
11

Aconselhamento de Carreira Multicultural: 
Abordagens Teóricas e Implicações para a Prática

1 Endereço para correspondência: Universidade Europeia. Estrada da Correia, 53, 1500-210, Lisboa, Portugal. Fone: +351 210 309 900. 
Fax: +351 210 307 109. E-mail: liliana.faria@europeia.pt

Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issues&pid=1679-3390&lng=pt&nrm=iso

Liliana Faria1

Universidade Europeia, Lisboa, Portugal
Nazaré Loureiro

Clínica Saúde Atlântica, Porto, Portugal

Revista Brasileira de Orientação Profissional
jan.-jun. 2015, Vol. 16, No. 1, 11-21

Artigo

Resumo
Os processos culturais no aconselhamento de carreira têm sido, cada vez mais, alvo de atenção e estudo na Psicologia 
Vocacional, contudo ainda há escassez na literatura relativamente a esta matéria. Mesmo as teorias que tratam 
de questões culturais têm orientações ocidentais, e, portanto, há dúvidas sobre sua adequação a todas as culturas 
ocidentais e para outras culturas. Este artigo tem como objetivo contribuir para ultrapassar este problema. Deste 
modo, apresenta-se uma sistematização e reflexão crítica das teorias, modelos de consulta vocacional e estudos 
empíricos que abordam questões culturais.
Palavras-chave: aconselhamento de carreira, orientação escolar e profissional, cultura, multiculturalidade

Abstract: Multicultural career counseling: Theoretical approaches and practical implications 
Cultural processes in career counseling have been increasingly receiving attention in the studies of Vocational 
Psychology. However, there are few studies on this issue. Even the theories that address cultural issues have 
occidental guidelines. Therefore there are doubts about its suitability to all western cultures and other cultures. 
This article aims to help the overcoming of this problem. Thus, it is presented a systematic and critical reflection of 
theories, vocational consultation models and empirical studies that address cultural issues.
Keywords: career counseling, professional and educational guidance, culture, multiculturality

Resumen: Orientación profesional multicultural: enfoques teóricos y las implicaciones para la práctica
Los procesos culturales en la orientación profesional han sido, cada vez más, objeto de atención y estudio en 
Psicología Vocacional, sin embargo todavía son escasos los estudios en la literatura sobre este tema. Incluso las 
teorías que se ocupan de cuestiones culturales tienen orientación occidental, y, por lo tanto, existen dudas sobre 
su idoneidad para todas las culturas occidentales y para otras culturas. Este artículo tiene como objetivo ayudar 
a superar este problema. De este modo, se presenta una reflexión sistemática y crítica de las teorías, modelos de 
consulta de vocacional y los estudios empíricos que abordan temas culturales.
Palabras clave: orientación laboral, orientación en educación, cultura, multiculturalismo
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Este artigo discute a importância do aconselhamento 
de carreira tendo em consideração a cultura dos clientes. 
Este enquadramento tem na sua base o pressuposto de que 
a eficácia do aconselhamento de carreira poderá ser maior 
quando as ideias e os conceitos que estão por detrás de 
uma intervenção vocacional são coerentes com a história, 
os valores e as crenças de uma determinada comunida-
de junto da qual se intervém. Ou seja, conhecer melhor 
a dinâmica do desenvolvimento de carreira em contextos 
multiculturais poderá conduzir-nos a respostas mais efeti-
vas, numa época que se avizinha, e se adivinha de simul-
tânea globalização e diversidade (Arulmani, 2011; Bassot, 
2014; Leong & Brown, 1995).

Após os anos 80, a globalização nas sociedades oci-
dentais fez quebrar fronteiras de empresas, de países, de 
comunidades e de culturas. As empresas deslocalizaram 
algumas das suas produções fabris para outras localida-
des de mais baixo custo, movidas por uma pressão maior 
pelo controlo de custos e inovação (Ferreira, Leitão, & 
Raposo, 2007). Nesta deslocalização, há trabalhadores 
que se transferem também com essas empresas e que 
têm necessidade de se adaptar a novos hábitos. Ao mes-
mo tempo, expandiu-se a emigração para novos países 
(Costa, 2009).

