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Resumo
Este estudo investiga a maturidade para a escolha da carreira em adolescentes de um serviço-escola de orientação 
profissional, considerando o perfil sociodemográfico e sua evolução após intervenção. Os dados foram obtidos dos 
registros das intervenções realizadas com 748 adolescentes com idades entre 14 e 21 anos. Avaliados com a Escala de 
Maturidade para Escolha Profissional (EMEP), a maioria dos sujeitos foi classificada com nível de maturidade abaixo 
de médio no início do atendimento. Os resultados da comparação da maturidade antes e depois da intervenção, com 
492 dos adolescentes, mostraram que a intervenção favoreceu significativamente o desenvolvimento da maturidade 
para a escolha profissional.
Palavras-chave: orientação vocacional, maturidade vocacional, avaliação de intervenção, EMEP

Abstract: Career choice maturity: a study with adolescents attending a career guidance service
This study investigates the maturity for career choice among adolescents attending a career guidance service, 
considering sociodemographic profile and its development after intervention. Data were obtained from records of 
interventions with 748 adolescents aged between 14 and 21 years old. Evaluated with Career Choice Maturity Scale 
(Escala de Maturidade para a Escolha Profissional, EMEP), most subjects were classified with level of maturity 
below average at the beginning of the intervention. The results of the comparison of maturity before and after the 
intervention, with 492 adolescents, showed that the intervention significantly enhanced the development of maturity 
for career choice.
Keywords: career guidance, career maturity, assessment of results, EMEP

Resumen: Madurez para la elección vocacional: un estudio de los adolescentes de un servicio de orientación
Este estudio investiga la madurez para la elección de carrera entre los adolescentes en un servicio de orientación 
profesional, teniendo en cuenta el perfil sociodemográfico y su evolución después de la intervención. Los datos se 
obtuvieron de los registros de las intervenciones con 748 adolescentes de edades comprendidas entre 14 y 21 años. 
Evaluada por la Escala de Madurez de Elección Profesional (EMEP), la mayoría de los sujetos fueron clasificados 
con nivel de madurez debajo de la media en el inicio del servicio, señalando variaciones en el nivel medio del las 
subescalas de responsabilidad e independencia. Los resultados de la comparación de la madurez antes y después de 
la intervención, con 492 adolescentes, mostraron que la intervención mejoró significativamente el desarrollo de la 
madurez para la elección de carrera.
Palabras clave: orientación profesional, madurez profesional, evaluación de programas, EMEP
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A passagem para a vida adulta exige do jovem com-
petências para a realização de tarefas de desenvolvimento 
que o tornarão capaz de gerir a própria vida. Dentre elas, 
a escolha da carreira, que é uma tarefa complexa e implica 
certa maturidade para que a tomada de decisão seja feita 
de forma consciente e autônoma. 

No domínio do desenvolvimento de carreira, al-
guns construtos têm sido considerados importantes para 
explicar os comportamentos de escolha profissional e, 
dentre eles, a maturidade para carreira. Esse conceito, 
originalmente denominado maturidade vocacional, sur-
giu na década de 1950 com a Teoria Desenvolvimentista 
de Donald Super, quando o interesse e a preocupação dos 
orientadores vocacionais, antes dirigidos ao conteúdo das 
escolhas de seus clientes, a o que escolhiam, ampliam-
se a como as escolhas são feitas e o quanto os clientes 
estão preparados para fazê-las. A maturidade vocacio-
nal surge, então, para referir-se a um estado de prontidão 
(readiness) necessário para lidar com as tarefas de deci-
são vocacional: trata-se de um conjunto de competências 
disposicionais relacionadas com o processo de escolha 
da carreira, como, por exemplo, a perspectiva temporal 
de futuro, a autonomia pessoal e os recursos explorató-
rios para tomada de decisão (Silva, 2004a). 

É importante pontuar que o conceito de maturidade 
passou e passa por reformulações que tanto o restringem 
para uso específico no campo das decisões de carreira, 
quanto o ampliam para referir-se às transições e modifica-
ções na carreira (Silva, 2004a). Investigações que focalizam 
a adolescência, compreendida na Psicologia Vocacional 
como período de tarefas de exploração, utilizam-se do con-
ceito de maturidade para a carreira como o mais específico 
e apropriado a este estágio (Patton & Lokan, 2001).

É relevante destacar ainda que o construto maturidade 
de carreira não é definido e operacionalizado de uma for-
ma homogênea na literatura. Segundo Silva (2004a), dois 
modelos têm predominado nas investigações: o modelo de 
Donald Super e o de John Crites. O de Super, por exemplo, 
enfatiza uma dimensão atitudinal (composta por planeja-
mento e exploração) e outra cognitiva (composta por to-
mada de decisão e informação sobre o mundo do trabalho). 
Já o modelo de Crites abrange uma dimensão cognitiva, 
chamada competência (com cinco subdimensões: infor-
mação ocupacional, planejamento, autoavaliação, seleção 
de metas e solução de problemas) e uma dimensão afetiva 
ou atitudinal, compreendendo as seguintes subdimensões: 
determinação, envolvimento, independência, orientação 
e concessão (Neiva, 1999). Essas diferenças conceituais e 
operacionais refletem-se também nos resultados das pesqui-
sas, que nem sempre são diretamente comparáveis dado o 
uso de modelos ou instrumentos diferentes.

De toda forma, a literatura mostra que a maturidade 
para a escolha da carreira tem sido estudada em relação a 
variáveis sociodemográficas e culturais, e também em in-
vestigações sobre possíveis mudanças na maturidade em 
função de procedimentos de intervenção vocacional/profis-
sional. Na sequência são destacados alguns desses estudos.

Naidoo (1998) verificou, em uma revisão de litera-
tura que abrangeu quatro décadas, que a maturidade era 
o constructo mais utilizado para medir resultados em 
processos de intervenção de carreira. Também verificou 
estudos de correlação da maturidade com o nível educa-
cional, status socioeconômico, locus de controle, sexo ou 
diferenças de gênero. A relação entre maturidade para a 
carreira e relevância do trabalho, raça, etnia e diferenças 
culturais também foram temas indentificados na revisão. 
Em outro estudo de revisão, Patton e Lokan (2001) veri-
ficaram que a maior parte dos trabalhos concluiu que há 
um aumento da maturidade para a carreira conforme a 
idade avança. Os autores sugerem que, com relação à ida-
de, associam-se mais os fatores atitudinais do que cogni-
tivos e, com relação ao sexo, a maior parte das pesquisas 
conduzidas nas últimas duas décadas têm mostrado que 
as moças apresentam maior maturidade para a escolha da 
carreira do que os rapazes.

