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Contributo OPP 
Referencial de Educação para o Mundo do Trabalho 
 

O presente documento surge na sequência de colocação em Consulta Pública do Referencial de 

Educação para o Mundo do Trabalho, que pretende contribuir para a concretização do Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, através de projectos e de iniciativas que tenham como 

objectivo contribuir para a formação pessoal e social dos alunos.  

 

A OPP é uma associação pública profissional que representa e regulamenta a prática dos profissionais 

de Psicologia que exercem a profissão de Psicólogo em Portugal (de acordo com a Lei nº 57/2008, de 

4 de Setembro, com as alterações da Lei nº 138/2015, de 7 de Setembro). É missão da OPP exercer o 

controlo do exercício e acesso à profissão de Psicólogo, bem como elaborar as respectivas normas 

técnicas e deontológicas e exercer o poder disciplinar sobre os seus membros. As atribuições da OPP 

incluem ainda defender os interesses gerais da profissão e dos utentes dos serviços de Psicologia; 

prestar serviços aos membros em relação à informação e formação profissional; colaborar com as 

demais entidades da administração pública na prossecução de fins de interesse público relacionados 

com a profissão; participar na elaboração da legislação que diga respeito à profissão e nos processos 

oficiais de acreditação e na avaliação dos cursos que dão acesso à profissão.  

 

Neste sentido, a OPP julga pertinente contribuir para a reflexão acerca deste documento, procurando 

apreciar os contributos principais do documento e assinalar aspetos que poderão justificar clarificação 

ou melhoria bem como refletir acerca de algumas condições necessárias à concretização da proposta 

apresentada. 

 

Começamos por congratular a Direção Geral de Educação, e parceiros envolvidos na elaboração do 

documento. O Referencial constitui uma proposta dirigida a um domínio que consideramos essencial 

e urgente na actualidade, procurando assumir um caráter integrado e articulado com outras áreas de 

vida.  

 

Apreciação geral 

 

O documento apresenta-se organizado e indicativo relativamente a aspetos essenciais, como sejam o 

caráter integrado e articulado que se espera estimular na exploração de temas relacionados com o 

trabalho, numa perspetiva desenvolvimentista e curricular. Sublinha-se o seu caráter amplo e 

integrado e a orientação clara para o trabalho digno, inclusão e bem-estar.  

 

Destacamos, também, a integração do tópico na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Esta, pela 

sua natureza,  permite a infusão curricular de objetivos relacionados com o tema, de forma 

longitudinal e transversal (ao longo dos ciclos, em diferentes disciplinas), bem como a mobilização de 

metodologias de ensino-aprendizagem adequadas a aprendizagens neste mesmo âmbito. 

 

Ainda assim, identificamos um conjunto de aspetos que justificam alguma reflexão para eventual 

melhoria/alteração. 
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Em primeiro lugar, destacamos o tema de base – Educação para o Mundo do Trabalho. O que se 

propõe parece estar mais centrado no domínio do Conhecimento sobre o Mundo do Trabalho, com 

um foco no trabalho remunerado, exercício profissional, mercado de trabalho. Sendo tópicos 

relevantes, que se situam no domínio da Aprendizagem sobre o Trabalho, deixam de parte questões 

centrais, e mais complexas, relacionadas com o desenvolvimento de carreira no contexto do 

desenvolvimento humano. Questões mais afetivas, motivacionais e emocionais, relacionadas com a 

aprendizagem e a educação para o trabalho, não estão contempladas de modo equilibrado na 

proposta (por exemplo, as crenças dos alunos sobre o trabalho, o seu envolvimento no trabalho, a 

energia, a satisfação, emoções e afetos positivos enquanto se trabalha, coping emocional, a auto-

regulação, entre outros). Também não estão tão presentes dimensões mais comportamentais, tais 

como a aplicação e demonstração, em  contexto, pelos alunos, de comportamentos chave, que 

traduzem o conhecimento e as reflexões e atitudes sobre o trabalho que se querem proporcionar. A 

proposta é mais omissa a este propósito.  

 

Por omissão, o Referencial pode suscitar a ideia, na comunidade educativa, de que a educação para o 

trabalho se faz apenas através do conhecimento/aprendizagem sobre o mundo do trabalho, quando 

assim não é. Por conseguinte, as dimensões psicológicas deveriam estar mais contempladas no 

documento pois este assume um foco excessivamente "racional" e centrado no conhecimento.  