Até esta altura, a cultura era uma variável praticamen-
te ignorada no contexto do aconselhamento de carreira, 
dado que a maioria dos métodos de orientação e aconse-
lhamento surgiam num ambiente em que o conselheiro e o 
aconselhado pertenciam a um fundo cultural similar. Com 
estas mudanças, a cultura passa a ser uma dimensão mui-
to importante, senão mesmo, nalguns casos, central. Com 
efeito, é uma dimensão essencial na compreensão da vida 
e das dinâmicas das organizações, havendo uma maior 
probabilidade de o conselheiro e de o aconselhado perten-
cerem a diferentes contextos culturais, cada qual influen-
ciado e guiado pelas suas próprias crenças e orientações 
para o trabalho e para a carreira (Arulmani, 2009; Flores 
& Heppner, 2002; McMahon, & Yuen, 2009). Assim, para 
ser cada vez mais eficaz e significativo para os clientes, 
o aconselhamento de carreira deve ser multicultural, ou 
seja, deve incorporar diferentes variáveis e diferentes 
processos, com clientes de diferentes contextos culturais 
(Arulmani, 2009; Fouad, 2006; Fouad & Bingham, 1995; 
Leong & Hartung, 2000). Este cenário traz à discussão o 
papel do aconselhamento de carreira na interface entre os 
processos culturais enraizados e as (novas) demandas do 
mercado de trabalho (Arulmani, 2014).

O que se entende, então, por aconselhamento de 
carreira, por aconselhamento de carreira multicultural e 
por eficácia neste contexto? Antes de mais, importa de-
finir aconselhamento de carreira. Este tem sido definido 

como toda e qualquer atividade, programa, intervenção 
ou esforço com intenção de promover o desenvolvimento 
vocacional ou facilitar a tomada de decisões vocacionais 
(Savickas, 2008; Spokane & Oliver, 1983), com foco pri-
mário no papel de trabalhador, e na sua interação com os 
outros papéis de vida (Swanson, 1995).

Estudos sobre a eficácia do aconselhamento de car-
reira demonstram que, qualitativa e quantitativamente, o 
aconselhamento de carreira produz resultados moderada-
mente eficazes na maioria dos clientes (Brown & Krane, 
2000; Oliver & Spokane, 1988; Spokane & Oliver, 1983; 
Whiston, Sexton, & Lasoff, 1998). Porém, apesar dos 
avanços teóricos e práticos para enfrentar as exigên-
cias e as necessidades do século XXI (e.g., McMahon 
& Yuen, 2009; Savickas, 2008), há, ainda, pouca infor-
mação disponível sobre o papel da cultura nas interven-
ções vocacionais. Dito de outro modo, não é muito claro 
como é que as variáveis culturais influenciam o processo 
de tomada de decisão de carreira e o aconselhamento de 
carreira eficaz. 

O grande desafio que se impõe é, portanto, o de aten-
der a diferentes contextos culturais. Nesse sentido, alguns 
teóricos começaram, recentemente, a discutir como é que 
determinadas variáveis culturais podem enriquecer o pro-
cesso de aconselhamento de carreira. Em seguida, apre-
senta-se uma síntese crítica desses pontos de vista, com-
pilando as teorias do desenvolvimento de carreira, bem 
como os modelos de consulta psicológica vocacional, com 
foco nas variáveis culturais.

Teorias do desenvolvimento de carreira com foco nas 
variáveis culturais

Nas últimas décadas, tem vindo a aumentar o reco-
nhecimento das influências culturais no desenvolvimento 
de carreira (Young, Marshall, & Valach, 2007) e como tal, 
a necessidade dos modelos de desenvolvimento de car-
reira contemplarem as múltiplas experiências de pessoas 
de diversas origens culturais (Cook, Heppner, O’Brien, 
2005). Embora as teorias fundamentais do desenvolvi-
mento e da tomada de decisão de carreira sejam muito 
úteis no processo de aconselhamento de carreira, torna-se 
particularmente importante, quando se trabalha com clien-
tes de diferentes grupos étnicos ou minorias, usar teorias 
e modelos que incluam variáveis culturais, isto é, que te-
nham na sua base uma compreensão do papel do contexto 
de cultura no desenvolvimento do indivíduo e na posterior 
tomada de decisão. Aportam-se neste ponto, quatro teorias 
de desenvolvimento de carreira que, embora se debrucem 
sobre aspetos distintos, incluem uma perspetiva multicul-
tural na sua abordagem: teoria sociocognitiva da carreira 
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(Lent, Brown, & Hackett, 1994), teoria do aconselhamen-
to multicultural e terapia (Sue et al., 1982), perspetiva 
ecológica (Cook, Heppner, & O’Brien, 2005) e teoria da 
estrutura de sistemas (Arthur & McMahon, 2005).