Ainda em relação à idade, Whiston e Brecheisen 
(2002) destacam que esta pode ser uma variável media-
dora da maturidade para a carreira, por apresentar dife-
renças quanto ao sexo que são evidentes no ensino médio 
e que não mais se evidenciam na universidade. As incon-
sistências encontradas nos resultados das pesquisas são, 
em geral, reconhecidas pela comunidade científica da área 
(Watson, 2008). Patton e Lokan (2001) destacaram, no seu 
estudo de revisão, a falta de sistematização das pesquisas, 
o tipo de metodologia empregada, mais frequentemente 
transversal, e o pequeno tamanho das amostras, como 
principais causas dessas inconsistências e da dificuldade 
para uma possível generalização dos resultados. 

A maturidade para a carreira em relação à idade e 
sexo foi também avaliada em adolescentes australianos, 
sendo que os estudantes mais velhos se mostraram mais 
engajados na exploração das carreiras e no planejamento 
de objetivos e as moças apresentaram maior maturidade 
para a carreira, principalmente no tocante ao conhecimen-
to das mesmas (Creed & Patton, 2003). Em outro estudo, 
Patton, Bartrum e Creed (2004) avaliaram as diferenças 
de gênero para a correlação entre otimismo, autoestima e 
expectativas de carreira e componentes da maturidade em 
estudantes australianos de ensino médio, verificando que 
nos rapazes havia maior correlação entre esses fatores e 
que a autoestima influenciava nas expectativas da carreira, 
precedendo o estabelecimento de metas, o planejamento 
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e a exploração das profissões. Para as moças, o otimismo 
influenciou diretamente o estabelecimento de metas e, na 
sequência, o planejamento e a exploração. 

No contexto brasileiro, Lobato e Koller (2003) inves-
tigaram diferenças da maturidade vocacional com relação 
ao sexo, em adolescentes do Ensino Médio. Os resultados 
demonstraram que os meninos se destacaram em planifi-
cação, indicando melhor planejamento de suas carreiras, e 
as meninas apresentaram índices mais altos em exploração. 
Neiva (2003) estudou a maturidade para a escolha profissio-
nal em estudantes do Ensino Médio particular em relação 
ao sexo e a série escolar, não observando diferenças estatis-
ticamente significativas na maturidade total para a escolha 
profissional quanto ao sexo. No entanto, quanto aos com-
ponentes da maturidade, observou as seguintes diferenças: 
as moças se mostraram mais responsáveis e independentes 
que os rapazes, enquanto estes mostraram possuir melhor 
conhecimento da realidade educativa e socioprofissional. A 
autora verificou ainda que a maturidade total para a esco-
lha profissional aumentou progressivamente da 1ª para a 3ª 
série do Ensino Médio, com exceção da subescala indepen-
dência, que não apresentou esse padrão.

Neiva, Silva, Miranda e Esteves (2005) investigando a 
maturidade para a escolha profissional de alunos do Ensino 
Médio em função do sexo, do tipo de escola (pública ou 
particular), do turno de estudos (matutino ou noturno) e da 
série escolar, verificaram que as moças se mostraram mais 
maduras na escala total, apresentando também maiores ín-
dices nas subdimensões responsabilidade e autoconheci-
mento. Quanto à variável – tipo de escola, os alunos de ins-
tituição particular mostraram-se mais maduros do que os de 
escola pública. Não houve diferenças em relação ao turno 
de estudo na maturidade total; já em relação à série escolar, 
os alunos do terceiro ano do Ensino Médio mostraram-se 
mais maduros do que os do primeiro. 

Balbinotti e Tétreau (2006) investigaram as diferen-
ças na maturidade vocacional, segundo sexo, idade, série 
escolar e tipo de escola, verificando que as moças são mais 
maduras do que os rapazes. Quanto à variável idade, não 
foram verificadas diferenças estatisticamente significati-
vas. Os alunos de escolas públicas apresentaram maiores 
índices de maturidade vocacional, independentemente do 
sexo, idade ou série escolar. Quanto à variável escolarida-
de, ocorreu um aumento da maturidade entre o segundo e 
o terceiro ano do Ensino Médio. 

Na comparação entre estudantes com e sem experiên-
cia profissional, Corlatti (2009) não encontrou diferenças 
estatisticamente significativas na maturidade total para a 
escolha profissional. Entretanto, com relação ao sexo, os 
resultados apontaram diferenças estatisticamente signifi-
cativas nas subescalas responsabilidade e independência 

favoráveis às moças e na subescala conhecimento da rea-
lidade educativa e socioprofissional favorável aos rapa-
zes. O nível socioeconômico elevado esteve associado a 
maiores índices de maturidade para a escolha profissional 
(maturidade total e subescalas determinação e conheci-
mento da realidade). Não houve diferenças quanto à idade 
e escolaridade dos pais, mas os resultados sugeriram que 
os filhos de pais com Ensino Superior apresentam-se mais 
independentes que os filhos de pais com Ensino Médio.

Na vertente de estudos que avaliaram a evolução da 
maturidade para a escolha da carreira em programas de 
intervenção, no Brasil, destacam-se estudos que utiliza-
ram a Escala de Maturidade para a Escolha Profissional 
(EMEP), como os de Neiva (2000), Melo-Silva, Oliveira 
e Coelho (2002), Esbrogeo (2008) e Lassance, Bardagi e 
Teixeira (2009), os quais apontaram aumento estatistica-
mente significativo nos níveis de maturidade para a carrei-
ra após o processo de orientação vocacional/profissional, 
o que demonstra a eficiência das intervenções.

No contexto da orientação vocacional considera-se 
relevante avaliar os resultados da intervenção, tanto quan-
to o processo e os instrumentos utilizados (Melo-Silva e 
Jacquemin, 2001). Diversos são os estudos de revisão, 
qualitativos e de meta-análises, realizados para investigar 
os resultados das intervenções vocacionais. Dentre eles 
destacam-se: Brown e Krane (2000), Oliver e Spokane 
(1988), Spokane e Oliver (1983), Silva (2004b), Whiston, 
Brecheisen e Stephens (2003), Whiston, Sexton e Lasoff 
(1998). Dessas análises, pode-se concluir que as interven-
ções, de um modo geral, têm se mostrado efetivas, ainda 
que as variáveis foco dos estudos e os instrumentos utili-
zados não sejam sempre os mesmos.

