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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi verificar se existem diferenças significativas no nível de maturidade para a
escolha profissional de alunos do ensino médio da cidade de Curitiba – PR, segundo o sexo, o tipo de
escola, o turno de estudos (diurno ou noturno) e a série escolar do ensino médio. Para tanto, aplicou-se a
Escala de Maturidade para a Escolha Profissional – EMEP numa amostra de 950 alunos do ensino médio,
provenientes de escolas públicas e particulares dessa cidade. Os resultados indicaram diferenças
significativas na maturidade para a escolha profissional em função do sexo, do tipo de escola e da série
escolar. As moças mostraram-se mais maduras do que os rapazes, os alunos de escola particular mostraram-
se mais maduros do que os de escola pública e os alunos da terceira série mais do que os de primeira
série. Entretanto, não foram observadas diferenças significativas na maturidade para a escolha profissional,
em função do turno de estudo dos alunos (diurno ou noturno).
Palavras-chave: maturidade para a escolha profissional; estudantes do ensino médio; orientação
profissional.

ABSTRACT:  A Study about Maturity for Professional Choice of High School Students
The aim of this research was to explore significant differences in maturity for professional choice of high
school students from the city of Curitiba, Brazil, considering sex, school type, attendance time (day or
evening) and high school grade. A sample composed of 950 high school students, from both private and
public schools located in that city, was submitted to the Maturity for Professional Choice Scale. The
results indicated significant differences in maturity for professional choice concerning sex, school type
and high school grade. The girls showed more maturity than the boys, students from private high school
showed more maturity than students from public schools and 12th grade high school students more than
10th grade. However, no differences were observed in maturity for professional choice, concerning
attendance time.
Keywords: maturity for professional choice; high school students; professional guidance.
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RESUMEM: Un Estudio sobre la Madurez para la Elección Profesional de Alumnos de Enseñanza
Preparatoria

El objeto de esta investigación fue verificar si existen diferencias significativas en el nivel de madurez
para la elección profesional de alumnos de enseñanza media de la ciudad de Curitiba, Brasil, según el
sexo, el tipo de escuela, el horario de estudio (diurno o nocturno) y el año escolar de la enseñanza media.
Con ese fin, se aplicó la Escala de Madurez para la Elección Profesional a una muestra de 950 alumnos
de enseñanza media, de escuelas privadas y públicas, de esta ciudad. Los resultados indicaron diferencias
significativas en la madurez para la elección profesional según el sexo, el tipo de escuela y el año escolar.
Las chicas se mostraron más maduras que los varones, los alumnos de escuela privada se mostraron más
maduros que los de escuela pública y los alumnos de tercer año más que los de primer año. Sin embargo,
no se observó diferencia significativa en la madurez para la elección profesional, según el horario de
estudio (diurno o nocturno).    
Palabras clave: madurez para la elección profesional; alumnos de enseñanza media; orientación profesional. 

A escolha profissional tem sido objeto de estu-
do e análise de muitos teóricos, e várias propostas
já foram formuladas, visando facilitar este processo.
Alguns autores referem-se às modalidades de Ori-
entação Profissional existentes, dentre eles Bohos-
lavsky, (1998), Neiva (2002), Melo-Silva e
Jacquemin (2001), Giacaglia (2003). Entretanto, ain-
da são poucos os jovens que elaboram esta decisão
de forma consciente e madura e muitos acabam aban-
donando seus projetos profissionais. Algumas pes-
quisas, baseadas na realidade brasileira, indicam que
apenas 5% dos jovens que ingressam em um curso
superior têm certeza de sua escolha (Avancini, 1998;
Zanella, 1999). Segundo Soares (1993, p. 12), “25%
a 30% dos alunos que ingressam nas diversas univer-
sidades públicas brasileiras já haviam iniciado anterior-
mente outro curso superior, do qual se afastaram...”.

A escolha profissional não depende de uma úni-
ca variável, ao contrário, é multifatorial. Vários fato-
res influenciam na maior ou menor “qualidade” da
escolha e no tipo de vínculo que o sujeito vai desen-
volver com o seu objeto de trabalho. Dentre eles
podem-se citar: os políticos, os econômicos, os so-
ciais, os educacionais, os familiares e os psicológi-
cos. Em relação aos fatores psicológicos, algumas
variáveis podem influenciar a escolha profissional,
tais como: os interesses, as habilidades, os traços de
personalidade, os valores, as expectativas com relação
ao futuro e a maturidade para a escolha profissional
(Neiva, 2002; 1999). O presente estudo está relacio-
nado a esta última variável.

Super (1955) introduziu o conceito de maturi-
dade vocacional, definindo-a como um conjunto de

atitudes e comportamentos que devem ser empre-
endidos, visando a inserção profissional. De acordo
com este autor e outros que apóiam o modelo de-
senvolvimentista (Crites, 1978; Pelletier, Bujold &
Noiseux, 1979), o desenvolvimento vocacional é um
processo contínuo que se estende da infância à ve-
lhice, geralmente ordenado e previsível.  De acordo
com Super (1955), o desenvolvimento vocacional
dá-se em estádios e o nível de maturidade vocacio-
nal corresponde ao ponto em que o sujeito situa-se
no continuum desse desenvolvimento.  Seu modelo
de maturidade vocacional é composto por cinco di-
mensões: orientação para a escolha profissional; in-
formação e planejamento; coerência da escolha;
cristalização dos traços e pertinência da escolha.

Crites (1961) propôs um outro modelo teórico
para a maturidade vocacional, distinguindo quatro
dimensões: consistência, realismo, competência e
atitude. As duas primeiras referem-se ao conteúdo,
enquanto que as duas últimas referem-se ao proces-
so de escolha. Vários colaboradores de Super e
outros pesquisadores interessaram-se pelo estudo e
validação desse conceito, e diferentes instrumentos
foram construídos, visando à avaliação da maturida-
de vocacional. Dentre eles, pode-se citar: Career
Development Inventory – CDI elaborado por Super
(1973), que deu origem posteriormente ao CDI-A
para jovens adultos (Super & Thompson, 1979) e
ao Adult Career Concerns Inventory – ACCI, pu-
blicado por Super e colaboradores em 1988 (Balbi-
notti, 2003), assim como ao Career Maturity
Inventory - CMI elaborado por Crites (1978). Ou-
tros instrumentos são também mencionados por
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Balbinotti (2003), como o Questionário de Educa-
ção à Carreira (QEC) elaborado por Dupont e Grin-
gas em 1990, e o Inventário de Desenvolvimento
Profissional (IDP) construído por Dupont e Mar-
ceau em 1982. Este último possui uma versão brasi-
leira – Inventário Brasileiro de Desenvolvimento
Vocacional – IBDP – construída por Lobato e Kol-
ler (2003). Balbinotti (2003) comparou a estrutura e
as qualidades métricas de alguns desses instrumen-
tos. Além disso, analisou vários estudos sobre matu-
ridade vocacional e a sua relação com outras
variáveis, tais como: sexo, nível de estudos, origem
cultural e aspirações ocupacionais. Estes estudos
foram realizados com diferentes instrumentos, junto
a amostras de culturas variadas. Com relação à va-
riável sexo, alguns estudos analisados por Balbinotti
(2003) constataram que as meninas obtiveram um
nível de maturidade mais alto do que os meninos,
mas outros não constataram diferenças na maturida-
de vocacional segundo o sexo. Este autor apontou
ainda que, apesar de algumas pesquisas detectarem
a evolução da maturidade em função do nível de es-
tudos, outras indicaram que não há uniformidade e
constância no desenvolvimento vocacional. Com re-
lação à origem racial e étnica, vários estudos anali-
sados por Balbinotti, Wiethaeuper e Barbosa (2003)
apontaram diferenças na maturidade vocacional.
Entretanto, este autor considerou a possibilidade destes
resultados poderem estar associados a diferenças no
nível socioeconômico e nos valores culturais.

