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Este artigo tem o objetivo de caracterizar a Orientação Vocacional
enquanto uma atividade psicológica, enfatizando o seu desenvolvimento em
países como o Brasil, a Argentina e Portugal. Apresenta também, problemas
especfficos da áre da Psicometria no contexto brasileiro.
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THE CHARACTERIZATlON OF THE VOCATIONAL GUIOANCE
IN BRAZIL, ARGENTINA ANO PORTUGAL

The purpose of this paper is to characterize the Vocational Guidance
while a psychological acitivity which emphasis its development in some
countries, including Brazil, Argentina and Portugal. It also presents special
problems about Psychometric area in the brazilian reality.
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- INTRODUÇÃO

Houve tempos em que o estilo de vida e as profissões de cada nova
ração eram bastante semelhantes às dos seus pais. Grande parte
s pessoas se informava e aprendia a caracterizar atividades ligadas

o seu futuro, no ambiente particular de sua família ou comunidade.
omente os mais audazes e corajosos se preocupavam com o
I nejamento de atividades alternativas para o seu futuro imediato. Até
ntão, a simples idéia de se recorrer a algum tipo de ajuda especializada

um profissional, em momentos de dúvidas ou transição existencial,
recia desnecessária (Law, 1987).
Com o advento da rápida industrialização dos países desenvolvidos,

rnou-se necessário um tipo de prestação de serviços visando o
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encaminhamento correto do indivíduo para uma atividade produtiv
Orientação Vocacional (O.v.).

Refletindo esse ponto de vista, está a afirmação de Klausnizter (190 I

"... é verdadeiramente surpreendente que uma sociedade ainda sub I I
razoavelmente sabendo-se que seus membros deixam inteirament I'

acaso a escolha de suas profissões, dos rumos de suas carreiras li
(Pág. 21). Completa seu pensamento com um posicionamento fav~r v I
à utilização dos testes, visto que atualmente precisa-se tomar deci
rápidas em vários setores do trabalho ou da vida cotidiana e tais deci
devem ser bem fundamentadas e com resultados fidedignos a lon li'
prazo.

Para Sampson, Peterson e Reardon (1989) os objetivos da V
dentro desse contexto seram basicamente:

(1). avaliar atributos pessoais, tais como, interesses, capacidad
competências, a partir de escalas, questionários ou testes;

(2). relacionar atributos pessoais com os atributos exigidos p I
profissões existentes no mercado;

(3) identificar e enunciar alternativas vocacionais para facilitar lI/li
processo inevitável de tomada de decisões.

Esta seria uma postura característica do que Bohoslavsky (1 !lI)
denominou de "Modalidade Estatística" de O.v. Segundo o mesmo,
definição mais pertinente para a O.v. é a que considera relevante"
os procedimentos dos psicólogos especializados, cujos clientes são
pessoas que enfrentam, em determinado momento de sua vid
possibilidade e a necessidade de tomar decisões. Isto faz da escolh
um momento crítico de mudança na vida do indivíduo". (Pág. 28).

Dessa maneira, as tarefas de O.v. destinam-se a assistir o lndiví 111I
na solução das dificuldades que enfrenta, ao encarar a escolha de 11

futuro profissional (Bohoslavsky, 1987).
Na Argentina e Portugal, a "Modalidade Estatística" de O.v. est /11

franco. desenvolvimento. No Brasil, ao contrário destes países, I
modalidade (que eu denominaria de Modalidade Psicométrica!) não t /11
se desenvolvido a contento.

A seguir são apresentados os contextos argentino e portugu li
utilização da O.V. e algumas causas que podem explic r
subdesenvolvimento desta área no BrasiL.

2. A ov. NA ARGENTINA

Na Argentina a o.v. é uma área bastante desenvolvida, sendo comum
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prática deste tipo de trabalho em escolas de segundo grau. Nesse
ís existe a preocupação de desenvolvimento de projetos destinados

escolas e apresentações de palestras e simpósios para reciclagem
os psicólogos acerca da O.v. (Bohoslavsky, 1987).

Há a preocupação dos pesquisadores da área psicométrica em
senvolver seus próprios instrumentos de avaliação psicológica. Uma

Justificativadada para tal é que, " ... diferentes estudos têm demonstrado
dificuldades de adaptação ao nosso contexto (o argentino) de

uestionários de interesses vocacionais elaborados em outros ambientes
ócio-culturais". (Fogliatto & Pérez, 1990:69).