O presente estudo objetiva colaborar com o conjunto 
de estudos que investigam as relações entre características 
sociodemográficas dos participantes e resultados da inter-
venção vocacional no contexto brasileiro. Sendo assim, 
esta investigação tem por objetivos: (a) descrever o perfil 
de maturidade para a escolha profissional de adolescentes 
usuários de um serviço-escola de orientação profissional; 
(b) analisar se a maturidade varia em relação às caracterís-
ticas sociodemográficas (sexo, série escolar, escolaridade 
dos pais e tipo de escola), modalidade de atendimento e, 
ainda, (c) avaliar a evolução da maturidade, antes e depois 
da intervenção.  

Método

Participantes

Participaram da presente investigação 748 estu-
dantes do ensino médio com idades entre 14 e 21 anos 
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(M = 16,9 anos; DP = 1,17) atendidos no período de seis 
anos em um Serviço de Orientação Profissional (SOP) 
de uma universidade pública.  Destes, 519 (69,4%) eram 
do sexo feminino e 229 (30,6%) do sexo masculino, 257 
(34,4%) provenientes de escolas da rede pública e 491 
(65,6%) de escolas da rede particular. Quanto à série es-
colar, 16 (2,1%) cursavam a primeira série do ensino mé-
dio, 154 (20,6%) a segunda, 413 (55,2%) a terceira e 165 
(22,1%) já haviam concluído esta etapa. No que tange à 
modalidade de atendimento, 671 (89,7%) clientes foram 
atendidos em grupo e 77 (10,3%) participaram da inter-
venção na modalidade individual. 

Instrumento

A Escala de Maturidade para a Escolha Profissional 
– EMEP (Neiva, 1999 – 1ª edição), utilizada neste estudo, 
objetiva avaliar a maturidade para a escolha profissional de 
alunos do Ensino Médio. A escala no formato Likert de 5 
pontos é composta por 45 itens, distribuídos em cinco subes-
calas que avaliam as dimensões Atitudes e Conhecimentos: 
determinação (grau de segurança e decisão ante a escolha 
profissional), responsabilidade (grau de envolvimento com 
a tomada de decisão profissional e com ações para sua efe-
tivação), independência (grau de autonomia frente à esco-
lha), autoconhecimento (conhecimento de si em relação a 
interesses, habilidades, valores e características pessoais) e 
conhecimento da realidade educativa e socioprofissional. O 
instrumento apresenta os resultados em termos de classifi-
cação diagnóstica, a saber: muito inferior, inferior, médio 
inferior, médio, médio superior, superior e muito superior. 
Trata-se de um instrumento que possui qualidades psico-
métricas satisfatórias, apresentando índices de consistência 
interna (alfa de Cronbach) entre 0,77 e 0,91 nos estudos 
de validação (Neiva, 1998). O instrumento possui amplas 
possibilidades de utilização: com jovens em orientação 
de carreira objetivando diagnosticar as dimensões que ne-
cessitam ser trabalhadas, avaliar a evolução do orientando 
submetido à orientação profissional e avaliar a eficácia de 
programas de orientação. É importante salientar que este 
instrumento está aprovado pelo Sistema de Avaliação de 
Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho Federal de 
Psicologia para uso em pesquisas e intervenção. Neste estu-
do foram utilizadas como referência as normas da primeira 
edição da EMEP (Neiva, 1999), pois os dados da pesquisa 
foram coletados quando da vigência dessa edição.

Procedimentos

Trata-se de um estudo retrospectivo, de caráter do-
cumental e descritivo, com abordagem quantitativa de 

delineamento quase-experimental (Cozby, 2003). As in-
formações relativas a esta investigação foram extraídos 
do Banco de Dados do Serviço de Orientação Profissional 
da universidade, no período analisado (2001 a 2006). 
O Serviço de Orientação Profissional é um serviço-es-
cola que se destina ao atendimento de adolescentes e 
adultos com dúvidas em relação à carreira. Os atendi-
mentos são realizados por estagiários de último ano do 
curso de Psicologia e normalmente acontecem em 12 
sessões de duas horas de duração na modalidade grupal, 
ou 50 minutos na modalidade individual. A intervenção 
psicológica em Orientação Vocacional/Profissional é 
fundamentada no referencial teórico-metodológico de-
nominado clínico-operativo, cujas bases se assentam na 
estratégia clínica de Bohoslavsky (1998) e no referen-
cial operativo de Pichon-Rivière (1994). Os principais 
temas norteadores do processo de intervenção são: au-
toconhecimento, escolha, escola e estudos, vestibular, 
mundo do trabalho e informações sobre as profissões e a 
realidade educacional. 

Os dados coletados referem-se tanto a adolescen-
tes que foram avaliados pela EMEP apenas no início do 
processo (n = 256) quanto aos que foram submetidos às 
avaliações pré e pós intervenção (n = 492), cuja soma 
corresponde a amostra total deste estudo (n = 748). Cabe 
destacar que por motivos como desistência, abandono, au-
sência na sessão de aplicação, ou decisão técnica, entre 
outros, a EMEP não foi aplicada a todos os usuários após 
a intervenção. É importante salientar que os dados utiliza-
dos nesse estudo são relativos a usuários que concordaram 
voluntariamente com sua cessão e que apesar de se tratar 
de uma pesquisa a partir de banco de dados, sem identifi-
cação dos participantes, este estudo foi submetido e apro-
vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da universidade 
sede da investigação.

Análise de dados

O tratamento dos dados incluiu análises descritivas 
e inferenciais, utilização de medidas de tendência central, 
operações de tabulações cruzadas, testes de hipóteses e 
modelo linear de efeitos mistos. Utilizou-se, para tanto, os 
softwares SPSS, versão 13.0 e o software SAS, versão 9.0. 

A caracterização do perfil de maturidade para a esco-
lha profissional do total dos sujeitos da amostra (n = 748) 
ocorreu a partir do resultado bruto transformado em per-
centil, a partir do qual é efetuada a classificação diagnós-
tica (muito inferior, inferior, médio inferior, médio, médio 
superior, superior e muito superior). Posteriormente, as 
classificações originais propostas no instrumento foram 
reordenadas nas seguintes categorias: abaixo de médio, 
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médio e acima de médio. Dessa forma, aos valores de refe-
rência percentis 1 a 25 que correspondem às classificações 
das categorias muito inferior, inferior e médio inferior 
passaram a constituir a categoria abaixo de médio. A cate-
goria médio, correspondente aos percentis 30 a 70, man-
teve-se. E, por fim, os percentis 75 a 99 que pertencem às 
classificações médio superior, superior e muito superior, 
foram recategorizados como acima de médio. 

