culturais e relacionais (Busacca, 
2007; Inkson, 2007; M. L. Savickas, 2005). Não se centra, 
portanto, no estudo de como as carreiras se desenvolvem 
ao longo do tempo, mas antes no estudo de como as pesso-
as vão construindo as suas vidas através do registo da vida 
de cada um, a nível pessoal e profi ssional (Duarte, 2006, 
2009). É o signifi cado contido nestes registos biográfi cos 
que fornece aos indivíduos os pré-requisitos necessários 
que lhes permitem adaptarem-se às mudanças sociais, 
políticas e económicas em que de alguma maneira se in-
serem. Assim, à luz desta abordagem, a intervenção voca-
cional deve procurar ajudar o indivíduo na identifi cação 
das suas formas identitárias subjetivas, e encorajá-lo a en-
contrar formas de implementar procedimentos para conse-
guir transformar a expectativa em realidade, redefi nindo 
prioridades, identifi cando apoios, cultivando recursos e 
envolvendo-se em atividades (M. Savickas et al., 2009).

Em suma, as transformações do mundo organiza-
cional e da sociedade, com impacto naturalmente nos 
seus indivíduos, foram, ao longo do tempo, conduzin-
do a mudanças operativas no modo como se intervém 
no âmbito da carreira. As mudanças atuais são cada vez 
mais tidas como mudanças de natureza imprevisível e 
incerta, promovendo, potencialmente, insegurança e 
transições involuntárias. Têm impacto no surgimento de 
carreiras não lineares, na utilização de estratégias de re-
crutamento com avaliação do potencial de mudança do 
colaborador, na adaptação do candidato a mudanças e na 
mudança da relação entre colaborador e empregador e, 

sobretudo, na distribuição da responsabilidade de gestão 
das carreiras (Van Vianen, De Pater, & Preenen, 2008). 
Estando a organização com um foco diferente de atenção 
aquando do recrutamento dos seus colaboradores, tam-
bém estes estão a transformar o seu foco de interesse no 
envolvimento com determinadas organizações, passando 
a adotar um papel cada vez mais controlado, assertivo 
e pró-ativo ao nível da gestão da sua carreira. Assim, a 
necessidade de segurança, estabilidade e previsibilidade 
passa a ser substituída pela valorização de oportunidades 
de aprendizagem, treino e desenvolvimento (Herriot & 
Pemberton, 1996). O desafi o do colaborador, indepen-
dentemente da organização em que está incluído, ou no 
seu trabalho independente, é a capacidade de transformar 
as suas competências, reciclar os seus conhecimentos e 
adaptar-se a novas situações. Destas características de-
pende a sua “sobrevivência” no mundo imprevisível.

Para o profi ssional de intervenção na carreira, o de-
safi o é o de encarar o mundo em mudança e instável como 
uma oportunidade para os clientes. A intervenção, neste 
contexto, deverá ser, por isso, não diretiva e assente na 
ativação das emoções positivas, para além de promover 
a fl exibilidade cognitiva, tendo como fi m último o empo-
deramento motivacional. A intervenção deverá ser assen-
te numa noção de desenvolvimento de carreira sujeito a 
diferentes infl uências ao longo do tempo. Deverá, ainda, 
reforçar dinâmicas da aproximação a diferentes situações 
promotoras de crescimento, e inibição de dinâmica de 
evitamento que, sendo aversiva, permite a sobrevivência 
mas não o bem-estar ou o funcionamento ótimal. Por últi-
mo, deverá promover competências como a versatilidade, 
a fl exibilidade, a autonomia, a adaptabilidade e a inter-
nalização da regulação comportamental (Dutra, Veloso, 
Fischer, & Nakata, 2009; M. P. Paixão, comunicação oral, 
14 de janeiro de 2012; Sullivan & Arthur, 2006). Nesta 
linha de pensamento e enquadrando todos os desafi os que 
são colocados a todos nós, vários autores (Drodge, 2002; 
Pryor & Bright, 2003a, 2003b) têm começado a investigar 
o potencial da teoria do caos para explicar o comporta-
mento da carreira. 

Tendo em consideração o supra referido, este artigo 
tem como objetivo apresentar a teoria do caos, aplicada ao 
aconselhamento de carreira, retirando implicações para a 
prática dos profi ssionais de intervenção de carreira.