A teoria sociocognitiva da carreira de Lent, Brown, 
e Hackett (1994) tem sido conhecida pela sua utilidade 
na explicação dos comportamentos profissionais e grupos 
raciais e étnicos (Tang, Fouad, & Smith, 1999). Com base 
na teoria de Bandura (1986), esta teoria enfatiza as variá-
veis pessoais da autoeficácia, o resultado das expectati-
vas, as metas e a interação destas com variáveis ambien-
tais e pessoais. Lent, Brown e Hackett (2002) caraterizam 
as relações entre a autoeficácia, a realização e os inte-
resses, assumindo que um conjunto complexo de fatores 
como a cultura, o género, a sócio estrutura e o estado de 
saúde operam em simultâneo e influenciam as cognições, 
a natureza e o âmbito das capacidades e possibilidades 
de carreira. A abordagem sociocognitiva da carreira, nos 
seus diferentes modelos (Lent et al., 1994; Lent, 2004; 
Lent & Brown, 2006) distingue três grupos de variáveis: 
1. de natureza pessoal (e.g., sexo, saúde, etnia) e situacio-
nal (e.g., família, escola, cultura), que adquirem signifi-
cado se existir relação bidirecional entre a pessoa e o con-
texto; 2. as fontes de autoeficácia; e 3. as expectativas de 
eficácia e as expectativas dos resultados, que influenciam 
a representação das potencialidades e a circunscrição dos 
interesses e dos objetivos. Portanto, nesta teoria, a cultura 
surge como potencialmente influenciadora de cognições, 
interesses e perspetivas sobre a autoeficácia (entre outras 
dimensões), capaz de influenciar, neste sentido, a ação de 
cada pessoa.

A teoria do aconselhamento multicultural e terapia 
(Sue et al., 1982) é uma metateoria de aconselhamento. 
Os princípios desta teoria podem ser aplicados às teorias 
de desenvolvimento de carreira para explicar os fatores 
culturais que influenciam os comportamentos profissio-
nais em diversos grupos culturais (Sue, 1998, 2001; Sue, 
Arrendondo, & McDavis, 1992; Sue et al., 1982; Sue, 
Ivey, & Pedersen, 1996; Sue & Lam, 2002; Sue & Sue, 
2008). Sue et al. (1982) apresentam seis proposições que 
auxiliam a compreensão e o enquadramento sociocultural 
dos clientes e do conselheiro de carreira, a saber: 1. as 
teorias refletem as visões de mundo da cultura em que é 
desenvolvida; 2. o cliente e o conselheiro devem ser en-
tendidos contextualmente a vários níveis; 3. o desenvol-
vimento da identidade racial do cliente e do conselheiro 
deve explicar sentimentos e comportamentos para com o 
próprio grupo e para com outros grupos, e irá influenciar 
o processo e o resultado do aconselhamento; 4. a eficácia 
do aconselhamento é tanto maior quanto mais o conse-
lheiro usar estratégias de intervenção e definir objetivos 

consistentes com as experiências de vida e valores cul-
turais do seu cliente; 5. o conselheiro deve usar uma va-
riedade de técnicas e estratégias, e, sempre que possível, 
envolver toda a comunidade de forma preventiva e promo-
cional; e 6. as competências multiculturais do conselheiro 
envolvem o desenvolvimento contínuo de atitudes e cren-
ças, conhecimentos e competências relacionadas com os 
seus valores e princípios de base, bem como com outras 
realidades culturalmente distintas e, também, envolvem o 
desenvolvimento de técnicas e estratégias de intervenção 
culturalmente adequadas.

Uma outra teoria de desenvolvimento de carreira útil 
para a compreensão do desenvolvimento vocacional de 
indivíduos de diferentes etnias é a perspetiva ecológica 
(Cook et al., 2005). Para Bronfenbrenner (1977), o com-
portamento humano resulta da dialética entre a pessoa e o 
meio ambiente (Cook et al., 2005), sendo possível identi-
ficar quatro subsistemas que afetam o desenvolvimento: 
1. microssistema – que inclui as interações interpessoais 
dentro de um determinado ambiente (a casa, a escola ou o 
trabalho); 2. mesossitema – interação entre dois ou mais 
microssistemas; 3. exossistema – consiste em ligações en-
tre os subsistemas que indiretamente influenciam o indi-
víduo; e 4. macrosistema – que consiste em componentes 
ideológicos de uma dada sociedade, incluindo normas e 
valores. Nesta linha de pensamento, Cook, Heppner, e 
O’Brien (2002) argumentam, assim, que os clientes não 
tomam decisões de carreira num vazio, mas antes em con-
texto, ao longo da sua vida. Deste modo, as normas, va-
lores e cultura de uma sociedade e o contexto no qual os 
clientes residem interagem com o indivíduo de modo a 
moldar e influenciar as suas decisões de carreira.

