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AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO EXPLORATÓRIO VOCACIONAL NA 
ADOLESCÊNCIA: TESTE DE UM INSTRUMENTO. Fabiane Langon Lorenzi, Patrícia Alves 
Teixeira, Marco Antonio Pereira Teixeira (orient.) (UFRGS). 

A escolha profissional é uma tarefa de desenvolvimento esperada na adolescência, ao menos nas camadas sociais 
mais favorecidas. A qualidade das decisões tomadas a esse respeito, porém dependem do quanto o adolescente 
explora as opções existentes e a si mesmo. O objetivo deste estudo foi verificar a validade e a fidedignidade de um 
instrumento para avaliar o comportamento exploratório vocacional na adolescência (Escalas de Exploração 
Vocacional – EEV), que mensura duas dimensões: exploração de si (auto-reflexão quanto à escolha) e exploração do 
ambiente (busca de informações sobre cursos e profissões). Participaram do estudo 576 estudantes de ensino médio, 
com média de idade de 15, 7 anos (dp=1, 14). As EEV foram adaptadas de uma versão já existente para 
universitários, e contaram com 24 itens, 12 para exploração de si e 12 para exploração do ambiente. Uma análise de 
componentes principais foi realizada, retendo-se dois componentes e utilizando-se rotação oblíqua (estes 
componentes explicaram 32, 9% da variação total). O resultado obtido para as cargas componenciais dos itens foi de 
acordo com as expectativas teóricas, configurando uma solução limpa e teoricamente consistente. A consistência 
interna das escalas (alpha de Cronbach) foram 0, 79 (para exploração de si) e 0, 82 (para exploração do ambiente). A 
correlação entre exploração de si e do ambiente foi significativa (r=0, 56), o que era esperado. Observou-se ainda 
uma diferença significativa entre os sexos em exploração de si, com as mulheres obtendo escores mais elevados. Os 
resultados indicam que as EEV adaptadas para uso com adolescentes de ensino médio são válidas e fidedignas, 
podendo ser usadas em pesquisas futuras. Porém, mais pesquisas que analisem outros indicadores de validade do 
instrumento são necessários. (Fapergs). 
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