A teoria do caos

A teoria do caos teve a sua origem nos estudos de 
Edward Lorenz (1963), um meteorologista do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT), sobre previsões cli-
máticas. Através da simulação do computador e usando 
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apenas as variáveis temperatura, pressão atmosférica e ve-
locidade dos ventos, Edward Lorenz verifi cou que peque-
nas modifi cações ou variações nas condições iniciais po-
deriam provocar alterações drásticas nas condições futuras 
do tempo. Por exemplo, o bater de asas de uma borboleta 
no Brasil poderia causar tornado no Texas (Lorenz, 1972). 
Há padrões e regularidades por detrás do comportamen-
to aleatório dos sistemas físicos mais complexos, como a 
atmosfera ou o mar. E pequenas causas podem provocar 
grandes efeitos, independentes do espaço e do tempo, per-
mitindo que as pessoas passem a ver ordem e padrão onde 
antes só se observava a aleatoriedade, a irregularidade e 
a imprevisibilidade. Podemos assim dizer que, a realida-
de tem uma irregularidade regular, uma imprevisibilidade 
previsível, uma desordem ordenada (Gleick, 1988).

O caos pode ser defi nido como um processo com-
plexo – qualitativo e não-linear – caraterizado pela (apa-
rente) imprevisibilidade de comportamento e pela grande 
sensibilidade a pequenas variações nas condições iniciais 
de um sistema dinâmico. Deste modo, o entendimento do 
caos está intrinsecamente relacionado com o entendimen-
to de três termos básicos: sistemas, não-linearidade e com-
plexidade (Prigogine, 1997).

O termo sistema é uma relação de interdependência 
e inter-relacionamento entre partes. Por exemplo, quan-
do temos um castelo de cartas e retiramos uma carta da 
base provocando o desmoronamento do castelo, desmo-
ronamento não é nada mais do que uma reorganização 
na procura de um novo estado de equilíbrio. O sistema é 
dinâmico, a cada nova alteração na base, o castelo de car-
tas reorganizar-se-á, procurando manter-se em equilíbrio. 
O segundo termo, não-linearidade, está relacionado com 
a estrutura matemática utilizada para representar o com-
portamento do sistema real. A não-linearidade signifi ca 
ausência de proporcionalidade constante. Desse modo, a 
mudança numa variável deverá produzir alterações não-
proporcionais noutra variável. No modelo não-linear a 
melhor maneira de se identifi car o relacionamento entre 
variáveis não é uma linha reta, mas sim, opções curvilí-
neas. Por último, o termo complexidade, está relacionado 
com a difi culdade de se estruturar um modelo para pre-
dizer o comportamento de um sistema real. O comporta-
mento caótico tem origem interna no próprio sistema, ou 
seja, vincula-se aos fatores internos (Marietto, Sanches, & 
Meireles, 2011).

A teoria do caos e o aconselhamento de carreira

Na área do aconselhamento de carreira, a teoria 
do caos vê a carreira como sistemas altamente comple-
xos, onde a melhor maneira para alcançar controlo é 

equilibrando-se no limite do caos, onde nem muitas restri-
ções, nem a total desordem são desejáveis.

A teoria do caos de carreira concetualiza a realidade 
como uma combinação da ordem e da imprevisibilidade. 
É baseada numa perspetiva realista que pressupõe que se 
pode conhecer o mundo diretamente, em vez de apenas 
conhecer as nossas perceções do mundo (Bright & Pryor, 
2003, 2005a). A realidade é composta por duas categorias 
básicas: existentes (existents) e de relações (relations). 
Existentes são entidades que possuem propriedades que 
podem ser conhecidas, como por exemplo, os indiví-
duos, e as relações são as formas em que os existentes 
são relacionados uns aos outros, como por exemplo, a 
carreira (Borg, Bright, & Pryor, 2006; Pryor & Bright, 
2007a). Assim sendo, esta teoria pode constituir-se como 
uma mais-valia, sobretudo pelo suporte que pode dar ao 
ajudar os clientes a lidar com o acaso, com a complexi-
dade e com a mudança, encontrando, deste modo, ordem 
no caos (Bright & Pryor, 2005a; Pryor & Bright, 2003a, 
2003b, 2007a).

