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Artigo

Resumo
O objetivo do estudo foi comparar fatores pessoais e contextuais e experiências de aprendizagem que podem 
contribuir para a escolha profissional entre estudantes com e sem características de dotação e talento (D&T). 
Participaram 275 estudantes de Ensino Médio que responderam a um questionário e a instrumentos de interesses, 
expectativas de resultado/valores e autoeficácia ocupacional e para escolha profissional. Os identificados com D&T 
(9,1%) apresentaram níveis mais elevados em algumas dimensões dessas variáveis. Porém, ao analisar cada série 
escolar, os grupos foram equivalentes no terceiro ano para as duas primeiras variáveis e no primeiro ano, na escala 
de valores. Conclui-se que os alunos com D&T precisam de orientação profissional tanto quanto seus pares.
Palavras-chave: superdotação, escolha profissional, interesses profissionais, autoeficácia, valores

Abstract: Socio-cognitive characteristics of students with giftedness and talent: comparative study
The aim of this study was to compare personal and contextual factors and learning experiences that can contribute to 
the career choice among students with and without characteristics of giftedness and talent (G&T). Participants were 
275 high school students who completed a questionnaire and instruments that assess interests, outcome expectations/
values, occupational self-efficacy and career choice. Adolescents with G&T (9.1%) showed higher levels in some 
dimensions of these variables. However, when analyzing each grade, the groups were equivalent in the third year of 
high school for the first two variables, and in the first year in the scale of values. It was concluded that students with 
G&T need professional guidance as much as their peers.
Keywords: giftedness, occupational choice, vocational interests, self-efficacy, values

Resumen: Características socio-cognitivas de los estudiantes con dotación y talento: estudio comparativo
El objetivo del estudio fue comparar los factores personales y contextuales y experiencias de aprendizaje que 
pueden contribuir a la elección de carrera entre los estudiantes con y sin características de dotación y talento 
(D&T). Participaron 275 estudiantes de secundaria, que completaron un cuestionario e instrumentos que evalúan los 
intereses, las expectativas de resultado / valores, la autoeficacia para las actividades ocupacionales y para la elección 
de carrera. Se encontró que adolescentes con D&T (9,1%) mostraron niveles más altos en algunas dimensiones de 
estas variables. Sin embargo, al analizar cada grado, los grupos fueron equivalentes en el tercer año para las dos 
primeras variables y en el primer año, en la escala de valores. Se concluyó que los estudiantes con D&T necesitan 
orientación profesional tanto como sus compañeros.
Palabras clave: superdotación, elección de carrera, intereses profesionales, autoeficacia, valores
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Alunos com altas habilidades/superdotação – aqui de-
nominados alunos com dotação e talento (D&T) – possuem 
um desenvolvimento atípico, pois apresentam potencial 
elevado nos domínios intelectual, acadêmico, liderança, 
psicomotor e/ou artístico; elevada criatividade e grande en-
volvimento na aprendizagem e na realização de tarefas em 
áreas de interesse (Brasil, 2007a). São considerados estu-
dantes com necessidades educacionais especiais, cujo aten-
dimento é garantido por lei (e.g., Brasil, 2007b). 

Do mesmo modo que os pares, alunos com D&T de-
vem ser orientados para que adquiram competências que 
facilitem a inserção no mercado de trabalho (Sampson & 
Chason, 2008). A escolha de objetivos de aprendizagem 
de acordo com sua área de interesse (Alencar, Feldhusen, 
& French, 2004) deve ser um dos focos desse processo. 
A orientação é fundamental para a concretização dos ta-
lentos, principalmente no campo profissional (Casey & 
Shore, 2000; Maxwell, 2007).

Para Gagné (2004, 2005), dotação indica capacida-
de natural e espontânea (dote), enquanto talento sugere o 
domínio elevado de ao menos uma área da atividade hu-
mana, obtido por meio do desenvolvimento sistemático de 
habilidades. Nessa perspectiva, em cada área, os indiví-
duos que possuem características de dotação são aqueles 
identificados com capacidade elevada entre os 10% supe-
riores em relação ao grupo de pares.

Os dotes podem ou não se transformar em talentos. 
Para explicar essa transformação, foi elaborado o Modelo 
Diferencial de Dotação e Talento (Differentiated Model of 
Giftedness e Talent – DMGT), que sofreu alterações signifi-
cativas, passando a ser denominado de DMGT 2.0 (Gagné, 
2009). Constituem a base desse modelo: a capacidade na-
tural (dotes/domínios), as competências (talentos) e o pro-
cesso de desenvolvimento, que é moderado por variáveis 
ambientais e/ou individuais que nem sempre são controla-
das, ou seja, podem ocorrer ao acaso. Portanto, mais três 
componentes também fazem parte do DMGT, os catalisa-
dores intrapessoais, os catalisadores ambientais e o acaso.