Tais dificuldades justificam a construção de instrumentos destinados
O.v., considerando as características locais de linguagem, atividades
preferências dos jovens, além das ofertas do mercado de trabalho.
Dentro desta perspectiva, em 1990, foi desenvolvido por H.M.

ogliatto e E. Pérez o "Questionário de Interesses Profissionais",
otalmênte destinado aos jovens secundaristas argentinos.

O Questionário de Interesses Profissionais é composto de 150 ítens,
r presentativos de 15 áreas específicas do conhecimento humano, a
aber: 1) Cálculo; 2) Físico-Química; 3) Construção; 4) Tecnologia; 5)
eoastronomia; 6) Bioagropecuária; 7) Biosanitária; 8) Assistência
ducacional; 9) Jurídico-Política; 10) Econômico-Administrativa; 11)

Comunicação Social; 12) Humanístico-Cultural: 13) Artístico-Plástica:
14) Artístico-Musical e 15) Línguas Estrangeiras.

A análise psicométrica (através da técnica da análise fatorial) revelou
existência de 16 grandes fatores com "eigenvalues" maiores eu 1,00
explicando juntos 52,6% da variância total. Também foi estudada a

confiabilidade de cada escala (num total de 15) do questionário, através
dos métodos teste-reteste e da bipartição. Como resultado os autores
firmaram que os coeficientes de confiabilidade são altos, permitindo
ssim o uso do instrumento para aplicação individual ou grupal (Fogliatto

& Pérez, 1990).
Em estudo realizado sobre a validade de preditiva do instrumento,

Fogliatto e Pérez (1990:80) concluíram que, "... as análises dos dados
permite concluir que é possível predizer razoavelmente a escolha da
futura profissão a partir da variável preditora", ou seja, dos escores em
cada escala do questionário. Segundo os autores, as normas serão
elaboradas através de uma amostra representativa da população
argentina de estudantes secundaristas.

Atualmente já existem pesquisadores realizando trabalhos com o
objetivo de informatização de testes para a avaliação psicológica. É o
caso de Adam e De Etchevers (1993) que estão desenvolvendo o
PSICNA, com o objetivo de fornecer aos psicólogos instrumental para
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uma avaliação da personalidade, de for~a rápida, ~ompleta, v~lid.a
confiável, que poderá ser utilizada no âmbito edu~cl~nal e tera~eutlco
Tais autores estão realizando estudos para caractenzçao dos pa~ametro
psicométricos do instrumento, mais especificamente, a validade d
construto e preditiva. Segundo os mesmos, este tr~balho que se encontr
em desenvolvimento, possibilitará sistematizar : proc~ssar
informações rapidamente, além de permitir a impressao d~s Infor~

Tais fatos mostram, de forma clara, o desenvolvimento e Im~o~ancl
dada à Psicometria e à informática na Argentina, com o objefivo d
avaliação psicológica.

3. A OV EM PORTUGAL

Como na Argentina, também em Portugal, é co~um a utili~a~ão I
testes totalmente elaborados para aquela populaçao c0o:' ? obJ:tlvo I
O.V., enfatizando-se também estudos para veríflcação d
características psicométricas dos mesmos. . .. .

Almeida (1986 a,b) construiu uma Bateria de Raclocl~lo Diferen I I
(BPRD), destinada a alun? secund~~stas, composta por cinco subte 1
(verbal, numérico, espacial, rnecamco e abstrato) com o duplo ?bJ ItI
de (I) prever o desempenho escolar dos estudantes a partir di
resultados nos testes e (2) auxiliar os estudantes na escolha da funu
profissão a partir de suas aptidões intelectuais. . ..

Os estudos para caracterização dos pa~âmetros ~slcometncos for I
realizados com os objetivos de determinar a validade de construf
(através da análise fatorial), a.fidedignid~de (estabilidade dos resultao )
a validade preditiva, além da elaboraçao de nor~as. .

A validade de construto, utilizando-se a analise fatonal, re~eloll
presença de cinco fatores (verbal, numérico, abst~~to,. rnecarn (I

espacial), que juntos explicavam 59,5% .da vanancia total pf

"eigenvaluies" variando de .413 a 2.98 (Aírneida, 19~~a).
Para o estudo da fidedignidade dos resultados, utilizou-se o m 111I

teste-reteste, com intervalo das aplicações variand? ent:e 3 e 4 sem "
Os resultados das correlações entre as duas apllcaçoes dos 5 t I
revelaram índices variando de .69 a .79 (Almeida, 1986a).

No estudo para verificar a relação entre escor.es na BPr I
desempenho acadêmico (validade preditiva), o autorvenficou q~~ 111I

com melhores resultados na BPRD apresentavam classific ~ ,
escolares mais elevadas, uma menor taxa de insucess? escolar li
menor número de reprovações escolares em anos antenores (Alm 11

1988). . . d
A elaboração das normas da BPRD foi totalmente direciona
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jovens portugueses, utilizando-se para isso uma amostra de 13.076
studantes secundaristas de Portugal (Almeida, 1986a).