Refl etindo sobre a aplicação desta teoria à prática 
psicológica vocacional, Patton e McMahon (2006) apre-
sentaram o conceito de raciocínio abdutivo, referente a um 
modo de resolver problemas que funciona ao contrário das 
formas tradicionais de raciocínio. Este não é linear, mas 
antes lateral. Neste conceito cabe, ainda, a perspetiva de 
que todo conhecimento está aberto à dúvida, à revisão e a 
interpretações de diferentes perspetivas. Conforme Bright 
e Prior (2005a), seis grandes conceitos são centrais na teo-
ria do caos, a saber: complexidade, emergência, não-linea-
ridade, imprevisibilidade, mudanças de fase e, atractor.

A complexidade diz respeito à natureza imprevisí-
vel e mutável das carreiras, fruto de infl uências múltiplas 
(pessoais, ambientais). Nesse sentido, e no que diz respei-
to à intervenção de carreira, o profi ssional de intervenção 
de carreira deverá auxiliar o seu cliente a refl etir sobre as 
infl uências sofridas ao longo da vida e das suas decisões 
passadas, através de uma refl exão sobre as suas fontes de 
infl uência nessa altura decisória. A visão deverá ser lon-
gitudinal mas também atualmente transversal, como por 
exemplo, as circunstâncias familiares. 

A emergência, enquanto processo contrário ao re-
ducionismo (Morowitz, 2002), tem como objetivo dar 
sentido às experiências passadas. Por norma, tomamos as 
experiências passadas como referenciais. Nesta teoria, o 
caos tem associação ao acaso, portanto, o passado pode-
rá constituir-se como uma pista para o presente e futuro. 
Pretende analisar holisticamente os acontecimentos e ten-
tar perceber quais os padrões signifi cativos para quem os 
analisa, naquele momento ou naquela fase da vida. Assim, 
na intervenção vocacional, a emergência surge como uma 
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estratégia de análise de infl uências e do acaso na defi nição 
da trajetória de vida de cada cliente.

A não-linearidade está relacionada com o facto de 
nem sempre a análise de determinadas situações, por mui-
to semelhantes que sejam, conduzirem às mesmas conclu-
sões. Pequenas mudanças podem, inclusive, ter impactos 
grandiosos na vida complexa das pessoas e no rumo de 
determinados acontecimentos. Com efeito, na interven-
ção vocacional, deverá incluir-se variados pormenores da 
vida dos clientes, mesmo aqueles que podem parecer ser 
os mais triviais. M. L. Savickas (1997) salienta a lingua-
gem do cliente e as preocupações nela contidas enquanto 
“pormenor-chave” para refl exão do profi ssional de inter-
venção de carreira, dado que pode fornecer pistas sobre o 
modo de agir do cliente. Por isso, a intervenção psicoló-
gica gera sempre mudança, cria sempre impacto, como de 
resto qualquer acontecimento na vida dos clientes. 

O conceito de imprevisibilidade está relacionado 
com a difi culdade de calcularmos e conjeturarmos o futu-
ro, onde o acaso, ao nível do desenvolvimento de carreira, 
tem infl uências signifi cativas (Bright, Pryor, & Harpham, 
2005; Bright, Pryor, Wilkenfeld, & Earl, 2005; Krumboltz, 
1998). Neste ponto, o papel do profi ssional de intervenção 
de carreiras é o de encorajar os clientes a explorar o im-
pacto do acaso nas suas carreiras, a capitalizar esses acon-
tecimentos e abraçar a incerteza positiva (Gelatt, 1991).

As mudanças de fase estão associadas às mudanças 
de carreira, mudanças que poderão ser instigadas por fato-
res internos, tais como a insatisfação ou, por fatores exter-
nos, como por exemplo lesões incapacitantes. 