Para a comparação dos resultados da avaliação da 
maturidade pré e pós intervenção do subgrupo de sujeitos 
da amostra que respondeu à EMEP antes e depois do pro-
cesso de intervenção vocacional/profissional (n = 492), foi 
utilizado o modelo linear de efeitos mistos, adotando-se o 
nível de significância α = 0,05.

Os modelos lineares de efeitos mistos (efeitos alea-
tórios e fixos) são similares a uma análise de variância 
(ANOVA) em duas vias, entretanto, o modelo de efeitos 
mistos obtém resultados mais fidedignos na análise de da-
dos em que as respostas de um mesmo indivíduo estão 
agrupadas (no caso, em dois tempos – pré e pós) e a su-
posição de independência entre observações num mesmo 
grupo não é adequada (Schall, 1991). Para a utilização 
deste modelo, é preciso que seus resíduos tenham distri-
buição normal com média zero e variância constante, o 
que é realizado pelo software através de testes e gráficos. 
Além de comparações relacionadas ao mesmo sujeito an-
tes e depois da intervenção, efetuaram-se comparações 
entre as categorias de cada variável do estudo, para o sub-
grupo dos que responderam a EMEP nos dois tempos. 

 Resultados e Discussão

Com relação ao perfil de maturidade, verifica-se na 
Tabela 1 que a classificação das subescalas determinação, 
autoconhecimento e conhecimento da realidade seguiu a 
mesma tendência da classificação diagnóstica da matu-
ridade total, com a maior porcentagem dos adolescentes 
apresentando níveis de maturidade abaixo de médio. Isso 
indica que os adolescentes que procuram o serviço de 
orientação profissional necessitam de intervenção no que 
tange ao desenvolvimento da maturidade, mais especifi-
camente nas dimensões determinação, autoconhecimen-
to e conhecimento da realidade. Este resultado também 
foi encontrado por Esbrogeo (2008) com amostras clíni-
cas, em processos de intervenção. Nos resultados refe-
rentes às subescalas responsabilidade e independência, a 
maior porcentagem dos adolescentes classificou-se com 
nível médio de maturidade para a escolha profissional, o 
que sugere que aqueles que buscam orientação profissio-
nal estão medianamente preocupados com a decisão da 
carreira e empreendendo algumas ações para efetivá-la, 
além de se sentirem tão independentes para a tomada de 
decisão quanto a maioria dos adolescentes. É importante 
pontuar que esses resultados advêm de uma amostra clí-
nica. Outros estudos, como os de Noce (2008) e Corlatti 
(2009), realizados com amostras da população com ca-
racterísticas normativas – não clínica – encontraram ní-
veis médio e acima de médio de maturidade para escolha 
profissional. 

Classificação
Subescalas da EMEP Maturidade

TotalDeter. Resp. Indep. Auto.  C. Real.
% % % % % % Σ %

Abaixo de 
Médio 

Muito Inferior (I-) 4,14 0,40 1,07 6,02 6,82 5,35
62,97

(<médio)Inferior (I) 38,37 13,90 12,03 30,08 23,80 28,88
Médio Inferior (MI) 28,48 14,58 15,77 23,93 29,28 28,74

     Médio (M) 26,47 50,67 54,95 32,62 34,09 33,42 33,42

Acima   
de Médio

Médio Superior (MS) 1,87 13,90 8,29 4,27 4,81 2,54
3,61

(>médio)Superior (S) 0,67 4,68 4,55 2,41 1,20 0,94
Muito Superior (S+) 0,00 1,87 3,34 0,67 0,00 0,13

Tabela 1
Classificação da maturidade para a escolha profissional antes da intervenção (n = 748)

Classificação (percentil): (I-) 1; (I) 5 a 10; (MI) 20 a 25; (M) 30 a 70); (MS) 75 a 80; (S) 90 a 95; (S+) 99.

A Tabela 2 apresenta a classificação da maturidade 
para a escolha profissional (total e subescalas) e sua va-
riação de acordo com as características sociodemográficas 
dos adolescentes. Com relação ao sexo, o perfil de ma-
turidade para a escolha profissional dos adolescentes da 
amostra é similar: em ambos os sexos predomina o nível 

de maturidade total abaixo de médio no início do proces-
so, com uma porcentagem próxima entre moças (62,0%) 
e rapazes (66,8%).

Tais resultados surpreenderam a expectativa inicial, 
pois esperava-se que as moças apresentassem maior nível 
de maturidade para escolha profissional do que os rapazes, 
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Tabela 2
Classificação da maturidade (EMEP) no início da intervenção em função do sexo, série escolar e tipo de escola (n = 748) 

Abaixo de médio: percentil 1 a 25; Médio: percentil 30 a 70; Acima de Médio: percentil 75 a 99.

Categorias
das variáveis Classificação

Subescalas da EMEP Maturidade
Total %Determ.

%
Resp.

%
Indep.

%
Auto.

%
C. Real.

%

Se
xo

Fem.
(n = 519)

Abaixo de médio 71,87 23,31 26,2 59,73 61,46 62,04
Médio 25,82 53,95 56,65 33,53 33,53 34,3

Acima de Médio 2,31 22,74 17,15 6,74 5,01 3,66

Masc.
(n = 229)

Abaixo de médio 69,0 41,48 34,93 60,7 56,33 66,81
Médio 27,95 43,23 51,09 30,57 35,37 27,95

Acima de Médio 3,06 15,28 13,97 8,73 8,3 5,24

Sé
rie

 E
sc

ol
ar

1ª série
(n = 16)

Abaixo de médio 31,25 43,75 31,25 18,75 50,0 50,0
Médio 68,75 37,5 50,0 56,25 43,75 43,75

Acima de Médio 0,0 18,75 18,75 25 6,25 6,25

2ª série
(n = 154)

Abaixo de médio 70,13 27,27 36,36 64,94 62,34 63,64
Médio 24,68 55,19 48,7 31,17 33,77 33,12

Acima de Médio 5,19 17,53 14,94 3,9 3,9 3,25

3ª série
(n = 413)

Abaixo de médio 74,09 30,02 26,63 59,56 62,23 65,86
Médio 24,21 48,67 58,11 32,93 32,45 30,27