Por último, a teoria da estrutura de sistemas de Arthur 
e McMahon (2005) explica os sistemas de influência sobre 
o desenvolvimento da carreira das pessoas, incluindo as 
variáveis individuais, sociais e os contextos ambientais/
sociais. A sua aplicação tem sido descrita, por exemplo, 
no desenvolvimento de carreira de mulheres (Patton, 
1997), aborígenes australianos (Sarra, 1997), estudantes 
chineses (Back, 1997), e pessoas com deficiência (Gillies 
& Knight, 2001). Esta teoria (Arthur & McMahon, 2005) 
examina as interconexões entre as variáveis internas e 
externas que têm um impacto sobre o desenvolvimento 
da carreira de uma pessoa, numa perspetiva quer macro 
(de análise das influências externas), quer micro (de foco 
nas caraterísticas mais individuais). O termo “influên-
cia” é utilizado deliberadamente por Arthur e McMahon 
(2005) como um termo dinâmico capaz de refletir, tanto 
o conteúdo como os componentes do processo da teoria 
da carreira. Este termo oferece aos indivíduos a oportu-
nidade de atribuir um significado pessoal às influências 
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(facilitadores ou barreiras e a um nível mínimo ou máxi-
mo). De acordo com Arthur e McMahon (2005), o proces-
so de influências incluem três considerações importantes 
para o aconselhamento de carreira multicultural: 1. a inte-
ração recursiva entre o indivíduo e o contexto, bem como 
dentro do indivíduo e do contexto; 2. a recursiva interação 
contribui para o micro processo de tomada de decisão e 
para o macro processo de mudança ao longo do tempo; e 
3. o acaso. É importante notar que as influências do con-
teúdo e processo estão localizadas no contexto do tempo, 
para incorporar as considerações no desenvolvimento de 
carreira dos clientes no passado, no presente e no futuro. 
As influências do contexto e do processo são representa-
dos numa ligação circular entre os diferentes e complexos 
sistemas, de modo que ficam interligados. É neste contex-
to complexo e interrelacionado de influências que ocorre o 
desenvolvimento da carreira (Arthur & McMahon, 2005).

Modelos de consulta psicológica vocacional sociocultu-
rais e cognitivos

Na literatura identificam-se modelos de aconselha-
mento de carreira com referência às questões de ordem 
cultural, alojados sobretudo na abordagem sociocultural 
e cognitiva. Esta abordagem procura definir as relações 
complexas existentes entre as pessoas e os seus contex-
tos de carreira, os fatores culturais, os fatores cognitivos, 
os fatores interpessoais e as influências autodeterminadas 
e externas no comportamento vocacional (e.g., Fouad & 
Bingham, 1995; Lent et al., 1994; Lent et al., 2002). Neste 
sentido, assume-se a existência de um conjunto complexo 
de fatores como o género, a cultura, a sócio estrutura e o 
estado de saúde, que operam em simultâneo e influenciam 
as cognições, a natureza e o âmbito das capacidades e 
possibilidades de carreira da pessoa (Taveira & Nogueira, 
2004). Esta abordagem chama a atenção para o efeito dos 
comportamentos nas relações entre as pessoas e os am-
bientes e, também, para o poder do comportamento das 
interações dos indivíduos, definido por relações bilaterais 
entre as características do indivíduo e as características do 
ambiente. Esta interação envolve não só relações lineares 
e laterais, como também, múltiplas interações e com dife-
rentes orientações. Em suma, os modelos da abordagem 
sociocultural e cognitiva acentuam e desenvolvem temas 
de outros modelos de consulta psicológica vocacional, 
indo mais além, incorporando novos focos, tais como o 
papel da cultura e a mudança da natureza do trabalho. De 
seguida, apresentam-se três modelos de consulta psicoló-
gica vocacional alocados nesta abordagem.

Fouad e Bingham (1995) propuseram o Modelo de 
Adequação Cultural, que evidencia a importância dos 