Em outro estudo, Balbinotti, Wiethaeuper e Bar-
bosa (2004) utilizou a Escala de Avaliação Vocacio-
nal (EAV), versão brasileira da Vocational Rating
Scale elaborada por Barrett em 1976, para compa-
rar os níveis de cristalização de preferências profis-
sionais em alunos do ensino médio. A cristalização
foi entendida pelo autor como uma das etapas do
desenvolvimento de carreira que corresponde, ge-
ralmente, à faixa etária de 14 a 18 anos. Os resulta-
dos não indicaram diferenças significativas segundo o
sexo, a idade e a série do ensino médio. Entretanto,
foram observadas diferenças significativas quanto à va-
riável tipo de escola, indicando que alunos de escola
pública mostraram níveis de cristalização das preferên-
cias profissionais mais altos que os de escola particular.

Lobato e Koller (2003) pesquisaram a relação
entre maturidade vocacional e sexo  utilizando o In-

ventário Brasileiro de Desenvolvimento Profissional,
junto a alunos da terceira série do ensino médio, não
constatando diferença na maturidade total em fun-
ção do sexo. Entretanto, foi observada diferença sig-
nificativa na subescala de Planificação, favorável aos
homens. Observa-se, assim, que não há na literatura
uma uniformidade nos resultados das pesquisas, en-
volvendo a maturidade vocacional e variáveis como
sexo e nível de estudos.

Neiva (1998, 1999) partindo das idéias de Su-
per (1955, 1973), Super e Thompson (1979) e Cri-
tes (1961, 1965, 1978), interessou-se por estudar,
especificamente, a noção de maturidade para a es-
colha profissional. Para esta autora, a maturidade
para a escolha profissional corresponde a um con-
junto de atitudes e conhecimentos que o indivíduo
deve adquirir  a fim de elaborar uma escolha profis-
sional madura e consciente. De acordo com esta
autora, a maturidade para a escolha profissional é
composta por duas dimensões: atitudes e conheci-
mentos. A dimensão atitudes é dividida em três sub-
dimensões: a) Determinação para a escolha, que
se refere a quanto o indivíduo está definido e seguro
com relação à escolha profissional; b) Responsabi-
lidade para a escolha profissional, que se refere a
quanto o sujeito está engajado no processo de es-
colha profissional e empreende ações para tomar esta
decisão; e c) Independência, que se refere a quanto
o indivíduo processa esta decisão de forma inde-
pendente, sem influência de outras pessoas (familia-
res, professores, amigos, mídia etc). A dimensão
Conhecimentos é dividida em duas subdimensões:
a) Autoconhecimento, que se refere ao conheci-
mento que o indivíduo possui sobre vários aspectos
de si mesmo e que são importantes para a escolha
profissional, dentre eles: interesses, habilidades e
valores; e b) Conhecimento da Realidade Educa-
tiva e Socioprofissional, que se refere ao conheci-
mento que o sujeito tem das instituições educativas,
das profissões, do mercado de trabalho etc.

Neiva (1998, 1999) elaborou a Escala de Ma-
turidade para a Escolha Profissional (EMEP), ins-
trumento que tem como principal objetivo avaliar,
junto a alunos do ensino médio, a maturidade para a
escolha profissional. Esta escala pode ser utilizada
para vários fins: a) detectar alunos que necessitem
de orientação profissional; b) diagnosticar, junto ao
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orientando, seu nível de maturidade para a escolha
profissional e detectar quais os aspectos da sua ma-
turidade que estão menos desenvolvidos, permitin-
do assim planejar melhor o processo de orientação
profissional; c) avaliar a evolução do orientando ao
longo do processo de orientação profissional. Além
disso, a escala já foi utilizada para avaliar programas
de orientação profissional, como é o caso de um
programa oferecido, via internet (Nogueira, 2004).
Nesta pesquisa, aplicou-se a escala no início e no
final da intervenção, com o objetivo de avaliar a efi-
cácia do programa construído e aplicado. Melo-Sil-
va, Oliveira e Coelho (2002) também constataram a
utilidade deste instrumento para a avaliação de in-
tervenções em orientação profissional.

Na pesquisa bibliográfica realizada, foi encon-
trado apenas um estudo sobre a maturidade para a
escolha profissional, cujo objetivo e metodologia são
bem semelhantes aos do presente trabalho. Neiva
(2003) estudou a maturidade para a escolha profis-
sional junto a 506 estudantes do ensino médio de
uma escola particular da cidade de São Paulo, com
o objetivo de verificar a existência de diferenças es-
tatisticamente significativas em função do sexo e da
série escolar. Apesar de não ter constatado diferen-
ça significativa segundo o sexo, com relação à matu-
ridade total para a escolha profissional observou que
as moças se mostraram mais responsáveis e inde-
pendentes do que os rapazes e que estes últimos
mostraram ter mais conhecimento da realidade edu-
cativa e socioprofissional. Observou, ainda, o au-
mento progressivo do nível de maturidade para a
escolha profissional ao longo das três séries do ensi-
no médio. Entretanto, constatou que apenas a de-
terminação se desenvolve progressivamente da
primeira para a terceira série; os demais componen-
tes se desenvolvem em momentos específicos. A res-
ponsabilidade e o autoconhecimento aumentam da
primeira para a segunda série e o conhecimento da
realidade educativa e socioprofissional da segunda
para a terceira série. A independência não mostrou
evolução de acordo com a série escolar; ao contrá-
rio, foi constatada uma involução entre a segunda e
a terceira séries.