Acima de Médio 1,69 21,31 15,25 7,51 5,33 3,87

EM completo
(n = 165)

Abaixo de médio 67,88 26,06 27,27 60,61 52,73 58,79
Médio 29,7 52,73 53,33 30,91 37,58 35,76

Acima de Médio 2,42 21,21 19,39 8,48 9,7 5,45

Ti
po

 d
e 

Es
co

la Privada
(n = 491)

Abaixo de médio 81,67 36,86 34,42 71,28 72,3 80,45
Médio 17,72 47,66 55,4 26,48 24,24 17,92

Acima de Médio 0,61 15,48 10,18 2,24 3,46 1,63

Pública
(n = 257)

Abaixo de médio 50,58 13,62 18,29 38,52 36,19 31,13
Médio 43,19 56,42 54,09 44,36 52,92 59,92

Acima de Médio 6,23 29,96 27,63 17,12 10,89 8,95

uma vez que a literatura internacional aponta o sexo fe-
minino como o mais maduro para escolha da carreira 
(Creed & Patton, 2003;  Patton & Lokan, 2001). Deve-se 
considerar, contudo, que os estudos internacionais utili-
zam instrumentos e modelos de maturidade diferentes 
do empregado nesta pesquisa. No cenário nacional, em 
estudos realizados com a EMEP, Neiva et al. (2005) en-
contraram maior maturidade total para o sexo feminino 
ao contrário dos estudos de Corlatti (2009), Neiva (2003) 
e Noce (2008) que não encontraram diferenças entre os 
sexos com relação à maturidade total. Quanto à variável 

série escolar, verificou-se que os alunos das três séries 
escolares apresentaram predominantemente um nível de 
maturidade para escolha profissional total abaixo de mé-
dio, o que assinala uma necessidade de intervenção nos 
três anos escolares do ensino médio no sentido de preparar 
o aluno para a escolha da carreira. No que tange ao tipo 
de escola, observa-se que há um predomínio de alunos de 
escolas particulares com classificação abaixo de médio na 
maturidade total, enquanto que há uma maior porcenta-
gem de adolescentes, da escola pública, classificados no 
nível médio de maturidade total. 

A Tabela 3 mostra as classificações do nível de 
maturidade dos adolescentes, em função das variáveis 

modalidade de atendimento e escolaridade dos pais. No 
que diz respeito à modalidade de atendimento, pode-se 
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Tabela 3
Classificação da maturidade (EMEP) no início da intervenção em função da modalidade de atendimento e escolaridade 
dos pais (n=748)

Abaixo de médio: percentil 1 a 25; Médio: percentil 30 a 70; Acima de Médio: 75 a 99.

Categorias
das variáveis Classificação

Subescalas da EMEP Maturidade
Total %Determ.

%
Resp.

%
Indep.

%
Auto.

%
C. Real.

%

M
od

al
id

ad
e 

at
en

di
m

en
to

Grupo
(n = 671)

Abaixo de médio 70,79 28,76 28,76 59,76 59,91 64,08
Médio 26,83 50,97 55,44 32,64 33,98 31,74

Acima de Médio 2,38 20,27 15,8 7,6 6,11 4,17

Individual
(n = 77)

Abaixo de médio 72,73 29,87 29,87 62,34 59,74 58,44
Médio 23,38 48,05 50,65 32,47 35,06 37,66

Acima de Médio 3,9 22,08 19,48 5,19 5,19 3,9

Es
co

la
rid

ad
e 

do
s p

ai
s 

(m
ai

or
)

S/esc. formal
(n = 18)

Abaixo de médio 61,11 27,78 38,89 77,78 66,67 61,11
Médio 33,33 50 33,33 16,67 27,78 27,78

Acima de Médio 5,56 22,22 27,78 5,56 5,56 11,11

Ens.Fund.
(n = 67)

Abaixo de médio 61,19 19,4 28,36 44,78 49,25 41,79
Médio 38,81 46,27 52,24 44,78 38,81 53,73

Acima de Médio 0 34,33 19,4 10,45 11,94 4,48

Ens. Med.
(n = 235)

Abaixo de médio 68,51 25,53 23,83 55,74 52,77 54,89
Médio 26,81 51,49 57,02 34,47 38,3 38,3

Acima de Médio 4,68 22,98 19,15 9,79 8,94 6,81

Ens. Sup.
(n = 419)

Abaixo de médio 74,46 31,98 31,03 64,44 65,16 71,84
Médio 24,11 50,84 55,37 29,83 31,5 26,01

Acima de Médio 1,43 17,18 13,6 5,73 3,34 2,15

observar, na Tabela 3, que a maior porcentagem dos ado-
lescentes, tanto os indicados para intervenção em grupo 
quanto os que participaram da modalidade individual, 
classificou-se com nível abaixo de médio na maturida-
de total. Em relação ao nível de escolaridade dos pais, 
observou-se que os orientandos cujos pais tinham ensino 

superior, ensino médio, ou não tinham escolaridade for-
mal também exibiram, em sua maioria, nível abaixo de 
médio na maturidade total. A exceção foi para os filhos 
de pais com Ensino Fundamental, que apresentaram maior 
porcentagem de pessoas classificadas com nível médio 
para a maturidade total.

A partir da Tabela 4 são apresentados os resultados 
da comparação da maturidade para a escolha profissional 
(total e subescalas) para o subgrupo dos adolescentes sub-
metidos à EMEP antes e depois da intervenção (n = 492). 
Verifica-se na Tabela 4 que houve evolução da maturidade 
junto aos adolescentes que responderam a EMEP pré e pós 
intervenção, constatando-se ganhos com diferenças esta-
tisticamente significativas, indicando que a intervenção 
psicológica em Orientação Vocacional/Profissional reali-
zada no SOP favoreceu o desenvolvimento da maturidade 
para a escolha profissional dos adolescentes.

Observou-se aumento no nível da maturidade para a 
escolha profissional total e de todas as suas subdimensões. 

Isto significa que os participantes, ao final da intervenção, 
estavam mais determinados, responsáveis e independen-
tes, com maior autoconhecimento e conhecimento da 
realidade educacional e socioprofissional, ou seja, mais 
seguros com relação às suas escolhas, mais engajados 
no empreendimento de ações para implementá-las, de-
monstrando maior autonomia e consciência das influên-
cias que circunstanciam esse processo e com um maior 
conhecimento acerca de si próprio e do mundo escolar e 
do trabalho.