Por último, o conceito de atractores. Atractor é uma 
zona de convergência para a qual determinadas trajetórias 
são puxadas, como se fosse um campo de força que exer-
ce uma certa atração numa determinada região do espaço 
(Lorenz, 1963). Deste modo, os atractores representam o 
processo de auto-organização dos sistemas. Para Bright e 
Pryor (2005a) existem quatro tipos de atractores: o ponto 
- quando o comportamento é atraído a uma coisa especí-
fi ca. Ao nível da carreira, o ponto poderá ser um objetivo 
específi co que motiva o comportamento. Para a teoria 
do caos, a elaboração de objetivos é importante, desde 
que realistas e exequíveis (Gelatt, 1991), bem como a 
elaboração de planos alternativos para transpor possí-
veis constrangimentos imprevistos; o pêndulo – restrin-
ge o comportamento para um padrão regular, sobretudo 
aquando de indecisão por duas opções de carreira (Pryor 
& Bright, 2003a), ou quando o cliente tem crenças rí-
gidas e extremas. Isto é, os atractores pêndulo podem 
constituir soluções de compromisso entre opções, não 
sendo, muitas vezes, as melhores para os clientes mas as 
que eles consideram mais desejáveis; o toro – refere-se a 

comportamentos que, sendo mais complexos, continuam 
a ser restritos ou constrangidos pelo cliente que, assim, 
negligencia hipóteses de evolução ou mudança; e por úl-
timo, o atractor estranho refere-se à susceptibilidade de 
um sistema às mudanças, ou seja, a sua capacidade de, ao 
mesmo tempo em que busca manter seu funcionamento, 
também se modifi car a partir das infl uências recebidas no 
seu contato com o meio ao longo do tempo. O conceito 
se relaciona à ideia de “limite do caos”, ou seja, a frontei-
ra entre a previsibilidade da ordem que o sistema procura 
manter e a imprevisibilidade da complexidade decorren-
te das interações desse sistema com outros sistemas.

Ao nível do aconselhamento de carreira, o objeti-
vo passa por ajudar os clientes a dar estrutura e forma 
às suas experiências através de estratégias várias. Os 
clientes têm qualidades convergentes, que são as suas 
qualidades inerentes. Para além disso, têm experiências 
imprevisíveis no dia-a-dia, que têm impacto nas qualida-
des emergentes, únicas e imprevisíveis, porque resultam 
das experiências, igualmente imprevisíveis. Estas expe-
riências imprevisíveis podem constituir-se como opor-
tunidades a um nível mais macro, desde que o cliente 
as reconheça de modo positivo como oportunidades de 
mudança contínua, adaptação e desenvolvimento (Bright 
& Pryor, 2003, 2005a).

Implicações para a prática do aconselhamento
de carreira

A utilização da teoria do caos em aconselhamento 
de carreira não exige que os profi ssionais de intervenção 
de carreira tenham que adquirir uma caixa de ferramentas 
completamente nova. Muitas das técnicas clássicas podem 
ser utilizados com sucesso, incluindo aquelas padrão, tal 
como usadas pela abordagem de traço-e-fator. Segundo 
Pryor e Bright (2006), o objetivo é, sobretudo, ajudar os 
clientes a entender melhor as suas qualidades convergen-
tes e emergentes e, consoante o grau de conhecimento dos 
sujeitos, aplicar técnicas de aconselhamento adequadas.

Assim, clientes com baixo conhecimento das suas 
qualidades emergentes e convergentes tendem a apresentar 
diagnósticos de desorientação, falta de objetivos e tédio. 
Nestes casos, as técnicas de aconselhamento, devem pas-
sar por atividades como, por exemplo, inventariar interes-
ses, inventariar capacidades, inventariar a história pessoal, 
histórias, temas e padrões de vida, encorajar a exploração, 
a experiência e o conforto com o erro. Por sua vez, clientes 
com elevados conhecimentos das suas qualidades emer-
gentes e convergentes tendem a apresentar manifestações 
de satisfação, autoconhecimento, auto atualização, incer-
teza positiva. Como tal, as técnicas de aconselhamento, 
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nestas circunstâncias, deverão passar pelo evitamento da 
complacência, pela adaptação contínua e refl exão (Bright 
& Pryor, 2008).

Por seu turno, em situações em que os clientes apre-
sentam elevado conhecimento de suas qualidades emer-
gentes e baixo conhecimento de suas qualidades con-
vergentes, as manifestações tendem a estar associadas à 
ambição frustrada, passividade, compromisso e circuns-
crição, questionamento pessoal/ansiedade e objetivos ir-
realistas. Deste modo, as técnicas de aconselhamento pas-
sam pelo confi rmar/revelar conhecimento, capacidades, 
competências e atitudes, identifi car estratégias para atingir 
sonhos e, aferição de qualidades emergentes através de pa-
drões, histórias e temas. 