 

Por outro lado, considera-se que o Referencial enfatiza pouco a dimensão dos Riscos Psicossociais, 

embora estes sejam mencionados. Na realidade, o documento deveria abordar de forma mais 

aprofundada as questões relacionadas com a Saúde Psicológica no Trabalho e ao papel dos alunos e 

de todos os cidadãos na construção de Locais de Trabalho Saudáveis. Considerando os desafios para 

o mundo atual e a importância da educação dos jovens para o mundo do trabalho, o documento 

deveria abordar de forma mais explícita o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, bem como as 

questões de género e de paridade associadas a cargos de liderança. 

 

Em segundo lugar, a abordagem longitudinal destas questões, proposta no Referencial, exige, 

também, que a aprendizagem sobre o trabalho que se quer suscitar, seja realizada segundo alguns 

princípios: “do mais próximo e concreto” para o “mais longínquo e abstracto”, tendo em conta a fase 

do desenvolvimento e do percurso escolar em que os alunos se encontram, o seu real 

desenvolvimento, e o carácter significativo dos conhecimentos e experiências que se quer ensinar ou 

promover.  

 

Deste modo, a proposta pode beneficiar de uma abordagem ainda mais alargada e significativa, da 

noção de trabalho, evocando o trabalho no contexto de uma vida. E, evocando o trabalho para além 

do contexto profissional, isto é, nos vários outros contextos onde o trabalho decorre e se aprende de 

modo significativo: na escola, em casa e na comunidade, entre outros. Isto permitirá que os alunos 

possam mais facilmente observar, aplicar, refletir e avaliar realidades do mundo do trabalho mais 

próximas e significativas; e sobretudo, se se quer educar para o mundo do trabalho, permitirá que os 

alunos possam desenvolver crenças, atitudes e comportamentos construtivos como trabalhadores, 

preparando-se progressivamente para o mundo do trabalho profissional, ao longo da escolaridade. 

Esta abordagem tem ainda a vantagem de demonstrar explicitamente a ligação ou ligações entre a 
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educação e o trabalho numa variedade de contextos e formas. Estes aspectos favorecem o 

desenvolvimento de carreira dos indivíduos, e a sua motivação para a aprendizagem e para o trabalho. 

 

Em terceiro lugar, a proposta não apresenta Referencial teórico de base ou dados da experimentação 

prévia da perspectiva de educação para o trabalho adotada - que justifiquem melhor as opções 

tomadas. Privilegiam-se referências a documentos de ordem político-jurídica muito importantes, mas 

cujo teor fundamenta adequadamente os valores e finalidades gerais a perseguir com a proposta, mas 

não os seus objetivos mais específicos, resultados de aprendizagem e métodos de ensino ou educação. 

A ausência de tal enquadramento, retira validade à proposta.  

 

Por exemplo, seria importante perceber mais em profundidade, porquê, até que ponto, e como, na 

educação pré-escolar, se torna possível e adequado esperar que os alunos se tornem já capazes de 

demonstrar indicadores exigentes, como os seguintes: “Debater perigos de segurança e saúde no 

trabalho em plataformas digitais”, “Expressar-se relativamente à robotização e automação”, 

“Conhecer causas do trabalho infantil”, ”Saber o que é um sindicato”, “Ilustrar a diferença entre perigo 

e risco”. Entendemos que a fundamentação destas e de outras opções psicológicas e pedagógicas do 

Referencial proposto de educação para o trabalho, é absolutamente  necessária, para que a proposta 

seja entendida como válida.   

 

Em quarto lugar, foi objeto da nossa atenção, a proposta de operacionalização da proposta. Pensamos 

que a mesma poderia ser mais específica e intencional, identificando exemplos de atividades para os 

diferentes indicadores propostos, bem como assinalando o caráter interdisciplinar, ou até 

transdisciplinar, necessário à concretização das mesmas. A proposta de modelos de ação mais 

“aditivos” ou de “infusão curricular”, e o recurso ao trabalho de projeto, à aprendizagem  ativa, 

colaborativa e participativa, o recurso a centros de interesse presentes no figurino dos clubes 

escolares, são exemplos que podem ser tidos em conta, porque adequados, desde que deliberados e 

assentes em lógicas de articulação entre docentes e outros profissionais.  

 

Destacamos, neste campo de ação, o papel dos psicólogos escolares/educacionais, quer no 

planeamento de propostas de ação, quer no seu desenvolvimento e avaliação, dado o conhecimento 

específico e as atribuições que têm neste domínio de intervenção em contexto escolar.  A este 

propósito, seguem alguns exemplos relacionados com os temas 5 e 6 do Referencial.  