A literatura da área tem enumerado diversos estu-
dos que apontam a evolução da maturidade para a es-
colha profissional e as transformações ocorridas após a 
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participação dos adolescentes em processos de interven-
ção psicológica em Orientação Vocacional/Profissional 
(Corlatti, 2009; Esbrogeo, 2008, Lassance et al., 2009, 
Melo-Silva et al., 2002; Naidoo, 1998; Noce, 2008; 
Neiva, 2000, ). No contexto nacional, estudos realizados 
com a EMEP (Corlatti, 2009; Esbrogeo 2008; Melo-Silva 
et al., 2002; Neiva, 2000) apontaram a escala como um 
instrumento sensível e que, independentemente da abor-
dagem do trabalho e do tamanho reduzido de algumas 
amostras, é capaz de mensurar a evolução da maturidade 
para a escolha profissional. Melo-Silva et al. (2002), com 
uma amostra de 63 adolescentes, observaram evolução 
da maturidade para a escolha profissional com diferenças 
significativas tanto na maturidade total como nas subes-
calas determinação, autoconhecimento e conhecimento 
da realidade após processo de intervenção. No estudo de 
Esbrogeo (2008), com 28 sujeitos, também foi constatada 

evolução significativa nas subescalas determinação e au-
toconhecimento. Deve-se considerar que as subdimensões 
da maturidade para a escolha profissional constituem um 
conjunto de fatores afetivos e cognitivos que compõem a 
maturidade e, embora interligados, discriminam-se quan-
to às suas especificidades. Diversos estudos sobre avalia-
ção do resultado das intervenções, tanto no cenário nacio-
nal como no internacional, indicam que as intervenções 
em orientação profissional são eficazes. De modo geral, 
todos tomam a mesma direção da conclusão de Spokane 
e Oliver (1983): a de que as intervenções vocacionais re-
sultam em ganhos para os clientes. A Tabela 5 apresenta 
a comparação da maturidade para a escolha profissional 
entre as categorias das variáveis que apresentaram resul-
tados com significância estatística, referente ao subgru-
po dos adolescentes submetidos à EMEP no pré e no pós 
teste (n = 492).

Maturidade para
escolha profissional Intervenção Média Intervalo de

Confiança (95%) p-valor

Determinação Antes 28,38 27,74 29,02 <0,001
Depois 35,84 35,20 36,48

Diferença -7,46 -8,14 -6,78

Responsabilidade Antes 39,49 38,99 39,98 <0,001
Depois 40,78 40,29 41,28

Diferença -1,30 -1,77 -0,83

Independência Antes 28,43 27,94 28,93 <0,001
Depois 30,00 29,51 30,50

Diferença -1,57 -2,03 -1,11

Autoconhecimento Antes 23,09 22,67 23,52 <0,001
Depois 25,82 25,40 26,24

Diferença -2,73 -3,13 -2,32

Conhecimento da realidade Antes 28,39 27,86 28,91 <0,001
Depois 32,67 32,14 33,19

Diferença -4,28 -4,81 -3,75

Maturidade Total Antes 147,78 146,15 149,41 <0,001
Depois 165,12 163,49 166,75

Diferença -17,34 -18,92 -15,76

Tabela 4
Comparação da maturidade (EMEP) antes e depois da intervenção (n = 492)

* p-valor < 0,001.

Conforme a Tabela 5, verificam-se diferenças estatis-
ticamente significativas quanto à evolução da maturidade 
total apenas para as comparações efetuadas entre as ca-
tegorias das variáveis sexo e modalidade de atendimen-
to. Observam-se diferenças favoráveis ao sexo feminino 
(p < 0,001) e à modalidade de atendimento individual 
(p = 0,003) nas comparações pós teste. Assim, os dados 

sugerem que adolescentes que participaram da modali-
dade de atendimento individual beneficiaram-se mais do 
que os participantes da modalidade grupo, e que as moças 
exibiram maiores índices de maturidade do que os rapazes 
ao final da intervenção. Já, no início do processo de in-
tervenção, a comparação da maturidade total não revelou 
diferenças entre os sexos para esse subgrupo da amostra. 
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No que se refere às dimensões da maturidade, nas 
comparações entre os sexos observa-se que a subescala 
responsabilidade apresentou diferenças estatisticamen-
te significativas favoráveis ao sexo feminino tanto antes 
(p < 0,001) como depois da intervenção (p < 0,001). Houve 
ainda diferenças estatisticamente significativas favorá-
veis ao sexo feminino para as subescalas independência 
(p = 0,007) e autoconhecimento (p = 0,003) nas compara-
ções pós intervenção, indicando que as moças se mostra-
ram mais responsáveis, independentes e que desenvolve-
ram mais o autoconhecimento do que os rapazes.  

No cenário internacional, a maior parte das pesquisas, 
mesmo utilizando outros instrumentos para avaliar a matu-
ridade, aponta o sexo feminino como mais maduro para a 
escolha da carreira (Creed & Patton, 2003; Patton & Lokan, 
2001).  Em contraste, Barnes (2001) e Powell e Luzzo 

(1998) não chegaram às mesmas conclusões, tendo estes úl-
timos explicado a ausência de diferenças entre os sexos em 
função dos sujeitos já terem participado de programas de 
desenvolvimento da carreira, que nivelaram a maturidade.  

Dos estudos pesquisados no cenário brasileiro, 
particularmente com a EMEP, nos resultados de Neiva 
et al. (2005) as moças mostraram ter maior maturidade 
total para a escolha profissional do que os rapazes. Elas 
destacaram-se ainda com maiores índices de maturidade 
nas subdimensões responsabilidade e autoconhecimento. 
Diferentemente, Corlatti (2009), Neiva (2003) e Noce 
(2008) não encontraram diferenças entre os sexos com 
relação à maturidade total. Entretanto, foram encontra-
das diferenças favoráveis ao sexo feminino com relação 
às subescalas responsabilidade e independência (Corlatti, 
2009; Neiva, 2003), e favoráveis ao sexo masculino na 

Sexo
Escalas Antes p-valor Depois p-valor

Responsabilidade Feminino  >  Masculino <0,001 Feminino  >  Masculino <0,001
Independência - Feminino  >  Masculino 0,007
Autoconhecimento - Feminino  >  Masculino 0,003
Maturidade Total - Feminino  >  Masculino <0,001

Tipo de escola
Escalas Antes p-valor Depois p-valor

Conhec. Realidade Privada   >  Pública 0,044 -
Modalidade de atendimento

Escalas Antes p-valor Depois p-valor
Determinação - Individual  > Grupo <0,001
Responsabilidade - Individual  > Grupo 0,014
Maturidade Total - Individual  > Grupo 0,003