Atualmente já existem sistemas informatizados para a O.v. totalmente
laborados naquele país. É o caso de um protótipo: o Sistema Projectos

que foi desenvolvido em 1992 na Universidade do Minho, pela profa.
Maria do Céu Taveira.

Esse sistema tem como objetivo proporcionar aos utilizadores a
Interação com o computador, de modo a que possam explorar os
Interesses pessoais com os diferentes domínios e níveis profissionais.

ermite também a obtenção de informações válidas e detalhadas sobre
s atividades oferecidas em instituições públicas e/ou privadas existentes

no País (Taveira, 1992).
Pode-se perceber o avanço dos profissionais portugueses sobre a

oncepção de OV . Trabalham com testes totalmente desenvolvidos
ara a população portuguesa, enfatizando o estudo dos parâmetros
sicométricos, e atualmente, caminham na direção da informatização
estes testes.

Para uma boa OV, enfatizam também que é necessário, além da
dentificação dos interesses do indivíduo, levar-se em conta as

cessidades locais do mercado de trabalho (Taveira, 1992).
Em Portugal também observa-se, como na Argentina, a importância
psicometria aliada à informática com o objetivo de oferecer

strumentos avançados para a avaliação psicológica.

4 - A OV NO BRASIL

O início da OV no Brasil confunde-se com o período do auge da
nstrução de testes psicológicos. Entre os anos 30 e 60 foi bastante
mum a criação de testes psicológicos para fins diversos, entre os

uais o de OV (Nick, 1988; Andriola, 1993).
Os problemas atuais da OV no Brasil são os mesmos da área de
cnicas de Avaliação Psicológica (TEP): 1) testes de conteúdos

Itrapassados; 2) falta de estudos sistemáticos dos parâmetros
icométricos; 3) mal uso destes testes e 4) má formação do psicólogo
raime & Jacquemin, 1989; Lima & Andriola, 1994).
Todosestes problemas atuando em conjunto resultaram no descrédito
sociedade sobre as técnicas de avaliação psicológica (Sanger, 1992).
Apesar disso, no Brasil a área de OV é uma das mais solicitadas
ra a prestação de serviços, principalmente pelos adolescentes pré-
Iversitários. Nesta população específica, é comum e normal as dúvidas

nto à escolha da futura profissão ou curso universitário, sendo
quente a procura de ajuda psicológica através da OV
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Na Paraíba através da Clínica de Psicologia da Universidade Federal
da Paraíba - UFPb, oferece-se a esse tipo de serviço para estudante
pré-universitários. O trabalho consiste em assistir jovens e, após um
avaliação psicológica, propor soluções aos adolescentes que estão par
ingressar na universidade (Franken, 1993).

Apesar do exemplo mencionado ser bastante específico, este não
foge da realidade brasileira, que se mostra igualmente como o da UFPb

A meu ver, o maior problema da o.v. está centrado especificament ,
nos viéses dos testes utilizados com esse objetivo no Brasil. H
necessidade urgente de adaptações elou construções de instrumento
totalmente desenvolvidos para a população brasileira, com ênfase n
estudo dos parâmetros psicométricos e elaboração de normas brasileir
(Kroeff, 1988; Andriola, 1995 a, b).

Um exemplo de trabalho com esse objetivo foi desenvolvido por
Andriola e Pasquali (1993) na Universidade de Brasília (UnB). Ess
autores desenvolveram um Teste de Raciocínio Verbal (RV), com o
objetivos de diagnóstico de problemas de aprendizagem e orientaç )
vocacional (em conjunto com outros testes), utilizando uma amostra d
estudantes brasileiros. Deram ênfase ao estudo dos parâmetro
psicométricos do teste, entre os quais destacam-se, a vaidade d
construto (através da análise fatorial - PAF), a validade preditiva do
Teste RV sobre o desempenho na disciplina de português, a precis I

(através do alfa de Cronbach), a análise dos ítens (índice de dificuldad
e poder de discriminação) e a elaboração de normas.