fatores culturais em cinco suposições: 1. a eficácia da 
consulta tem lugar num dado contexto cultural, inde-
pendentemente da etnia, considerando-se as questões de 
diversidade cultural dentro da cultura dominante; 2. as 
variáveis consideradas de ênfase cultural podem diferir, 
e o peso dado a essas variáveis pode variar de cultura 
para cultura; 3. os modelos teóricos de carreira estabe-
lecidos não explicam adequadamente o comportamento 
vocacional das minorias; 4. é importante considerar a 
cultura nas avaliações; e 5. as diferenças culturais devem 
ser consideradas dentro de um contexto de diversidade ou 
pluralismo, e os clientes devem ser atendidos no senti-
do da realização de escolhas que levem em consideração 
suas especificidades culturais (Sue & Sue, 2008). Nesta 
ordem de ideias, o modelo é constituído por nove pas-
sos: (a) a preparação para a consulta, em que os conse-
lheiros devem estar dotados de competências culturais 
transversais específicas, com consciência, conhecimento, 
e competências sobre a sua própria cultura e identidade 
racial, bem como, atentos ao impacto dessas nas suas 
atitudes e comportamentos profissionais, e, ainda, deter 
alguma informação acerca das características culturais do 
grupo a que pertencem os clientes (por exemplo, sobre 
o papel do trabalho em uma determinada cultura); (b) 
o estabelecimento da aliança terapêutica, com recurso 
à empatia, respeito, atenção positiva, genuinidade, con-
centração e proximidade, embora com ajustes mais ou 
menos diretivos em função da cultura do cliente (Leong, 
1985; Sue & Sue, 2008); (c) a identificação das ques-
tões da carreira a abordar, no que concerne às dimensões 
emocionais, cognitivas, comportamentais, ambientais e 
locus de controlo; (d) a avaliação do impacto das va-
riáveis culturais, nomeadamente nas esferas biológica, 
género, família e expectativas familiares, grupo étnico 
e cultura dominante (Fitzgerald & Betz, 1992; Fouad & 
Bingham, 1995); (e) o estabelecimento de objetivos e de 
um processo da consulta culturalmente apropriado, com 
clarificação de interesses e tomada de decisão; (f) a utili-
zação de atividades culturalmente apropriadas ao cliente 
e em função da cultura deste, e através do recurso, por 
exemplo e sempre que possível, da língua nativa do clien-
te e/ou de um conselheiro da mesma raça ou etnia que 
esse mesmo cliente; (g) a tomada de decisão acerca dos 
papéis de trabalho, da saliência dos diferentes papéis de 
vida e da necessidade, ou não, de mais informação para a 
decisão; (h) a implementação dos planos do cliente, com 
suporte genuíno do conselheiro, que deve acreditar nos 
planos e constituir um suporte para antecipação de con-
sequências; e, por fim, (i) o seguimento ou encorajamen-
to do cliente a voltar ao processo sempre que necessário 
(Fouad & Bingham, 1995; Subich & Simonson, 2001).
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O Modelo Sociocognitivo Interativo de Chartrand 
(1996) é baseado na teoria de Lent e colaboradores (1994) 
e no modelo de resolução de problemas sociais (Nezu & 
D’Zurilla, 1989), evidenciando a importância de variáveis 
sociais e cognitivas. O processo é constituído por compo-
nentes sociocognitivas e por uma componente interacio-
nal. As primeiras são processos sociocognitivos estrutura-
dos hierarquicamente, respeitantes a construtos cognitivos 
centrais que contêm crenças que dão sentido ao self. Tais 
componentes sociocognitivas direcionam os conteúdos da 
consulta, e ajudam a explicar as diferenças individuais dos 
clientes quanto à sua prontidão para resolver os proble-
mas de carreira com que se defrontam (Chartrand, 1996; 
Subich & Simonson, 2001). A segunda componente diz 
respeito aos fatores interpessoais como o funcionamen-
to interpessoal do cliente e as interações dinâmicas entre 
conselheiro e cliente, que se espera em mudança ao longo 
do processo (Tracey, 1993). Este é considerado um dos 
ingredientes-chave na eficácia da intervenção (e.g., Gelso 
& Cárter, 1994; Heppner & Hendricks, 1995). O modelo 
de consulta é composto por três fases: (a) a fase inicial, 
que envolve o estabelecimento da relação de ajuda, a re-
colha de informação dos dados pessoais e das influências 
contextuais, bem como, a avaliação de informação voca-
cional padrão (e.g., história de trabalho), dos estilos de 
resposta afetiva e comportamental e, das metacognições 
relacionadas com o sentido de self ou com as cognições 
específicas sobre a carreira, tendo o pressuposto base de 
que os dados pessoais e o background contextual predi-
zem experiências de aprendizagem que, por sua vez, pre-
dizem sequencialmente, o sentimento de autoeficácia, os 
interesses, os objetivos e, por fim, as escolhas por deter-
minados cursos de ação (Subich & Simonson, 2001); (b) 
a fase intermédia, em que o conselheiro ajuda o cliente a 
enquadrar ou reenquadrar o seu autoconhecimento voca-
cional, adquirindo nova informação ou mudando atitudes 
existentes e identificando obstáculos; e (c) a fase final, que 
consiste em envolver o cliente na síntese de informação, 
assim como, em atividades de finalização do processo de 
consulta (Spokane, 1991).