Série escolar
Escalas Antes p-valor Depois p-valor

Determinação - EM completo > 2ª série <0,001
EM completo  > 3ª série 0,011

Independência - 2ª série EM > 3ª série EM 0,041
Conhec. Realidade - EM completo > 2ª série EM 0,018

Escolaridade dos pais (maior)
Escalas Antes p-valor Depois p-valor

Independência - E.Médio  > E.Fundamental 0,037
E.Superior>E.Fundamental 0,049

Autoconhecimento - E.Fundamental > s/esc.formal 0,008
E.Médio > s/esc.formal 0,024

E.Superior > s/esc.formal 0,008

Conhec. Realidade s/esc.formal > E.Médio 0,046  -  

Tabela 5
Comparação da maturidade (EMEP) antes e depois da intervenção entre variáveis com resultados estatisticamente sig-
nificativos (n = 492)
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subdimensão conhecimento da realidade educativa e so-
cioprofissional (Corlatti, 2009; Neiva, 2003; Noce, 2008), 
resultado este que difere dos deste estudo no que concerne 
aos adolescentes do sexo masculino para a subescala co-
nhecimento da realidade.

Sintetizando a discussão quanto às diferenças apre-
sentadas na variável sexo e ao mesmo tempo contrapon-
do algumas considerações anteriormente apresentadas, a 
literatura da área ainda traz contribuições no sentido de 
se considerar que a questão de gênero/sexo diferencia os 
grupos mais especificamente na faixa etária da adolescên-
cia. Whiston e Brecheisen (2002) ressaltaram que as di-
ferenças entre os sexos podem estar associadas à idade, 
sendo esta uma variável mediadora da maturidade para a 
carreira, com homens e mulheres apresentando diferenças 
maiores durante o Ensino Médio, o que não mais se evi-
dencia na universidade.

Quanto à modalidade de atendimento, os adolescen-
tes usuários do SOP que foram atendidos na modalidade 
individual, independentemente do sexo, série escolar, tipo 
de escola ou nível de escolaridade dos pais, apresentaram 
maior evolução da maturidade total para a escolha profis-
sional, quando comparados aos que estavam na modali-
dade grupal (p = 0,003). Apurou-se ainda evolução maior 
para as subdimensões determinação (p < 0,001) e respon-
sabilidade (p = 0,014). Estes resultados indicam a modali-
dade de intervenção individual como a mais eficaz. Deve-
se considerar que a relação face-a-face, com exclusividade 
da atenção, também favorece um maior comprometimento 
do cliente com o processo. 

Essas evidências favoráveis à modalidade de aten-
dimento individual mostraram-se similares às encontra-
das por Whiston et al. (1998) em estudo que apontou a 
consulta psicológica individual como a modalidade de 
intervenção vocacional mais eficaz. Contrariando tais 
conclusões, a revisão de Brown e Krane (2000) ressalta 
a consulta psicológica de grupo como a mais eficaz. A 
esse respeito, Oliver e Spokane (1988) encontraram que 
a intervenção individual era mais eficaz quando se consi-
derava o número de horas e sessões. Em contraste, o mes-
mo autor observou que, com relação ao número médio de 
clientes atendidos, as intervenções em grupos maiores se 
mostraram mais eficazes e econômicas por requererem 
menos horas do psicólogo. De qualquer maneira, os estu-
dos concluem pela importância da presença do apoio do 
profissional especializado, ou seja, das intervenções com 
o auxílio do psicólogo, observando que as intervenções 
breves autodirigidas sem o auxílio do psicólogo atingem 
efeitos pequenos (Whiston et al., 2003). De acordo com 
Spokane (2004), o atendimento individual classifica-se 
como o nível mais profundo de intervenção de carreira. 

Nesse sentido, os resultados atuais confirmam a eficácia 
dessa modalidade de atendimento.

Considera-se que esse resultado possa ajudar nas to-
madas de decisões quanto à estratégia de atendimento a 
ser utilizada. Na situação de triagem, identificar a baixa 
maturidade (principalmente nas dimensões determinação 
e responsabilidade) pode constituir-se em indicador a ser 
considerado – em conjunto com outros dados coletados 
– para a indicação de atendimento individual. Todavia, a 
modalidade grupal, além do atendimento a maior número 
de pessoas, possibilita outros desenvolvimentos que não 
constituíram objeto de análise neste estudo, mas que po-
dem favorecer os adolescentes frente à tarefa da escolha 
profissional, como o poder partilhar a experiência com 
outros que vivenciam a mesma época da vida e elaborar 
ansiedades decorrentes desse processo. Evidentemente, 
outros estudos (Corlatti, 2009; Esbrogeo, 2008, Melo-
Silva & Jacquemin, 2001; Noce, 2008) mostram haver 
inúmeros benefícios nos atendimentos em grupo, parti-
cularmente quando os processos grupais de interven-
ção são organizados em função da maturidade para a 
escolha profissional.

Quanto à variável tipo de escola, não foram aponta-
das diferenças estatisticamente significativas para a ma-
turidade total entre os alunos das escolas da rede pública 
e privada. No entanto, houve diferença estatisticamente 
significativa (p=0,044) para a subescala conhecimento 
da realidade educativa e socioprofissional favorável aos 
alunos das escolas da rede de ensino privado no início 
do processo de intervenção, o que sugere a necessidade 
de se estimular o comportamento exploratório na busca 
de informações sobre cursos e trabalho nos estudantes do 
ensino público. Vale destacar que inexistiram diferenças 
entre esses subgrupos ao final do processo. Isso mostra 
que a intervenção beneficiou os alunos das escolas pú-
blicas quanto ao conhecimento da realidade educativa e 
socioprofissional, sendo este um indicativo para elabo-
ração de políticas públicas de orientação de carreira, na 
direção do que se realiza internacionalmente em termos 
de Educação para a Carreira, o que não é, ainda, uma 
realidade no Brasil.