Os resultados encontrados por Neiva (2003)
referem-se a uma amostra específica da cidade de

São Paulo e não podem ser generalizados para as
demais regiões do país. Visando ampliar o estudo
da maturidade para a escolha profissional na reali-
dade brasileira e verificar se estudantes de outras
cidades ou regiões do país comportam-se de forma
semelhante aos estudantes da cidade de São Paulo,
decidiu-se realizar o presente estudo, cujo objetivo
é avaliar a maturidade para a escolha profissional de
alunos do ensino médio na cidade de Curitiba. Res-
salta-se que este estudo faz parte de uma pesquisa
mais ampla, que inclui a obtenção de normas para a
referida população e que será objeto de uma outra
publicação.

OBJETIVOS

O presente estudo tem como objetivo estudar a
maturidade para a escolha profissional em alunos do
ensino médio da cidade de Curitiba. Pretende-se ain-
da verificar a existência de diferenças significativas
nesse nível de maturidade em função das seguintes
varáveis: sexo, tipo de escola, turno de estudos e
série escolar.

MÉTODO

Amostra
Para a composição da amostra foram utilizados

dois critérios: 1) a amostra seria formada de alunos
das três séries do ensino médio, de escola pública e
particular; 2) para cada tipo de escola, a amostra
seria composta por cerca de cem alunos em cada
série escolar, garantindo assim um número razoável
de alunos de cada uma das séries.

Os critérios visaram obter uma amostra que ofe-
recesse a possibilidade de comparação entre os gru-
pos em função das variáveis – tipo de escola e série
escolar – que são objetos deste estudo. Além disso,
procurou-se obter uma amostra com composição
semelhante à utilizada no estudo realizado por Neiva
(2003) junto a estudantes da cidade de São Paulo,
o que permitiria assim comparar melhor os resulta-
dos, evitando vieses provenientes de diferenças
amostrais.

A amostra foi composta por 950 alunos do en-
sino médio da cidade de Curitiba, sendo 579 alunos
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(60,9%) provenientes de escola particular de gran-
de porte, localizada em bairro próximo ao centro da
cidade, e 371 alunos (39,1%) de escola pública de
grande porte, localizada em bairro da periferia. As
idades dos sujeitos variaram entre 14 e 49 anos com
uma média de 16,7 anos e um desvio padrão de

3,10, sendo que a maior concentração dos alunos
(95,2%) pertencia à faixa de 14 a 20 anos. A distri-
buição da amostra em função do sexo (masculino e
feminino), série (primeira, segunda ou terceira) e turno
(diurno ou noturno), para a escola particular e públi-
ca, é apresentada na Tabela 1.

Observa-se, através da análise da Tabela 1, que
em relação ao grupo total de participantes da pes-
quisa, a maior parte da amostra foi composta por
alunos da instituição particular de ensino (579 alu-
nos) quando comparado com o número de alunos
da escola pública (371 alunos). O número de alunos
do sexo masculino (485) foi muito próximo ao nú-
mero de alunas (465). A maior parte dos alunos es-
tuda no turno diurno (730),  em relação ao grupo
que estuda no turno noturno (220). No que diz res-
peito à série do ensino médio, a maior concentração
dos sujeitos encontra-se na primeira série do ensino
médio (412), seguida pelo grupo da segunda série
(341) e por último pelo grupo da terceira série (197
alunos).

Analisando a Tabela 1 em função do tipo de
escola, pode-se observar que há maior concentra-
ção de alunos do sexo masculino em todas as séries
da escola particular, enquanto que na pública é mais
freqüente o grupo feminino. Tanto para a escola pú-
blica quanto para a particular é maior o número de
alunos cursando a primeira série. Em relação ao tur-
no de estudo, o maior grupo corresponde aos alu-
nos que estudavam no turno diurno quando
comparado com o turno noturno, sendo que para a
escola particular todos os alunos da primeira e se-
gunda séries estudavam no turno diurno, apenas os
da terceira série freqüentavam o noturno. Já para a
escola pública, a amostra foi formada por alunos de
todas as séries nos dois turnos de estudo (ou seja,
diurno e noturno).

Instrumento
O instrumento utilizado foi a Escala de Maturi-

dade para a Escolha Profissional – EMEP, constru-
ída por Neiva (1999). Este instrumento foi
devidamente validado, tendo como amostra alunos
do ensino médio da cidade de São Paulo. Foram
realizados os seguintes procedimentos para o estu-
do de validade e fidedignidade da escala: análise fa-
torial, análise discriminativa com relação às variáveis
de natureza temporal – nível de escolaridade e idade
– e a obtenção de coeficientes de consistência inter-
na para todas as sub-escalas - alfa de Cronbach
(Neiva, 1998, 1999, 2001).Os dados obtidos nes-
tes estudos mostraram que a escala possui uma qua-
lidade psicométrica satisfatória. Em outro estudo
realizado por Neiva (2000), foi comprovado que esta
escala permitiu detectar um aumento significativo da
maturidade para a escolha profissional a partir de
um programa de orientação profissional, reforçando
assim sua validade. Vale a pena ressaltar que este
instrumento recebeu parecer favorável da Comissão
do Conselho Federal de Psicologia, conforme Re-
solução CFP nº 002/2003 (www.pol.org.br),  o que
reafirma suas qualidades psicométricas.

A Escala de Maturidade para a Escolha Profis-
sional é uma escala de tipo Likert, contendo cinco
modalidades de resposta, num total de 45 afirma-
ções que indicam atitudes com relação à escolha
profissional. O sujeito deve analisar cada uma delas
e determinar a freqüência com que atua ou pensa
segundo a forma indicada em cada afirmação. As

Tabela 1 – Distribuição dos sujeitos em função do tipo de escola, sexo, série e turno de estudo
seiréS ralucitraP acilbúP lareG

oxeS odoíreP latoT oxeS odoíreP latoT
.csaM .meF onruiD onrutoN .csaM .meF onruiD onrutoN

.ª1 731 121 852 - 852 37 18 501 94 451 214

.ª2 821 411 242 - 242 64 35 56 43 99 143

.ª3 44 53 - 97 97 75 16 06 85 811 791
latoT 903 072 005 97 975 671 591 032 141 173 059
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modalidades de resposta são: “sempre”, “freqüen-
temente”, “às vezes”, “raramente” e “nunca”. Como
a escala possui cinco subescalas (Determinação,
Responsabilidade, Independência, Autoconhecimen-
to e Conhecimento da Realidade Educativa e Soci-
oprofissional), pode-se calcular a pontuação bruta
para cada uma delas e para a Maturidade Total. As
normas da escala foram extraídas de uma amostra
de 1176 alunos do ensino médio, provenientes de
escolas públicas e particulares da cidade de São
Paulo e são expressas em percentil (Neiva, 1999).