O modelo de consulta psicológica vocacio-
nal de Krumboltz (1996), denominado de Teoria da 
Aprendizagem da Consulta Psicológica Vocacional está 
embebido no contexto da teoria da aprendizagem social 
da tomada de decisão vocacional. Segundo esta teoria, a 
tomada de decisão vocacional é influenciada pelos fato-
res genéticos, pelas condições ambientais, pela história de 
aprendizagens vividas ou observadas e pela interação de 
todos estes fatores (Mitchell & Krumboltz, 1996). O mo-
delo compreende três fases: 1. o diagnóstico (identificação 
de crenças e de pressuposições que possam interferir com 

a capacidade do cliente em definir objetivos e avaliação de 
competências); 2. a intervenção, que tem como objetivo 
“facilitar a aprendizagem de competências, de interesses, 
de crenças, de valores, de hábitos de trabalho e de qua-
lidades pessoais, que permitam a cada cliente criar uma 
satisfação de vida dentro de uma constante mudança no 
ambiente de trabalho” (Krumboltz, 1996, p. 61), forne-
cendo informação para os clientes explorarem de forma 
independente (no sentido de encorajar o desenvolvimen-
to de novos interesses e, consequentemente, abrir novas 
possibilidades de escolha, para fazer face a possíveis alte-
rações no mundo do trabalho) (Krumboltz, 1996; Subich 
& Simonson, 2001); e 3. a avaliação dos resultados. Ao 
contrário dos modelos anteriores, em que o sucesso na 
Consulta Psicológica Vocacional é medido com base na 
redução da indecisão ou então com base no incremento de 
congruência entre objetivos vocacionais e caraterísticas do 
cliente, neste modelo, a indecisão no final da intervenção é 
necessária e desejável, para motivar atividades de aprendi-
zagem. O sucesso é medido em termos da satisfação com a 
vida, aprendizagem de competências, interesses e crenças 
(Krumboltz, 1996). Este modelo é muito polivalente em 
termos de idades e cultura (Subich & Simonson, 2001), 
sendo o papel do conselheiro o de facilitar a aprendizagem 
(Mitchell & Krumboltz, 1996).

Estudos empíricos do processo de aconselhamento de 
carreira multicultural

Apesar de parca, a revisão da literatura permitiu-nos 
identificar algumas investigações e metodologias ensaia-
das empiricamente na tentativa de compreender a comple-
xidade do processo de aconselhamento de carreira tendo 
por base diferentes culturas. Por exemplo, o Asian Journal 
of Counselling dedicou, em 2009, uma edição especial de 
artigos sobre o tema do aconselhamento de carreira e a 
internacionalização, enquanto processo de importação de 
conhecimentos vários de carreira e posterior adaptação a 
cada país (Savickas, Van Esbroeck, & Herr, 2005). Nessa 
edição encontramos estudos de países como Austrália 
(McIlveen, 2009), Japão (Watanabe-Muraoka, Michitani, 
& Okada, 2009), Índia (Arulmani, 2009), África do Sul 
(Watson, 2009) e Taiwan (Tien, 2009) e uma reflexão 
acerca do papel dos diferentes profissionais de carreira 
no avanço e no reforço teórico e profissional desta área 
de intervenção vocacional nos seus respetivos países 
(Cheung, 2009).

Além desta edição, outros estudos foram identifica-
dos versando a temática do aconselhamento de carreira e 
as questões culturais, apurando abordagens culturalmente 
apropriadas, por exemplo, junto de pessoas de ascendência 
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africana (Watson, McMahon, Mkhize, Schweitzer, & 
Mpofu, 2011) ou de adolescentes chineses (Yuen, Chan, 
Lau, Gysbers, & Shea, 2007).

Da análise destes diferentes estudos podemos con-
cluir que alertam para diferentes níveis de maturidade, 
de comunicação e relacionamento interpessoal, de pon-
deração de alternativas vocacionais, de conciliação entre 
os diferentes papéis de vida, e de valorização da opinião 
da família nas escolhas de carreira, entre outros aspetos, 
sempre que se analisam grupos específicos entre si ou por 
comparação com grupos dominantes.

Com efeito, um estudo realizado junto de jovens 
americanos asiáticos, por exemplo, identificou que os 
estudantes universitários americanos asiáticos têm dife-
rentes atributos de desenvolvimento de carreira que os 
caucasianos, sendo mais propensos a depender dos outros 
na tomada de decisão, por apresentarem piores scores ao 
nível da maturidade em medidas tradicionais de avaliação 
(Leong, 1985; Leong, Hardin, & Gupta, 2010). Zunker 
(1990) também identificou, por exemplo, que, com esta 
população, pode ser importante trabalhar-se habilidades 
de autoafirmação e assertividade, por questões de ordem 
cultural em que estas questões não são tão salientes e 
que podem ter impacto no mercado de trabalho. Já Tang, 
Fouad e Smith (1999) referem que este grupo de jovens 
tende a ter uma abordagem mais restrita à escolha de car-
reira, quando comparados com os americanos não asiáti-
cos, ou seja, escolhem uma gama limitada de profissões.