As comparações resultantes para a variável série es-
colar mostram que inexistiram diferenças na maturidade 
total entre as séries. Já na comparação entre os graus de 
escolaridade – 2ª série EM, 3ª série EM e EM completo 
– na comparação ao final do processo, os resultados mos-
tram que o EM completo teve maior evolução do que a 2ª 
série nas dimensões determinação (p ≤ 0,001) e conheci-
mento da realidade (p = 0,018), e foi melhor que a 3ª série 
na subdimensão determinação (p = 0,011). Os resultados 
mostram também a 2ª série com evolução melhor do que 
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a 3ª série na subdimensão independência (p = 0,041). Ou 
seja, as subdimensões determinação e conhecimento da 
realidade os resultados sugerem que, conforme aumenta o 
grau de escolaridade, os adolescentes se beneficiam mais 
da OP nestes aspectos da maturidade. Já os estudantes com 
Ensino Médio completo mostraram significativa evolução 
na determinação, comparados aos estudantes da 2ª e 3ª sé-
ries do EM. Compreende-se que, além das características 
do desenvolvimento natural, os jovens do EM completo 
têm mais vivência na atual situação e que, provavelmen-
te, muitos deles podem já ter passado pela experiência do 
vestibular ou estão prestes a vivenciá-la, podendo com 
isso melhor aproveitar a orientação profissional.

Com relação aos estudantes da 2ª série do Ensino 
Médio, que se apresentaram no final do processo de orien-
tação mais independentes que os seus colegas da 3ª série, 
considera-se que pudessem ter a tendência a sentirem-se 
livres de influências e da responsabilidade imediata de 
especificar uma escolha por estarem mais distantes do 
momento de decisão. Outros estudos também apontaram 
resultados semelhantes (Neiva, 1998, 2003; Neiva et al., 
2005) com relação à subdimensão independência. 

A maturidade para a carreira pode ser influenciada 
por diferentes fatores, que oferecem dados de realidade 
importantes para o adolescente levar em consideração. A 
influência da família, por exemplo, vai além das contri-
buições explícitas com relação ao curso ou à profissão. 
Super (1990, p.203) ressalta que “[...] a economia e a fa-
mília influenciam o desenvolvimento de atitudes, valores 
e interesses”. O que se quer destacar é que as influências 
existem, sejam elas internas ou externas, da família, dos 
amigos, professores, somados aos fatores econômicos e 
culturais. É importante que o adolescente possa refletir 
sobre o assunto e considerar o que pode contribuir para 
o seu processo de decisão nesse interjogo de influên-
cias, discriminando e fazendo escolhas com autonomia e 
responsabilidade. 

Com base nos resultados do presente estudo, conclui-
-se que os adolescentes das séries iniciais necessitam de 
mais ajuda para o desenvolvimento de competências rela-
cionadas à determinação e ao conhecimento da realidade. 
Eles poderão se beneficiar de um trabalho que focalize 
nessas dimensões, sendo que a orientação para a carreira 
poderia iniciar-se já na 2ª ou até 1ª série do EM, atuando 
como atividade promotora de saúde.

Quanto à variável escolaridade dos pais, não se ob-
servaram diferenças estatisticamente significativas na evo-
lução da maturidade total. Na subescala independência, 
observou-se que filhos de pais com níveis de escolaridade 
médio e superior evoluíram mais do que os filhos de pais 
com ensino fundamental, tornando-se mais autônomos 

e independentes ao final da intervenção. Na subescala 
autoconhecimento os filhos de pais com níveis de escola-
ridade superior, médio e fundamental desenvolveram mais 
esta dimensão do que os filhos de pais sem escolaridade 
formal. Em contrapartida, comparação feita no início da 
intervenção mostrou os filhos de pais sem escolaridade 
formal com maior conhecimento da realidade educativa 
e socioprofissional do que os filhos de pais com Ensino 
Médio. No entanto, esta diferença entre eles não se repetiu 
ao final do processo. 

Pais com maiores níveis de escolaridade, em geral, 
oferecem aos filhos melhores condições socioeconômi-
cas, o que, de certa forma, favorece que eles se sintam 
mais independentes para fazerem escolhas e tomarem 
decisões profissionais sem as limitações de ordem finan-
ceira, que restringem as escolhas às oportunidades dis-
poníveis no mundo educacional e do trabalho. A classe 
média disponibiliza aos filhos um maior capital cultural 
do que as classes menos privilegiadas. Recursos como 
livros e jornais, acesso à internet e televisão a cabo em 
casa, a priori, tendem a favorecer o desenvolvimento de 
competências. O que é possível questionar é que talvez 
uma parcela destes jovens não esteja aproveitando os re-
cursos disponíveis para melhor conhecerem as possibili-
dades de cursos e trabalho, para a busca de informação 
profissional.

Considerações finais

Os resultados evidenciam que a intervenção psico-
lógica no domínio da Orientação Vocacional/Profissional 
contribui para a evolução da maturidade para a escolha da 
carreira em adolescentes que buscam esse tipo de serviço. 
A caracterização do perfil de maturidade para a escolha 
profissional dos jovens que buscam os serviços do SOP 
forneceu informações úteis para subsidiar procedimentos 
de intervenção futuros, no sentido de proporcionar aos 
usuários intervenções direcionadas às suas necessidades. 
Os resultados mostram que os adolescentes chegam neces-
sitando principalmente desenvolver o autoconhecimento e 
o conhecimento da realidade para adquirirem competên-
cias para a tomada de uma decisão madura. Nesse sentido, 
sugere-se o foco nestas dimensões e a possibilidade de se 
incluir a avaliação da maturidade para a escolha profis-
sional já na situação da triagem dos adolescentes ou no 
início do processo de Orientação Vocacional/Profissional, 
visando o planejamento das intervenções. Com relação à 
EMEP, embora o estudo não tenha tido o objetivo de vali-
dar o instrumento, pontua-se que este contribui ainda com 
a sua validade. Quanto aos limites, vale ressaltar que este 
estudo é de caráter documental, restrito à especificidade 
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de uma amostra clínica, o que impede outras comparações 
e conclusões. Deve-se considerar também que as aplica-
ções do instrumento de medida utilizado foram realizadas 
por estagiários, não havendo o registro de como foram fei-
tas nem informações sobre possíveis intercorrências ou o 
grau de auxílio prestado na aplicação. 

Aprofundamentos e relações com outras variáveis po-
dem ainda ser desenvolvidos, dada a riqueza do constructo 

de maturidade no âmbito da carreira. Futuros estudos po-
derão explorar a relação da maturidade com a relevância 
do trabalho ou a saliência de papéis e o autoconceito. Este 
estudo contribui, ainda, por associar a prática clínica à in-
vestigação e aos seus resultados. A avaliação da maturida-
de para a escolha profissional pode ser considerada uma 
dimensão psicológica chave para a avaliação do impacto 
da intervenção. 
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