Procedimentos
A idéia desta pesquisa surgiu durante o VI Sim-

pósio Brasileiro de Orientação Vocacional e Ocu-
pacional, ocorrido em setembro de 2003 em
Florianópolis. A realização do trabalho foi efetivada
por meio de projeto apresentado ao grupo de pes-
quisa em Saúde e Desenvolvimento Humano do cur-
so de Psicologia da PUCPR, ao qual duas das
autoras são vinculadas. Devido à extensão do tra-
balho, as pesquisadoras contaram com o auxílio de
oito colaboradores, acadêmicos do último e penúlti-
mo períodos do curso de Psicologia da PUCPR.
Uma vez aprovado o projeto, foram feitos os conta-
tos com escolas públicas e privadas da cidade de
Curitiba. A escolha das escolas levou em conta os
seguintes critérios: a) que uma das escolas fosse de
dependência administrativa pública e a outra priva-
da; b) que ambas as escolas tivessem alunos nas três
séries do ensino médio e,  c) que cada série tivesse
um número mínimo de alunos próximo a cem.

Após a aprovação da proposta de pesquisa pela
PUCPR foram encaminhadas pelas pesquisadoras
cartas-convite para escolas de grande porte, com
clientela de ensino médio, públicas e particulares de
Curitiba, que preenchiam os requisitos da pesquisa.
Dentre as escolas que aceitaram o convite, duas fo-
ram selecionadas, por possuírem uma maior quanti-
dade de alunos cursando a terceira série do ensino
médio, permitindo assim uma amostra maior de alu-
nos deste nível de estudos. As escolas autorizaram,
por escrito, a realização da pesquisa junto aos alu-
nos do ensino médio.

Os colaboradores que aplicaram a escala fo-
ram treinados pelas pesquisadoras, tendo sido sub-

metidos à aplicação e realizado a avaliação do ins-
trumento. O cronograma de aplicação foi submetido
à apreciação das escolas e tendo sido aprovado,
procedeu-se à aplicação propriamente dita.

Em ambas as escolas, a aplicação foi coletiva,
seguindo as instruções do manual da escala (Neiva,
1999) e ocorreu no segundo semestre de 2003. O
tempo médio para a realização do teste foi de 25
minutos, incluindo as explicações iniciais. Em ambas
as escolas nenhum aluno recusou-se a participar. Em
algumas turmas os professores permaneceram em
sala durante a aplicação do instrumento, porém sem
interferir no processo.

As dúvidas mais comuns foram quanto a itens
que apresentavam certa semelhança no conteúdo,
provocando questionamentos por parte de alguns
alunos sobre se havia “pegadinhas”.

Alguns dos protocolos de teste aplicados tive-
ram que ser desprezados, por terem mais do que
quatro respostas inutilizadas.

Após a coleta de dados, os protocolos foram
avaliados de acordo com as orientações contidas no
manual da escala (Neiva, 1999). Procedeu-se em
seguida à comparação do nível de maturidade para
a escolha profissional, em função das variáveis estu-
dadas: sexo, tipo de escola, turno de estudos e série
escolar.  Foram obtidas as médias e os desvios pa-
drão para cada um dos subgrupos, nas várias su-
bescalas e para a escala total. Para verificar a
existência de diferenças estatisticamente significati-
vas nos resultados dos subgrupos em relação às va-
riáveis estudadas foram comparadas as médias dos
diversos subgrupos através do Teste t de Student
para grupos independentes. Optou-se por utilizar este
tratamento estatístico uma vez que os resultados
obtidos cumprem as exigências necessárias para a
sua utilização, ou seja, apresentam distribuição nor-
mal e variâncias amostrais semelhantes (Levin & Fox,
1941/2004).

RESULTADOS

Para a apresentação dos dados observados
optou-se por dividir os resultados em quatro partes
de acordo com as análises e comparações entre gru-
pos realizadas:
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• A maturidade para a escolha profissional, em fun-
ção do sexo

• A maturidade para a escolha profissional, em fun-
ção do tipo de escola

• A maturidade para a escolha profissional, em fun-
ção do turno de estudo

• A maturidade para a escolha profissional, em fun-
ção do nível escolar

1) A maturidade para a escolha profissional, em
função do sexo

Foram comparadas as médias dos alunos em
cada uma das subescalas da EMEP e para a Matu-
ridade Total, em função do sexo, no intuito de verifi-
car a existência de diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos. Os resultados são apre-
sentados na Tabela 2.

A análise da Tabela 2 mostra que existe dife-
rença estatisticamente significativa entre as médias
dos rapazes e das moças quanto à Maturidade para
a Escolha Profissional   (t = 3,438; p≤0,001), sendo
que as moças obtiveram uma média maior do que
os rapazes, indicando que, na amostra estudada,
as alunas mostraram-se mais maduras que os alu-
nos. Foram encontradas também diferenças signi-
ficativas entre as médias dos dois grupos nas
subescalas Responsabilidade (t = 5,809; p≤0,001)
e Autoconhecimento (t = 2,236; p≤0,026). As mo-
ças mostraram-se mais responsáveis com relação à

escolha profissional e com maior autoconhecimen-
to, do que os rapazes. Entretanto, não foram ob-
servadas diferenças significativas, com relação às
médias das subescalas Determinação, Independên-
cia e Conhecimento da Realidade Educativa e So-
cioprofissional.

2 ) A maturidade para a escolha profissional, em
função do tipo de escola

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos na com-
paração das médias da EMEP em função do tipo de
escola: pública ou particular.

Observou-se que existem diferenças significati-
vas, em todas as subescalas e na escala total, sendo
que as médias obtidas pelos alunos das escolas par-
ticulares foram mais altas em todos os casos. Neste

sentido pode-se dizer que, na amostra estudada, os
alunos provenientes da escola particular, quando
comparados aos alunos da escola pública, mostra-
ram-se mais determinados com relação à escolha

Tabela 2 – Comparação do nível de maturidade para a escolha profissional, segundo o sexo

salacsE

oxeS

p
)584=N(onilucsaM )564=N(oninimeF

aidéM .P.D aidéM .P.D t
oãçanimreteD 25,43 91,8 15,53 42,9 257,1 080,0

edadilibasnopseR 64,63 70,7 80,93 97,6 908,5 *100,0
aicnêdnepednI 33,72 25,5 69,72 90,6 276,1 590,0

otnemicehnocotuA 53,52 46,4 30,62 97,4 632,2 *620,0
.forPedadilaeR.hnoC 20,13 35,6 81,13 59,6 673,0 707,0

latoTedadirutaM 86,451 06,12 77,951 10,42 834,3 *100,0

* Diferença significativa a p ≤ 0,05

Tabela 3 – Comparação do nível de maturidade para a escolha profissional, segundo o tipo de escola

* Diferença significativa a p ≤ 0,05

salacsE

alocsEedopiT

t p
)975=N(ralucitraP )173=N(acilbúP

aidéM .P.D aidéM .P.D
oãçanimreteD 07,53 40,9 29,33 11,8 861,3 *200,0

edadilibasnopseR 14,83 98,6 07,63 91,7 676,3 *100,0
aicnêdnepednI 44,82 48,5 93,62 55,5 563,5 *100,0

otnemicehnocotuA 79,52 76,4 52,52 87,4 403,2 *120,0
.forPedadilaeR.hnoC 32,23 92,6 33,92 20,7 164,6 *100,0

latoTedadirutaM 57,061 89,22 85,151 67,12 321,6 *100,0
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profissional (t = 3,168; p≤0,002), ter mais respon-
sabilidade para com esta escolha (t = 3,676;
p≤0,001), ser mais independentes na tomada dessa
decisão (t = 5,365; p≤0,001), ter maior autoconhe-
cimento (t = 2,304; p≤0,021) e conhecimento da
realidade educativa e socioprofissional (t = 6,461;
p≤0,001). Finalmente, os alunos da escola particu-
lar apresentaram uma maior maturidade para a es-
colha profissional, do que os da escola pública (t =
6,123; p≤0,001).