 

No tema 5 apresentam-se, entre outros, os seguintes resultados de aprendizagem: Os/as alunos/as 

são capazes de identificar e valorizar fatores individuais que influenciam o desempenho profissional, 

nomeadamente a motivação, a personalidade, as atitudes, a gestão das emoções, o comportamento 

ético, a aprendizagem. Abordam-se, aqui, construtos psicológicos que, em alguns casos, requerem 

atividades e programas próprios, empiricamente validados, enquadrados num conhecimento teórico-

prático específico da Psicologia. 

 

No tema 6 apresentam-se, também, os seguintes resultados de aprendizagem: 

• Os/as alunos/as adotam estratégias que favorecem o autoconceito positivo e 

fomentadoras de uma identidade sólida para escolhas vocacionais sustentadas. 
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• Os/as alunos/as realizam uma autoavaliação dos seus interesses, valores e competências, 

que se referem às escolhas vocacionais e às transições no mundo do trabalho. 

• Os/as alunos/as são capazes de realizar uma pesquisa autónoma sobre as oportunidades 

de formação e trabalho adequadas ao seu perfil de interesse e competências. 

• Os/as alunos/as são capazes de formular escolhas vocacionais com base na sua pesquisa 

de oportunidades de formação e trabalho e no seu perfil de interesses e competências. 

Pensamos tratar-se de objetivos de âmbito vocacional e de carreira, área de atuação dos psicólogos 

escolares/educacionais, com formação em desenvolvimento vocacional e de carreira, que são os 

profissionais detentores de conhecimentos teóricos e de metodologias e instrumentos adequados à 

intervenção neste domínio. 

 

Neste sentido, consideramos que, em termos práticos, poderá incorrer-se no risco de intervenção 

desajustada em áreas específicas do desenvolvimento psicológico, sobreposição de papéis 

profissionais e desrespeito dos limites de atuação profissional dos docentes vs. psicólogos. 

 

Não podemos deixar de assinalar que, se por um lado, a introdução destes temas e objetivos de 

aprendizagem assumem um caráter relevante e inovador, por outro lado, consideramos que a 

abordagem ao tema requer necessariamente a intervenção do psicólogo da escola, exigindo-se a  

indicação explícita desta participação. 

 

Em quinto e último lugar, no seguimento do anterior, e considerando a especificidade da área, alerta-

se para a necessidade de se garantirem condições para uma boa operacionalização da proposta. Em 

especial, destacamos aqui a imperatividade de articulação com os psicólogos com intervenção em 

contexto escolar, sendo que os mesmos podem ainda ser especialistas em Psicologia da Educação, ou 

deter a especialidade avançada de Psicologia Vocacional e do Desenvolvimento da Carreira, bem como 

a necessidade de identificação do perfil e formação dos docentes no domínio do conhecimento. 

 

Conclusão  

 

Neste documento procuramos identificar os aspetos positivos da proposta bem como as aspetos que 

poderão necessitar de maior clarificação e eventual melhoria. Consideramos a proposta relevante e 

positiva. Ainda assim, há a considerar um conjunto de aspetos relacionados que poderão pôr em causa 

a sua concretização bem-sucedida, e que merecem a atenção mais cuidada dos seus proponentes.  

 

Começar por destacar a necessidade de uma melhor clarificação do modelo e conceitos de base à 

proposta para melhor planeamento da ação. Embora se apresente o Referencial sócio-político, não é 

claro o Referencial técnico-científico necessário à compreensão das opções tomadas e à planificação 

das atividades. No mesmo sentido, importa propor exemplos concretos de atividades que suscitam 

práticas adequadas ao teor da proposta. 

 

Consideramos, também, a necessidade de criação de mecanismos diversos de preparação, já acima 

referidos, tais como a formação dos docentes. De forma ambiciosa, apresenta-se uma proposta de 
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ação que exigirá esforço por parte dos docentes em termos de apropriação de conceitos e de 

conhecimento bem como a melhor articulação com os psicólogos escolares. 

 

Finalmente, é de assinalar que se apresenta uma proposta que exige a participação ativa dos 

psicólogos escolares e a respetiva articulação entre docentes e psicólogos. Esta participação dos 

psicólogos deve estar explícita no documento, evitando-se o risco de sobreposição ou de desrespeito 

de limites de atuação por diferentes profissionais. 

 

 

 

Documento elaborado com o apoio de: 

Luísa Mota, CP n.º 10866 

Maria do Céu Taveira, CP n.º 11947 

Marisa Carvalho, CP n.º 722 
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