Talento corresponde ao desempenho excelente no 
uso de habilidades específicas em qualquer campo profis-
sional (Gagné, 2009). Assim, é importante que os estu-
dantes com características de D&T façam escolhas profis-
sionais que elevem a possibilidade de sucesso acadêmico 
e profissional e permitam usufruir de todo o seu potencial 
(Sampson & Chason, 2008). 

A Teoria Sociocognitiva do Desenvolvimento de 
Carreira (Lent, Brown, & Hackett, 1994; Lent, Hackett, & 
Brown, 2004) representa uma das perspectivas que contri-
buem para o entendimento de como se dá a concretização 
dos talentos na forma de profissões. Esse modelo teóri-
co deriva da Teoria Social Cognitiva de Bandura (1982), 

cujas aplicações para o desenvolvimento educacional de 
alunos com D&T foram analisadas por Burney (2008).

Lent et al. (1994) demonstraram, em sua teoria, como 
as crenças de autoeficácia, as expectativas de resultado e 
os objetivos se relacionam com os inputs pessoais (e.g., 
gênero, origem étnico-racial, tipo físico, predisposições 
hereditárias), com as condições contextuais (e.g., aspectos 
do ambiente físico e sociocultural), e com as experiências 
de aprendizagem no processo de desenvolvimento ocupa-
cional. Segundo Lent et al. (2004), esses mecanismos so-
ciocognitivos podem ser desenvolvidos durante o Ensino 
Fundamental e Médio, pois a transição escola-trabalho é 
um processo gradual de preparação e adaptação.

Essas variáveis estariam interligadas, sendo que as 
crenças de autoeficácia e expectativas de resultado são 
fundamentais para o desenvolvimento do interesse, que é 
definido como padrões de gostos, aversões e indiferenças 
acerca de atividades e ocupações relacionadas a uma pro-
fissão (Lent et al., 1994). As crenças de autoeficácia se re-
ferem ao julgamento de uma capacidade pessoal (Bandura, 
1977) quanto ao desempenho em uma determinada tarefa. 
Assim, a autoeficácia é um construto que possui domínios 
específicos, ou seja, o mesmo indivíduo possui diferentes 
níveis de autoeficácia de acordo com distintas atividades. 
Esse tipo de crença é construído ao longo das experiências 
de aprendizagem e possuem quatro fontes: experiência 
de domínio, experiência vicária, persuasão verbal e indi-
cadores fisiológicos e emocionais (Bandura, 1977, 1982; 
Pajares & Olaz, 2008). 

Geralmente, as crenças de autoeficácia determinam 
as expectativas de resultado, que são as crenças sobre o 
que se pode obter ao emitir determinado comportamento 
(Bandura, 1977). Salienta-se que, de acordo com Lent et al. 
(1994), as expectativas de resultado incorporam o conceito 
de valores, definido como a preferência por recompensas 
no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico. Tais 
preferências seriam adquiridas durante a infância e ado-
lescência por meio de processos básicos de aprendizagem 
social, como a aprendizagem vicária, as experiências de 
autoavaliação, a interação com pessoas mais próximas, as 
instituições religiosas e culturais e a mídia em geral.

Os interesses emergentes combinados com as cren-
ças de autoeficácia e expectativas de resultado conduzem 
à formulação e revisão de objetivos relacionados à pro-
fissão (Lent et al., 1994; Lent et al., 2004). A escolha de 
objetivos se refere à intenção de delimitar uma primeira 
atividade dentre várias opções (e.g., tornar-se um enge-
nheiro). Essas intenções podem ser alteradas por diversos 
fatores, como os financeiros ou educacionais, por isso, são 
mais consistentes quando podem ser implementadas num 
futuro próximo (Lent et al., 1994; Lent et al., 2004).
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O Modelo Diferencial de Dotação e Talento (DMGT) 
e a Teoria Sociocognitiva do Desenvolvimento de Carreira 
possuem confluências, pois fazem uso de fatores pessoais 
e contextuais, experiências de aprendizagem e objeti-
vos para, respectivamente, explicarem a transformação 
de dotação em talento e o desenvolvimento profissional. 
Constatar as imbricações entre essas perspectivas não é 
algo necessariamente novo. Alguns autores que pesqui-
saram o processo de escolha e desenvolvimento ocupa-
cional de pessoas com D&T incluíram em seus estudos 
variáveis da Teoria Sociocognitiva do Desenvolvimento 
de Carreira, tais como autoeficácia (e.g., Kerr & Kurpius, 
2004; Kerr & Sodano, 2003), expectativas (e.g., Perrone, 
Tschopp, Snyder, Boo, & Hyatt, 2010) e experiências de 
aprendizagem (Watters, 2010).