3 ) A maturidade para a escolha profissional,
em função do turno de estudo

Comparando-se a Maturidade Total para a es-
colha profissional dos alunos em função do turno em
que estudavam - diurno ou noturno – não foram ob-

servadas diferenças significativas entre as médias dos
dois grupos (t = 1,047; p≤0,295). Entretanto, cons-
tataram-se diferenças nas subescalas Determinação
e Independência. Os alunos que estudavam no turno
noturno mostraram-se mais determinados com rela-
ção à escolha profissional do que os que estudavam
no turno diurno (t = 2,835; p≤0,005). Já os que es-
tudavam no turno diurno mostraram-se mais inde-
pendentes na tomada da decisão profissional do que
os que estudavam no turno noturno  (t = 2,784;
p≤0,005). Com relação às demais subescalas (Res-
ponsabilidade, Autoconhecimento e Conhecimento
da Realidade Educativa e Socioprofissional) não fo-
ram observadas diferenças significativas, segundo o
turno de estudo.  A Tabela 4 apresenta os resultados
obtidos.

4 ) A maturidade para a escolha profissional,
em função da série escolar

Para verificar a existência de diferença signifi-
cativa entre as médias obtidas pelos alunos das três
séries nas várias subescalas e na escala de maturi-
dade total, comparou-se as séries duas a duas, uti-
lizando-se a estatística t de Student para grupos
independentes, como foi feito no estudo realizado
por Neiva (2003), visando assim facilitar a compa-
ração dos resultados obtidos pelos dois estudos.

Não foram observadas diferenças significati-
vas entre as médias obtidas pelos  alunos da 1ª e
da 2ª séries do ensino médio, com relação à matu-
ridade para a escolha profissional (t = 1,818; p =
0,69). Entretanto, os alunos da 2ª série mostraram
um nível de responsabilidade para com a escolha
profissional significativamente maior que os da 1ª
série (t = 2,695; p≤0,007). Isto indica que os alu-

nos da 2ª série, comparados aos de 1ª série,  em-
preendem mais ações para a efetivação desta
escolha e engajam-se de forma mais responsável
neste processo. Ainda que a diferença entre as
médias não tenha sido significativa nas subescalas
Determinação, Independência, Conhecimento da
Realidade profissional, nem na escala de Maturi-
dade Total, observou-se que as médias da 2ª série
foram mais altas do que as da 1ª série, indicando
uma tendência de desenvolvimento destes aspectos
de uma série para a outra. A tabela 5 apresenta as
médias e os desvios padrão obtidos pelos alunos
da 1ª e 2ª séries nas várias subescalas e para a
maturidade total. Mostra também os valores do
teste t de Student que foi utilizado para comparar
as médias dos dois grupos e o grau de significância
(p) das diferenças encontradas entre os valores das
médias observadas.

Tabela 4 – Comparação do nível de maturidade para a escolha profissional, segundo o turno de estudo

salacsE

odutsEedonruT

t p
)037=N(onruiD )022=N(onrutoN

aidéM .P.D aidéM .P.D
oãçanimreteD 75,43 88,8 64,63 70,8 538,2 *500,0

edadilibasnopseR 96,73 40,7 09,73 11,7 493,0 396,0
aicnêdnepednI 39,72 18,5 96,62 17,5 487,2 *500,0

otnemicehnocotuA 65,52 87,4 11,62 05,4 915,1 921,0
.forPedadilaeR.hnoC 00,13 46,6 34,13 40,7 028,0 314,0

latoTedadirutaM 47,651 10,32 95,851 96,22 740,1 592,0

* Diferença significativa a p ≤ 0,05
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Comparando-se as médias obtidas pelos alu-
nos da 2ª e da 3ª séries, não foram observadas
diferenças significativas na escala maturidade total,
nem nas subescalas Responsabilidade, Autoconhe-
cimento e Conhecimento da Realidade. Entretan-
to, pode-se observar que as médias obtidas pelos
alunos da 3ª série nestas subescalas são mais altas
que as obtidas pelos alunos da 2ª série, indicando
também uma tendência ao desenvolvimento destes
aspectos.  Em contrapartida, diferenças significati-
vas foram observadas na subescala Determinação
(t = 3,059; p≤0,002) e na subescala Independên-
cia (t = 2,022; p≤0,04). O resultado obtido na su-
bescala Determinação indica que os alunos da 3ª
série são mais decididos que os da 2ª série, o que

era esperado, pois, em virtude da finalização do
ensino médio, a necessidade de tomar uma deci-
são profissional se faz premente. Os resultados
obtidos na subescala Independência mostram, en-
tretanto, que os alunos da 3ª série são menos inde-
pendentes quanto à escolha profissional que os da
2ª série, deixando-se influenciar mais por outras
pessoas (familiares, professores, amigo, mídia etc).
A tabela 6 apresenta os resultados obtidos pelos
alunos da 2ª e 3ª séries nas várias subescalas e na
escala total.  Mostra também os valores do teste t
de Student que foi utilizado para comparar as mé-
dias dos dois grupos e o grau de significância (p)
das diferenças encontradas entre os valores das
médias observadas.