Por último, um elevado conhecimento de suas 
qualidades convergentes e baixo conhecimento de suas 
qualidades emergentes tende a estar associado a mani-
festações tais como frustração, falta de direção, estabele-
cimento de objetivos inapropriados, sensação persistente 
de esvaziamento, enfase na previsibilidade. Por sua vez, 
as técnicas de aconselhamento envolvem o inventariar 
valores, valorizar a comunidade e auxílio aos outros, 
contemplação, autorrefl exão e trabalho voluntário (Pryor 
& Bright, 2006, 2007b).

Para os teóricos do caos, os profi ssionais de interven-
ção de carreira na intervenção vocacional devem, também, 
ajudar os clientes a desenvolverem cinco competências 
nucleares: a curiosidade – exploração de novas oportuni-
dades de aprendizagem; a persistência – o esforço, sobre-
tudo na presença de obstáculos; a fl exibilidade – mudar 
as atitudes e as circunstâncias; o otimismo – ver novas 
oportunidades como possibilidades; e correr riscos – agir, 
mesmo perante a incerteza dos resultados (Bright & Pryor, 
2003; Pryor & Bright, 2005a, 2006).

Para concretizar estes propósitos, os profi ssionais de 
intervenção de carreira podem utilizar uma variedade de 
instrumentos e exercícios considerados coerentes com a 
abordagem do caos. 

Relativamente aos instrumentos gostaríamos de 
destacar o Reality Check List (RCL) (Pryor & Bright, 
2005b), que permite avaliar o modo como os indivíduos 
lidam com a mudança e com a incerteza; o Complexity 
Perception Index (CPI) (Bright & Pryor, 2005b), que foi 
concebido com o objetivo de medir o modo como os in-
divíduos lidam com a mudança contínua nas organiza-
ções e nas suas carreiras, e por fi m, o Luck Readiness 
Index (LRI) (Pryor & Bright, 2005b), que permite diag-
nosticar possíveis pontos fortes e limitações na capaci-
dade dos indivíduos de usar a sorte, para estimular res-
postas criativas para o desenvolvimento da carreira, bem 
como para confi rmar capacidades individuais para lidar 

positivamente com as mudanças de transição de vida 
(Bright & Pryor, 2007; Pryor & Bright, 2011).

No que respeita aos exercícios, incluem: mitos, me-
táforas, poesias, estratégias narrativas, cartões, genogra-
mas, mapeamentos, autobiografi as. A título de exemplo, 
destacamos o exercício de assinatura, o exercício mágico 
e a parábola da bola ping-pong (Pryor & Bright, 2005a, 
2006), três exercícios imagéticos, que permitem ao clien-
te observar diferenças entre os padrões de pensamento 
emergentes e convergentes e, refl etir como a realidade 
é baseada na auto-organização, no acaso, na ordem e na 
aleatoriedade, permitindo a promoção da criatividade. 
Isto é importante porque muitas vezes os clientes estão à 
procura de um determinado plano e acreditam que seus 
fracassos têm sido, em grande parte, uma questão de es-
colher o plano errado. Deste modo, podem acreditar que 
a solução é simplesmente aplicar o plano correto. Nestes 
casos, é importante dissipar esta ideia e ajudar os clien-
tes a aceitar suas experiências e, sobretudo, ajudá-los a 
melhor compreender os padrões de sua carreira (Pryor & 
Bright, 2009, 2011).

Os princípios da teoria do caos aplicada à carreira 
e os métodos descritos acima têm sido implementados e 
avaliados por Pryor e Bright nas suas intervenções, quer 
com clientes em reabilitação, quer com estudantes dos 
ensinos médio, graduação, pós-graduados e quer com 
funcionários e executivos de empresas. Também outros 
estudos têm sido realizados, a fi m de determinar a efi -
cácia das técnicas em questão. McKay, Bright e Pryor 
(2005) realizaram um estudo comparativo entre a efi cá-
cia das intervenções que utilizam abordagens mais tradi-
cionais, como as traço-e-fator, e as intervenções de acon-
selhamento baseadas na teoria do caos. Neste estudo os 
resultados foram superiores para esta última intervenção 
em todas as medidas de resultado, incluindo a satisfação 
com o resultado de aconselhamento e várias medidas de 
autoefi cácia relacionadas com a carreira. Além disso, a 
intervenção baseada na teoria do caos continuou a ser 
classifi cada como efi caz um mês após o aconselhamen-
to, enquanto que o aconselhamento tradicional teve um 
declínio signifi cativo durante o mesmo período. Davey, 
Bright, Pryor e Levin (2005) com o objetivo de orien-
tarem conversações em temas caóticos, realizaram um 
estudo no qual apresentaram um DVD com entrevistas 
de clientes conduzidos a falar sobre a sua carreira atra-
vés do Reality Check List (Bright & Pryor, 2005b). Este 
DVD foi apresentado a grupos de clientes no University 
of New South Wales e os resultados demonstram que foi 
muito bem-sucedido no aumento de comportamentos de 
exploração de carreira, autoefi cácia e tomada de deci-
são. Outras pesquisas confi rmaram a complexidade de 
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infl uências sobre o desenvolvimento da carreira (Bright 
et al., 2005) e o impacto generalizado de eventos casuais 
nas carreiras dos indivíduos (Bright et al., 2005).