Os resultados da análise psicométrica do Teste RV revelaram qu
(1) para a validade de construto, estudada através da análise fator! I
utilizando-se o método do "Principal Axis Factoring (PAF)", foi identifica "
a existência de um fator (denominado de raciocínio verbal) explican lu
21,3% da variância total, com "eigenvalue de 8,54; (2) a precisão lu
teste, para a forma de 40 ítens, utilizando-se o alfa de Cronbach, foi t
.90; (3) todos os ítens mostraram-se com alto poder discriminativo e ( )
distribuídos de forma satisfatória no contínuo de dificuldade do construiu
As normas percentílicas foram elaboradas utilizando-se uma amo Ir
de 730 estudantes secundaristas da cidade de João Pessoa (Andriol
1993). O próximo objetivo é a informatização do Teste RV (Andríol
Rabelo, 1994).

Atualmente está se desenvolvendo no Núcleo Regional de Pesquí
Psicométrica - NRPP, localizado na Universidade Federal do Ce r
UFC, um Teste de Raciocínio Numérico (RN) nos mesmos molde h,
RV. Pretende-se com isso, construir uma Bateria Brasileira de li t
de Raciocínio Diferencial totalmente direcionada a o.v.

Há que se incentivar trabalhos desta natureza, para qu 11
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profissionais que trabalhem com a O.v. disponham de instrumentos
fidedignos para tal, o que poderá resultar na retomada da confiança da
sociedade pelos testes psicológicos (Klausnitzer, 1985).

5 - CONCLUSÕES

Além dos problemas gritantes (e antigos) dos testes utilizados no
Brasil, tais como a desatualização dos seus conteúdos, o não estudo
dos parâmetros psicométricos, a má escolha amostral para a
normatização (Andriola, 1993; 1995, a, b), além do uso incorreto por
profissionais de formação inadequada (Draime & Jacquemin, 1989),
apresenta-se um novo: o advento da informatização de testes
psicológicos utilizados na O.v.

O uso do computador na avaliação psicológica tem uma longa
história. Nos Estados Unidos, já na década de 50, utilizava-se o
computador para a correção dos resultados dos sujeitos em provas
(Merenda, 1987).

Naquele momento o computador servia apenas como meio eficaz e
rápido para a escorização e transformação dos dados, a interpretação
dos resultados era tarefa do psicólogo.

O progresso tecnológico continuou, proporcionando uma nova
possibilidade: o computador como aplicador. Nesta nova fase, o teste
stá gravado na memória do computador e o papel do sujeito é apenas
cionar determinadas teclas para responder às situações de testes.

Evidentemente existem algumas restrições ao uso deste novo método,
que é o fato de alguns tipos de testes requererem determinadas
instruções para a sua realização.

Um outro fator que há de se levar em consideração é a diferença
quanto a situação de avaliação que é bastante diferente da situação
tradicional "lápis-papel". Aliás, os manuais e normas são construídos
para 3S situações tradicionais, havendo a necessidade de serem
repensados quanto a sua utilização nesse novo método de trabalho.
Para Merenda, (1987:24) "... as condições de aplicação são bem
diferentes das condições em que os testes foram aferidos. Os manuais
de utilização dos testes deveriam ser evidentemente diferentes, o que
não acontece".

Segundo este autor há que se ter claro dois modos (ou níveis,
egundo suas palavras) de utilização do computador na área da
valiação psicológica: (1) "computer-test" em que é utilizado para a
plicação e escorização dos resultados, e (2) "computer assessment"
m que é utilizado para a interpretação dos escores. Deve-se ter em

mente que os resultados devem ser organizados numa interpretação
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integral e dinâmica, cuja capacidade quem possui é o psicólogo.
Um outro aspecto a ser questionado, resultante do advento d

informática na prática psicológica, é sobre a auto-aplicação dos teste
É comum o aparecimento de "softwares" que ensinam como aprend I
a utilizar um computador, como aprender a utilizar um editor de texto
etc. No Brasil, já existem testes psicológicos auto-aplicáveis e é preci )
que a categoria dos psicólogos reflita sobre o seu papel nesta nov
atividade que é a avaliação psicológica por computador.

Apesar destes problemas resultantes da informatização de test
psicológicos, deve-se seguir os exemplos de países em que a .0 V
atingiu um alto nível de desenvolvimento, como é o caso da Arqentin
de Portugal. Nesses países, o passo inicial, consistiu na elaboração f
seus próprios testes (para isso a boa formação acadêmica do psicólo J )

em Psicometria é imprescindível!) totalmente desenvolvidos para
suas populações, respeitando-se o contexto cultural e social. Além dis ()
pensaram mais adiante e ousaram na informatização desses test
sem descuidarem no entanto, na geração de debates sobre o papel 11
psicólogo e sobre a utilidade do computador na avaliação psicológic

A meu ver esses modelos servem de exemplo para o Brasil. S (I

objetivo for o rápido desenvolvimento da O.v., devem ser seguidos
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