Comparando-se as médias obtidas pelos alu-
nos da 1ª e da 3ª séries, contatou-se uma diferença
significativa no nível de maturidade total (t = 2,939;
p d•0,003), de responsabilidade (t = 2,855; p
d•0,004) e de determinação (t = 3,956; p d•0,0001).
Sendo assim, os alunos da 3ª série, comparados aos
da 1ª série, mostraram-se mais maduros para a es-
colha profissional, mais decididos e mais responsá-
veis. Entretanto, não foram observadas diferenças

significativas nas médias obtidas por esses grupos
nas demais subescalas: Independência, Autoconhe-
cimento e Conhecimento da Realidade Educativa e
Socioprofissional, apesar de nestas duas últimas su-
bescalas as médias obtidas pelos alunos da 3ª série
serem superiores às obtidas pelos alunos de 1ª sé-
rie, mostrando também uma tendência ao desenvol-
vimento. Pode-se observar também, que para a
subescala de Independência, a média obtida pelos

Tabela 5 – Comparação do nível da maturidade para a escolha profissional, por série escolar (1ª e  2ª)

salacsE

ralocsEeiréS

t p
)214=N(.ª1 )143=N(.ª2

aidéM .P.D aidéM .P.D
oãçanimreteD 12,43 06,8 47,43 09,8 248,0 004,0

edadilibasnopseR 88,63 89,6 82,83 71,7 596,2 *700,0
aicnêdnepednI 64,72 48,5 51,82 49,5 895,1 011,0

otnemicehnocotuA 55,52 67,4 55,52 46,4 800,0 499,0
.forPedadilaeR.hnoC 97,03 77,6 12,13 55,6 178,0 483,0

latoTedadirutaM 98,451 73,22 49,751 74,32 818,1 960,0

* Diferença significativa a p ≤ 0,05

Tabela 6 – Comparação do nível da maturidade para a escolha profissional, por série escolar (2ª e  3ª)

salacsE

ralocsEeiréS

t p
)143=N(.ª2 )791=N(.ª3

aidéM .P.D aidéM .P.D
oãçanimreteD 47,43 09,8 31,73 14,8 950,3 *200,0

edadilibasnopseR 82,83 71,7 06,83 48,6 805,0 216,0
aicnêdnepednI 51,82 49,5 31,72 84,5 220,2 *440,0

otnemicehnocotuA 55,52 46,4 02,62 97,4 855,1 021,0
.forPedadilaeR.hnoC 12,13 55,6 65,13 79,6 475,0 665,0

latoTedadirutaM 49,751 74,32 26,061 87,22 192,1 791,0

* Diferença significativa a p ≤ 0,05
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alunos da 1ª série foi maior do que a obtida pela 3ª
série, ainda que a diferença entre as médias não te-
nha sido significativa. A tabela 7 apresenta os resul-
tados obtidos pelos alunos da 1ª e 3ª séries nas várias
subescalas e na escala total. Mostra ainda os valo-

res encontrados do teste t de Student (procedimen-
to estatístico que foi utilizado para comparar as mé-
dias dos dois grupos) e o grau de significância (p)
das diferenças encontradas entre os valores das
médias observadas.

DISCUSSÃO

Constatou-se, junto à amostra de alunos do en-
sino médio de Curitiba, que a maturidade para a es-
colha profissional varia em função do sexo, do tipo
de escola e da série escolar. Entretanto, não foram
constatadas diferenças significativas em função do
turno de estudos.

Quanto à variável sexo, os resultados obtidos
com relação à Maturidade para a escolha profissio-
nal e à subescala de Autoconhecimento diferem dos
obtidos por Neiva (2003), visto que no presente
estudo foram observadas diferenças significativas
segundo o sexo, o que não ocorreu junto à amostra
paulistana.  Entretanto, em ambos os estudos as
moças mostraram maior responsabilidade para com
a escolha profissional do que os  rapazes. Além disso,
os dois estudos não observaram diferenças significa-
tivas, segundo o sexo, nas subescalas determinação,
independência e conhecimento da realidade educa-
tiva e socioprofissional.

As pesquisas analisadas por Balbinotti (2003),
relacionadas à medida de maturidade vocacional
através de diferentes instrumentos, também obtive-
ram resultados discrepantes ao compararem os su-
jeitos segundo o sexo.  Este mesmo autor, em um
estudo sobre os níveis de cristalização das preferên-
cias profissionais (Balbinotti & cols., 2004), não ob-
servou diferença significativa entre moças e rapazes
do ensino médio. Lobato e Koller (2003) também

não constataram diferença significativa na maturida-
de total em função do sexo dos sujeitos, medida pelo
Inventário Brasileiro de Desenvolvimento Profissio-
nal; apenas no que se refere à planificação e, neste
caso, a diferença foi favorável aos rapazes.

A discrepância nos resultados das pesquisas
analisadas não permite concluir que o fato de per-
tencer a um ou outro sexo, realmente gere diferen-
ças no nível de maturidade para a escolha profissional,
principalmente se for considerado o fato de que es-
tas pesquisas foram feitas com diferentes instrumen-
tos e em diferentes culturas ou mesmo regiões do
Brasil. Pode-se afirmar, no entanto, que para a amos-
tra de Curitiba estudada foram encontradas diferen-
ças significativas na maturidade para a escolha
profissional em função do sexo, indicando que as
alunas se mostraram mais maduras que os alunos.

Quanto à variável tipo de escola, os alunos de
escola particular mostraram-se mais maduros para a
escolha profissional do que os de escola pública. Em
todas as subescalas da EMEP, a média obtida por
alunos provenientes de escola particular foi superior
à obtida por alunos de escola pública. No manual da
EMEP (Neiva, 1999), apesar de não constarem as
médias obtidas por alunos paulistanos de escolas par-
ticulares e públicas, as tabelas de normas são sepa-
radas em função do tipo de escola. Comparando-se
as tabelas, observa-se que as pontuações obtidas
pelos alunos de escolas particulares são superiores
às obtidas por alunos de escolas públicas. A seme-

Tabela 7 – Comparação do nível da maturidade para a escolha profissional, por série escolar (1ª e  3ª)

salacsE

ralocsEeiréS

t p
)214=N(.ª1 )791=N(.ª3

aidéM .P.D aidéM .P.D
oãçanimreteD 12,43 06,8 31,73 14,8 659,3 *100,0

edadilibasnopseR 88,63 89,6 06,83 48,6 558,2 *400,0
aicnêdnepednI 64,72 48,5 31,72 84,5 476,0 105,0

otnemicehnocotuA 55,52 67,4 02,62 97,4 975,1 511,0
.forPedadilaeR.hnoC 97,03 77,6 65,13 79,6 003,1 491,0