Evanoski e Wu Tse (1989) estudaram jovens corea-
nos e mulheres chinesas alertando para o isolamento cul-
tural ou social, para o conflito entre interesses e equilíbrio 
de responsabilidades familiares e para o estigma de su-
cesso da comunidade, que não abarca naturalmente todos 
os seus elementos. Sue e Sue (2008), refletindo acerca de 
clientes hispânicos, salientam que as famílias tendem a ser 
de matriz patriarcal, onde a lealdade e respeito para com 
a família são muito importantes. Neste contexto de inter-
venção, é desejável consultar a família ou um dos seus 
elementos e refletir sobre papéis sexuais não tradicionais, 
por exemplo e, sempre que possível, fazer coincidir a cul-
tura e etnia do cliente e do conselheiro de carreira, como 
sugerem Rodriguez e Blocher (1988) num estudo com es-
tudantes porto-riquenhos.

Já estudos sobre nativos americanos identificaram 
a existência de alguns mitos que os aproximam da cul-
tura dominante e que constituem estereótipos negativos. 
Ademais, salientam a diferença existente mesmo entre 
diferentes tribos de nativos que deve ser atendida (Rea-
Poteat & Martin, 1991). Neste contexto, ao contrário da 
cultura dominante, por exemplo, há uma maior valoriza-
ção da família, da casa, da comunidade e da reserva, mais 

que do trabalho, e é importante ter esta noção aquando 
da intervenção, para melhor ajustamento da estratégia 
de aconselhamento (Rea-Poteat & Martin, 1991). À se-
melhança do que acontece com os hispânicos, pode fazer 
sentido envolver a família neste processo (Zunker, 1990).

Outro grupo também estudado é o grupo de afroame-
ricanos, que constitui o grupo maior dentro das minorias 
nos Estados Unidos da América. Alguns estudos apontam 
que esta população continua a receber oportunidades edu-
cacionais de qualidade inferior em comparação com o gru-
po maioritário. Este aspeto é muito relevante em termos 
de igualdade de oportunidades uma vez que cria impacto 
nas oportunidades de trabalho, no desenvolvimento de in-
teresses, na preparação académica e no planeamento de 
carreira (Dunn & Veltman, 1989; Zunker, 1990). Neste 
sentido, ao nível da intervenção, faz sentido oferecer mo-
delos em áreas não tradicionais para aumentar a perceção 
de oportunidades plausíveis e uma estratégia de valori-
zação interpessoal e cooperativa (D’Andrea, Daniels, & 
Heck, 1992; Sue & Sue, 2008), bem como estratégias de 
demonstração e instrução (Rea-Poteat & Martin, 1991).

Por último, estudos realizados na Índia (Arulmani, 
2009; Arulmani, van Laar, & Easton, 2001), indicaram 
que as preferências de carreira tendem a ser restringidas 
por crenças acerca da aceitação social da carreira. Como 
resultado, certas carreiras são percebidas como “boas” 
carreiras, enquanto outras são consideradas carreiras de 
“nível inferior”. Um exemplo destas crenças é a tentati-
va falhada de testar a validade transcultural da teoria de 
Holland (Leong, Austin, Sekaran, & Komarraju, 1998) 
para o contexto indiano, já que muitos dos participantes 
não iriam preencher o Vocational Preference Inventory de 
Holland (1985) por incluir ocupações que seriam perce-
bidas como de muito baixo prestígio (Arulmani, 2009). 
Esta situação não será estranha à questão social e cultural 
de classes, estando as funções e profissões intimamente 
relacionadas com esta situação. Neste contexto, conhecer 
a organização social, as crenças, a religião, os estereótipos 
etc, ajudará seguramente na intervenção de carreira.

Teoria e prática no aconselhamento de carreira multi-
cultural – reflexão crítica

Da análise das diferentes teorias e modelos é saliente, 
à partida, logo duas grandes fragilidades. Em primeiro lu-
gar a maioria das teorias e dos modelos apresentados e que 
versam sobre questões da cultura, são originárias de autores 
ocidentais, especialmente dos EUA e, como tal, baseadas 
em visões do mundo ocidental, possivelmente não aplicá-
veis a outras realidades (Arulmani, 2011). Hofstede (1984) 
e Hofstede e MCrae (2004), em estudos transculturais, por 
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exemplo, identificaram que os EUA, a Austrália, a Itália e 
a França têm uma orientação cultural individualista na ado-
ção de valores de trabalho, ao contrário de Taiwan, Hong 
Kong e Espanha, cuja orientação é coletiva. Assim, e em 
segundo lugar, a questão que se coloca é: como estas teo-
rias de carreira (nascidas numa cultura ocidental) podem 
ser aplicadas em países com culturas tão diferentes, em es-
pecial no que diz respeito ao trabalho?