Entendemos que para os teóricos do caos, a inovação 
da intervenção de carreira passa, essencialmente, por um 
novo posicionamento face às situações e aos problemas. 
Assim, a utilização dos mesmos instrumentos de avaliação 
que se utilizam noutro tipo de abordagens tem como mote 
criar novas refl exões e pistas para novas oportunidades. 
Por outro lado, o encorajamento deve ser reforçado de 
modo a ajudar o cliente a desenvolver uma visão otimista 
do processo e a assumir com maior segurança determina-
dos riscos, enquanto o auxílio ao desbloqueio do cliente 
em relação a determinados obstáculos também pode ser 
muito pertinente e até mesmo essencial. Por último, a cria-
ção de oportunidades (acasos planeados), enquanto meio 
e fi m de intervenção, também deve guiar a orientação do 
profi ssional de intervenção na carreira (Pryor & Bright, 
2009, 2011).

Conclusões

Vivemos numa época de mudanças rápidas e acen-
tuadas. As carreiras pessoais não são alheias a essas mu-
danças, tornando-se também elas de natureza e evolução 
imprevisível ou caótica. Para competir em ambientes 
complexos e dinâmicos, as pessoas devem estar aptas 
para se adaptarem a uma realidade pouco previsível e em 
mudança. A teoria do caos, neste sentido, é útil neste do-
mínio porque também é aplicável às ciências sociais, no-
meadamente à psicologia vocacional. As pessoas, que são 
sistemas adaptativos complexos, estão sujeitas às mesmas 
regras e é na esfera da carreira que se vislumbra uma opor-
tunidade de aplicação da teoria do caos.

Neste contexto, a teoria do caos pode constituir-se 
como uma mais-valia na medida em que ajuda no reco-
nhecimento e aproveitamento das infl uências da imprevi-
sibilidade nas carreiras pessoais, mesmo através da uti-
lização de estratégias das abordagens mais tradicionais. 
Chama atenção para a complexidade dos fenómenos, que 
têm na sua essência ordem mas de modo aparentemente 
desorganizado ou impercetível dada a sua complexidade, 
que difi culta a compreensão. Salienta, ainda, o entendi-
mento coerente do acaso e para o impacto da realidade de 
eventos não planejados no desenvolvimento da carreira e 
nas transições de vida, bem como para algumas realidades 
de tomada de decisão, muitas vezes, ignoradas na restante 
da literatura como a sorte, a imprevisibilidade genérica 
e a mudança, os limites do conhecimento e dos objeti-
vos na tomada de decisão, entre outros aspetos. Estes 
novos conceitos ajudam a transmitir como concebemos 