latoTedadirutaM 98,451 73,22 26,061 87,22 939,2 *300,0
* Diferença significativa a p ≤ 0,05
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lhança nestes resultados indica que o tipo de escola
é uma variável que diferencia a maturidade para a
escolha profissional, sendo que os alunos de escola
particular sobressaem-se com relação aos de esco-
la pública. Este resultado poderia estar associado a
diferenças em relação ao nível de ensino destas es-
colas e ao nível socioeconômico e cultural dos estu-
dantes que as freqüentam. Em geral, as escolas
particulares brasileiras têm um nível de ensino supe-
rior aos das escolas públicas e são freqüentadas por
alunos com nível socioeconômico e cultural mais alto.
Sendo assim, os estudantes de escolas particulares
têm mais oportunidade de discutir sobre a escolha
profissional, mais acesso a informações profissio-
nais e mais independência com relação aos fatores
socioeconômicos que afetam esta escolha. Entre-
tanto, Balbinotti e cols. (2004) ao estudar o nível de
cristalização de preferências profissionais, consta-
tou exatamente o oposto, ou seja, um nível mais ele-
vado de cristalização das preferências em alunos de
escola pública e tentou explicar este resultado como
fruto da “necessidade de cristalização prematura por
parte dos estudantes da rede pública” (p. 23), pos-
sivelmente por questões de ordem financeira. Vale
ressaltar, que a maturidade para a escolha profissio-
nal, conforme a concebe Neiva (1999), é composta
de vários aspectos, dentre eles a capacidade de
decisão, medida pela subescala de determinação.
Ou seja, o estudo de Balbinotti e cols. (2004) abran-
ge apenas um aspecto da escolha profissional – a
cristalização das preferências – enquanto que o pre-
sente estudo toma em conta os vários aspectos que
compõem a maturidade para a escolha profissional,
conforme definição de Neiva (1999). É possível que
este fato contribua para as diferenças observadas
entre os resultados das duas pesquisas.

Quanto à variável turno de estudo, a presente
pesquisa não constatou diferenças entre alunos que
estudavam no turno diurno e noturno no que se re-
fere à maturidade total.  Entretanto, os alunos que
estudavam no turno noturno mostraram-se mais de-
terminados com relação à escolha profissional do
que os que estudavam no turno diurno, enquanto
que aqueles que estudavam no turno diurno eviden-
ciaram maior independência na tomada da decisão
profissional do que os que estudavam no turno no-

turno. Não foi encontrada, dentre as pesquisas ana-
lisadas, alguma que relacionasse a maturidade para
a escolha profissional com o turno de estudo, o que
não permite traçar comparações. No entanto, anali-
sando-se a realidade escolar brasileira, pode-se ob-
servar que, em geral, os alunos que estudam no turno
noturno trabalham durante o dia e já estão, portan-
to, inseridos na realidade profissional. Sendo assim,
podemos considerar a hipótese de que estes alunos
estejam mais decididos que os que estudam no tur-
no diurno, em virtude de já terem iniciado uma ativi-
dade profissional. Mas, por outro lado, esta decisão
pode estar sendo influenciada pela própria realidade
profissional em que  estão inseridos. É comum que
os jovens já inseridos profissionalmente busquem
uma profissão vinculada ao seu trabalho, na espe-
rança de garantir a estabilidade no emprego. Entre-
tanto, isto não indica que esta decisão seja resultado
de um nível alto de maturidade para a escolha pro-
fissional, considerando-se o modelo de maturidade
proposto por Neiva (1999), o que poderia justificar
a não constatação de diferença significativa na ma-
turidade total, em função do turno de estudo.

Quanto à variável série escolar, o presente es-
tudo constatou que os alunos da 3ª série, quando
comparados aos da 1ª série, são mais maduros, mais
decididos e mais responsáveis para com a escolha
profissional. Estes resultados também foram obser-
vados por Neiva (1999, 2003) no estudo realizado
com estudantes paulistanos de ensino médio. Entre-
tanto, Neiva (1999, 2003) constatou ainda que os
alunos de 3ª série têm um nível mais elevado de au-
toconhecimento e conhecimento da realidade edu-
cativa e socioprofissional do que os alunos da 1ª série,
resultado que não foi observado no presente estu-
do. No entanto, ainda que as diferenças entre as
médias dos dois grupos nestas subescalas não te-
nham sido significativas, observou-se que, tanto para
o autoconhecimento quanto para o conhecimento da
realidade educativa e socioprofissional, a média ob-
tida pelos alunos de 3ª série foi mais alta que a obti-
da pelos de 1ª série, indicando uma tendência ao
desenvolvimento destes aspectos, com o aumento
do nível de estudos.

Com relação à Independência, os resultados
obtidos foram semelhantes ao do estudo realizado
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por Neiva (1999, 2003). Não foram observadas di-
ferenças significativas entre a 1ª e a 3ª séries e foi
constatada uma diminuição da independência entre
a 2ª e a 3ª séries.  Uma hipótese pode ser formulada
para justificar este resultado. Na iminência de finaliza-
ção dos estudos, os alunos que não conseguem esco-
lher sozinhos uma profissão tendem a absorver
influências externas para poderem tomar uma decisão.

Balbinotti (2003) analisando vários estudos que
utilizaram diferentes instrumentos e diferentes amos-
tras constatou, que apesar de algumas pesquisas de-
tectarem a evolução da maturidade em função do
nível de estudos, outras indicaram que o desenvolvi-
mento vocacional não é uniforme. Este mesmo autor
em pesquisa realizada com alunos do ensino médio
(escolas públicas e privadas) do Rio Grande do Sul,
utilizando a Escala de Avaliação Vocacional (EVA),
não observou a existência de diferenças significati-
vas nos níveis de cristalização de uma preferência
profissional, em função da série escolar (Balbinotti e
cols., 2004).

CONCLUSÃO

Constatou-se, nesta amostra de alunos do ensi-
no médio de Curitiba, que a maturidade para a es-
colha profissional variou em função do sexo, do tipo
de escola e da série escolar. As moças mostraram-
se mais maduras que os rapazes, os alunos de esco-
la particular mostraram-se mais maduros que os de
escola pública e os alunos da terceira série mais que
os da primeira.

Estes resultados, em geral, são semelhantes a
algumas das pesquisas encontradas na literatura,
mesmo aquelas que utilizaram outros instrumentos
de medida da maturidade e amostras diferentes, in-
clusive provenientes de outras culturas (Balbinotti,
2003).

REFERÊNCIAS

Avancini, M. (1998, 13 de maio). Evasão em universidade pública chega a 40%. Folha de São Paulo, Caderno
Cotidiano, 1.

Balbinotti, M. A. A. (2003). A noção transcultural de maturidade vocacional na teoria de Donald Super.  Psicologia:
Reflexão e Crítica, 16(3), 461-473.

Balbinotti, M. A. A.; Wiethaeuper, D. & Barbosa, M. L. L. (2004). Níveis de cristalização de preferências
profissionais em alunos do ensino médio. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(1), 15-28.

Ao comparar a presente pesquisa com o estu-
do realizado por Neiva (1999, 2003), que utilizou o
mesmo instrumento e teve desenho similar, consta-
tou-se que apesar dos vários resultados semelhan-
tes, algumas diferenças foram observadas. Tais
diferenças podem estar associadas a diferenças na
composição das amostras, uma vez que a amostra
de Curitiba foi formada por alunos de escolas públi-
cas e particulares e a de Neiva (2003) foi formada
apenas por alunos de escolas particulares. A interfe-
rência da variável tipo de escola em questões relaci-
onadas à escolha profissional é sustentada por
pesquisas realizadas com estudantes brasileiros (Nei-
va, 1999; Balbinotti e cols., 2004).