Não é suficiente, portanto, existirem teorias e mode-
los que incluam variáveis culturais. Bem como, não basta 
identificar variáveis específicas da cultura. Com a globa-
lização, colocam-se dois grandes desafios: por um lado, 
o da globalização e, por outro o da localização (Cheung, 
2009), urgindo adaptar teorias e modelos (Arulmani, 
2009) e avaliar constantemente a sua validade cultural 
(Leong & Brown, 1995), em termos das suas construções 
e em termos preditivos. Outro aspeto importante é o de 
os conselheiros possuírem competências genéricas mas 
também específicas do multiculturalismo (Spanierman, 
Poteat, Wang, & Oh, 2008; Sue & Sue, 2003), de econo-
mia e, de mercado laboral, uma vez que há clientes impe-
lidos, nas suas escolhas por fatores de natureza económica 
(Arthur & Collins, 2011; Arulmani, 2009; Collins, Arthur, 
Bisson, & McMahon, 2014). 

Nesse sentido, na formação de profissionais, não bas-
ta treinar a compreensão dos pontos fortes e das limita-
ções de determinadas teorias, de modo a utilizar aquela 
que é mais apropriada a determinada cultura. Importa, 
sobretudo, ensinar a responder às mudanças do ambiente, 
avaliando o significado do trabalho na vida das pessoas, à 
luz das suas culturas. Neste contexto é importante enco-
rajar os profissionais de carreira em países que possuem 
aspectos culturais diferenciados em relação às culturas 
norte-americana e europeia a compartilhar exemplos de 
boas práticas nos diferentes níveis de intervenção, tendo 
em consideração os desafios e as oportunidades do am-
biente em que estão a formular as suas estratégias (Arthur 
& Collins, Marshall, & McMahon, 2013). Para este com-
partilhamento ser efetivado é necessário, por um lado, um 
esforço dos profissionais para divulgar adequadamente 
seu trabalho no meio científico, e por outro, uma maior 
abertura dos periódicos científicos às vozes de autores de 
países e culturas menos representadas nas principais revis-
tas de área de carreira.

Considerações finais

A cultura é relevante para as práticas de aconselha-
mento de carreira com todos os clientes. Nesse sentido, 
para aumentar a eficácia das suas estratégias de aconse-
lhamento de carreira multicultural, os conselheiros de 
carreira precisam entender não só os valores culturais 
dos seus clientes, mas também os seus próprios valo-
res e crenças e, os múltiplos contextos em que os seus 
clientes vivem. Devem, ainda, entender o modo como a 
sociedade tem ajudado a moldar as oportunidades e as 
barreiras para melhor apoiar os clientes, independente-
mente da sua cultura ou etnia, “a adquirirem perceções de 
competências, atitudes e conhecimentos, nomeadamente 
nas questões que relacionam os objetivos de vida, a ní-
vel pessoal, e os valores de vida e de trabalho” (Lopes & 
Teixeira, 2012, p. 2). Neste sentido, é importante analisar 
as orientações da literatura, as sugestões dos diferentes 
estudos e cada vez mais propor atividades mais sensíveis, 
de envolvimento ativo das famílias e das comunidades, 
considerando diferenças linguísticas (Melendez & Beck, 
2007). Urge propor, também, estratégias cativantes e tu-
torias (Allison & Rehm, 2007), favorecer a autoestima 
e o desenvolvimento de aspirações realistas (Seligman, 
1994). Ademais, o conselheiro deve adquirir competên-
cias de comunicação multiculturais, maior consciência 
em relação às suas atitudes quanto a minorias étnicas e 
aumentar o conhecimento sobre populações minoritárias 
e tendências económicas (Sue, 1998), de modo a ajustar 
as suas práticas cada vez mais ao cliente específico junto 
de quem tem que intervir (Sue, Arrendondo, & McDavis, 
1992). Por último, é essencial que o conselheiro procure 
avaliação e supervisão das suas práticas para ir aferindo a 
sua adequação e sensibilidade, também a este nível. Este 
processo poderá ser conseguido também com recurso à 
partilha com pares, à investigação e à criação de asso-
ciações profissionais. No fundo, em cada sociedade há 
considerações contextuais únicas e, nesse sentido, os pro-
fissionais conselheiros terão de definir as suas missões, 
abordando necessidades locais, e em seguida, adaptar 
ou desenvolver teorias, modelos e ferramentas de forma 
criativa e crítica para garantir cada vez mais eficácia nas 
suas atuações, com impacto nas vidas das pessoas que 
procuram os serviços.
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