o aconselhamento dos nossos clientes, ao mesmo tempo 
que os ajudamos a lidar com novas barreiras, com a im-
previsibilidade e com a mudança. O conceito de atractor, 
por exemplo, destaca o potencial humano para a mudança 
ativa e construtiva e, deste modo tem procurado integrar 
as dimensões do pensamento contemporâneo tais como a 
progressão na carreira, a casualidade planeada, a espiri-
tualidade, o signifi cado da incerteza, a construção da car-
reira (Pryor & Bright, 2004). A estabilidade e mudança 
são outros dois aspetos salientados e reconhecidos como 
componentes essenciais da experiência humana. Com 
efeito, nenhuma estrutura viva pode ser permanentemen-
te estabilizada. Seria a morte. Para Prigogine (1997), um 
sistema pode estar em equilíbrio, perto do equilíbrio ou 
longe do equilíbrio. Um sistema em equilíbrio não gera 
nova informação, apenas processa a informação já exis-
tente. Um sistema perto do equilíbrio gera pouca informa-
ção, apenas adapta-se, e muito lentamente. Já um sistema 
longe do equilíbrio, gera muita informação, não apenas 
se adapta, como também evolui rapidamente e produz re-
voluções (Pryor & Bright, 2009). Assim, é no limiar do 
caos, com liberdade sufi ciente para criar e com estrutura 
sufi ciente para não desmoronar, que os sistemas apre-
sentam a sua melhor produtividade. Atuando à beira do 
caos, longe do equilíbrio, as pessoas podem ser capazes 
de iniciar processos de auto-organização e deste modo, 
em períodos de instabilidade, serem capazes de inovar e 
se adaptar positivamente. 

Deste modo, o desafi o da orientação profi ssional con-
temporânea é ajudar as pessoas a reconhecer, negociar e 
utilizar algumas realidades simples, nomeadamente que 
o conhecimento e o controlo de nós mesmos, das nossas 
vidas e das nossas circunstâncias podem ser substanciais, 
mas são sempre limitados. É, também, auxiliar na nossa 
capacidade de prever os resultados das situações, que é 
limitada, não só pela inadequação das fontes de informa-
ção que acedemos, mas também pela natureza complexa 
da própria realidade. Para além disso, é importante inte-
grar que a mudança na vida às vezes pode ser lenta e às 
vezes evitada, mas apenas em última instância. De facto, 
a mudança pode ser iniciada, infl uenciada e adaptada, en-
quanto que, outras vezes, tem de ser valentemente aceite. 
Outra ideia é a de que a mudança não planeada é altamen-
te provável na nossa experiência e, por vezes, os efeitos 
da mudança não planeada podem ser tão profundos que 
conduzam à mudança da vida, de forma irrevogável para 
melhor ou para pior (McKay et al., 2005).

Em jeito de conclusão, reconhecemos que a teoria do 
caos aplicada à carreira constitui-se como uma abordagem 
dinâmica na sua natureza e alerta para a importância da 
mudança contínua e da adaptação nas diferentes carreiras, 
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dada a mudança constante em torno de cada um de nós 
(Bright & Pryor, 2005a; Bright et al., 2005). Além dis-
so, cria oportunidades de novas formas de articulação dos 
processos de avaliação e intervenção no âmbito da carrei-
ra; de permeabilidade entre teoria e práticas; de incentivo 
a fóruns e parcerias internacionais na pesquisa, de valori-
zação e de conceitualização da formação de especialistas e 
profi ssionais do aconselhamento de carreira; e de avanço, 
com passos mais rápidos e longos, rumo a uma teoria geral 
do aconselhamento de carreira. Contudo, benefi ciaria de 
ser ainda mais integrativa das teorias do comportamento 
e aconselhamento de carreira, bem como, da contextuali-
zação sociocultural e da maior incorporação do estilo de 
vida dos indivíduos.

Até ao momento, pouca investigação e refl exão te-
órica tem sido elaborada no sentido de enquadrar e en-
riquecer esta perspetiva. Um aspeto tem sido certo: as 

teorias tradicionalmente referenciadas na psicologia vo-
cacional não explicam todos os comportamentos dos in-
divíduos, nem toda a variabilidade encontrada no mundo 
profi ssional, nem tão pouco os comportamentos a adotar 
face à variabilidade. Naturalmente que a solução não será 
olhar para esta perspetiva como a solução mas como um 
contributo ou complemento essencial numa perspetiva 
integradora ou eclética. A teoria do caos contribui com 
a imprevisibilidade e a ordem no centro da explicação 
do desenvolvimento de carreira e do mundo do trabalho. 
Nesta lógica, não é possível conceber a imprevisibilidade 
e a variabilidade como excepções. Com efeito, estes fa-
tores têm que ser parte integrante do desenvolvimento e 
do sistema e não as exceções; e é neste caos que se gera 
maior rendimento, originalidade e criatividade em busca 
da reorganização dos sistemas – assim preconiza a teoria 
do caos (Pryor & Bright, 2007a).
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