Estas diferenças também podem sugerir que a
região de origem da amostra seja uma variável que
possa interferir na maturidade para a escolha profis-
sional, visto que os alunos de escolas de São Paulo
não se comportam exatamente da mesma maneira
que os alunos de escolas de Curitiba. Nesse senti-
do, torna-se importante a elaboração de normas re-
gionais para a EMEP.

Sugere-se que mais estudos sejam realizados,
analisando a maturidade para a escolha profissio-
nal de jovens de diferentes regiões do Brasil, em
virtude não só do tamanho do país, mas, sobretu-
do das diferenças culturais que são importantes.
Em virtude das diferenças constatadas em função
do tipo de escola (pública versus particular), seria
interessante também pesquisar a maturidade para
a escolha profissional em função do nível socioe-
conômico, visto que as diferenças socioeconômi-
cas dos alunos que freqüentam as escolas públicas
e particulares são marcantes. Sugere-se assim, que
futuras pesquisas nesta área utilizem um questioná-
rio socioeconômico e estudem a existência de dife-
renças na maturidade para a escolha profissional
em função desta variável.



Revista Brasileira de Orientação Profissional, 2005, 6 (1), pp. 1 - 14

Maturidade e escolha profissional no ensino médio          13

Bohoslavsky, R. (1998). Orientação Vocacional – A estratégia clínica.(11ª ed.). São Paulo: Martins       Fontes.
Crites, J.O. (1961). A model of vocational maturity. Journal of Counseling Psychology, 8, 225-259.
Crites, J. O. (1965). Measurement of vocational maturity in adolescence: I. Attitude Test of Vocational

Development Inventory. Psychological Monographs: General and Applied, 79 (595).
Crites, J.O. (1978). Carreer Maturity Inventory: Theory and research handbook (2ª ed.), Monterey, C.A.:

McGraw-Hill.
Giacaglia, L.R.A. (2003). Orientação Vocacional por atividades: Uma nova teoria e uma nova prática.

São Paulo: Pioneira Thomson Learning.
Levin J. & Fox, J. A. (2004). Estatística para Ciências Humanas (9ª ed.). São Paulo: Prentice Hall. (Original

publicado em 1941)
Lobato, C. R. P. S. & Koller, S. H. (2003). Maturidade Vocacional: Adaptação e Uso do Inventário Brasileiro de

Desenvolvimento Profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4(1/2), 57-69.
Melo-Silva, L.L. & Jacquemin A. (2001). Intervenção em Orientação Vocacional/Profissional: Avaliando

resultados e processos. São Paulo: Vetor Editora.
Melo-Silva, L.L., Oliveira, J. C. de & Coelho, R. de S. (2002). Avaliação da Orientação Profissional no

desenvolvimento da maturidade na escola da profissão. Psic - Revista de Psicologia da Vetor Editora, 3
(2), 44-53.  

Neiva, K.M.C.(1998). Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP): Estudo de validade e
fidedignidade. Revista Unib ,6, 43-61.

Neiva, K.M.C. (1999). Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP): Manual. São Paulo:
Vetor Editora.

Neiva, K.M.C. (2000). Escala de Maturidade para a Escolha Profissional. Psic - Revista de Psicologia da
Vetor Editora, 1(3),29-33.

Neiva, K.M.C. (2001). Escala de Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP): Aspectos teóricos e técnicos.
Em Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (Org.), Anais do IV Simpósio Brasileiro de
Orientação Vocacional & Ocupacional (pp. 205-212), São Paulo: Vetor Editora.

Neiva, K.M.C. (2002). Entendendo a Orientação Profissional (2ª ed.). São Paulo: Paulus.
Neiva, K.M.C. (2003). A Maturidade para a Escolha Profissional: Uma comparação entre alunos do ensino

médio.  Revista Brasileira de Orientação Profissional, 4 (1/2), 97-103.
Nogueira, R.S.F.R. (2004). Avaliação da informação profissional no processo de Orientação Profissional

via internet. Dissertação de Mestrado não publicada. Curso de Pós-graduação em Psicologia, Universidade
Federal de Santa Catarina. Florianópolis. SC.

Pelletier, D.; Bujold, C. & Noiseux, G. (1979). Desenvolvimento Vocacional e Crescimento Pessoal. Rio de
Janeiro: Vozes.

Soares, D.H.P. (1993). Pensando e Vivendo a Orientação Profissional. São Paulo: Summus.
Super, D. E. (1955). Dimensions and measurement of vocational maturity. Teachers Coll. Rec., 57, 151-163.
Super, D. E. (1973). The career development inventory. British Journal of Guidance & Counselling, 1, 37-50.
Super, D. E. & Thompson, A. S. (1979). A six-scale, two factor measure of adolescent career vocational

maturity. Vocational Guidance Quarterly, 28, 6-15.
Zanella, S. (1999, 27 de agosto). Estudantes têm dificuldade em escolher profissão.Gazeta do Povo – Caderno

Local/Educação,11.

Recebido: 02/06/05
1ª revisão: 06/10/05

Aceite final: 11/11/05



Revista Brasileira de Orientação Profissional, 2005, 6 (1), pp. 1 - 14

14          Kathia Maria C. Neiva, Mariita B. Silva, Vera R. Miranda, Cristiano Esteves

Sobre os autores:
Kathia Maria Costa Neiva é psicóloga pela PUCSP, Especialista em Orientação Vocacional pelo Instituto
Sedes Sapientiae (S.P.), Doutora em Psicologia pela Université Paris V, autora de vários livros e artigos na
área de Psicologia; atualmente é professora e coordenadora do Curso de Psicologia da Universidade Ibira-
puera, São Paulo.
Mariita Bertassoni Silva é psicóloga pela PUCPR, Orientadora Profissional, Mestre em Educação pela
UFPr, autora de artigos na área da Psicologia; é professora adjunta e supervisora de estágios do curso de
Psicologia da PUCPR e do curso de Psicologia do UnicenP, desempenhando atualmente a função de Coor-
denadora do Centro Psicológico do UnicenP, em Curitiba, Paraná e membro da  diretoria da Associação
Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP), gestão 2003-2005.
Vera Regina Miranda é psicóloga clínica e escola (curitibana), formada pela PUCPR em 1982, mestre em
Psicologia da Infância e da Adolescência pela UFPR, professora de cursos de graduação em Psicologia e
pós-graduação na PUCPR e UnicenP-PR, autora de livros na área da educação.
Cristiano Esteves é psicólogo pela USP, Mestrando do Programa de Psicologia da Aprendizagem e do
Desenvolvimento da Personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo na área de
Avaliação Psicológica, autor de artigos na área de Psicologia; atualmente é o coordenador do Departamento
de Pesquisas da Vetor Editora Psico-Pedagógica.