Apesar de ser evidente que D&T constituem um fa-
tor pessoal importante, que diferencia o desenvolvimento 
profissional ou acadêmico dos indivíduos, poucos são os 
estudos (e.g., Bronk, Finch, & Talib, 2010; Mendez, 2000; 
Sparfeldt, 2007) que tiveram como objetivo comparar o 
desenvolvimento ocupacional de pessoas com e sem essas 
características. Essas investigações são fundamentais para 
compreender o desenvolvimento das pessoas com D&T 
e, consequentemente, para que políticas públicas voltadas 
para a educação e para a saúde sejam elaboradas e implan-
tadas para esses grupos. 

Assim, o presente estudo teve como objetivo com-
parar fatores pessoais e contextuais e experiências de 
aprendizagem, de acordo com a Teoria Sociocognitiva 
do Desenvolvimento de Carreira, que afetam o comporta-
mento de escolha profissional entre estudantes com e sem 
características de D&T. Especificamente, compararam-se 
estudantes com características de D&T e seus pares, na 
amostra geral e por séries do Ensino Médio, no que se re-
fere a: alguns inputs pessoais (e.g., sexo, cor/raça e idade), 
algumas condições contextuais (e.g., classe econômica 
e escolaridade dos pais), experiências de aprendizagem, 
crenças de autoeficácia para a escolha e para atividades 
ocupacionais, fontes de autoeficácia, expectativas de re-
sultados, na forma de valores relativos ao trabalho, inte-
resses profissionais e escolha de objetivos profissionais.

Método

Participantes

Participaram deste estudo 306 adolescentes, discen-
tes do primeiro, segundo e terceiro anos do Ensino Médio. 
Contudo, a amostra final foi composta por 275 alunos, so-
mente aqueles que responderam integralmente aos instru-
mentos de coleta de dados. Desses, 31,6% (n = 87) eram 

do sexo masculino e 68,4% (n = 188) do sexo feminino. A 
idade média em anos dos componentes da amostra foi de 
16,53 (DP = 1,18).

Os dados foram coletados em quatro escolas de 
Lavras-MG. Essa cidade foi selecionada devido ao fato 
de possuir um programa de identificação e desenvol-
vimento de estudantes com características de D&T re-
conhecido nacional e internacionalmente. Trata-se do 
Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento 
– CEDET, que indicou as escolas da cidade que pos-
suíam maior número de alunos com o perfil almejado. 
Portanto, trata-se de uma amostra não probabilística, 
por conveniência. 

Da amostra de 275 adolescentes, 25 (9,1%) possuíam 
características de D&T. Quanto aos domínios de D&T, 
esses alunos foram identificados em um ou mais desses 
domínios. Assim, conforme a classificação do CEDET 
(Guenther, 2002; Guenther, 2006) feita com esses alunos, 
verificou-se a seguinte distribuição de D&T por domínios: 
76,0% (f = 19) em Inteligência/Capacidade Geral, 72,0% 
(f = 18) em Talento Verbal, 72,0% (f = 18) em Talento 
Matemático, 40,0% (f = 10) em Criatividade, 8,0% (f = 2) 
em Socioafetivo e  4,0% (f = 1) em Sensoriomotor. Com 
relação à distribuição por série escolar, 11 (44%) alunos 
estavam no primeiro, quatro (16%) frequentavam o segun-
do e 10 (40%) estavam no terceiro ano do Ensino Médio. 
A amostra do grupo de pares teve distribuição percentual 
muito próxima à do grupo alvo.

Instrumentos

Para a coleta de dados, foram utilizados quatro 
instrumentos de avaliação para aferir autoeficácia, inte-
resses profissionais e valores. Também foi aplicado um 
questionário construído pelos autores para caracterizar a 
amostra e abarcar maior número de variáveis que contri-
buem para a escolha profissional de acordo com a Teoria 
Sociocognitiva do Desenvolvimento de Carreira. Uma 
breve descrição é feita a seguir.

1. Questionário – Elaborado pelos autores a par-
tir da Teoria Sociocognitiva do Desenvolvimento de 
Carreira (Lent et al., 1994), busca informações sobre 
inputs pessoais (e.g., sexo, cor/raça e idade), condições 
contextuais (e.g., classe econômica e escolaridade dos 
pais), experiências de aprendizagem (e.g., educação in-
fantil, reprovação e atividades extraescolares) e escolha 
de objetivos profissionais.

2. Escala de Autoeficácia para Atividades 
Ocupacionais – EAAOc (Nunes & Noronha, no pre-
lo) – A primeira seção do instrumento avalia a autoe-
ficácia para atividades ocupacionais decompondo-as 
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em seis fatores: Autoeficácia para Atividades Realistas, 
Autoeficácia para Atividades Investigativas, Autoeficácia 
para Atividades Artísticas, Autoeficácia para Atividades 
Sociais, Autoeficácia para Atividades Empreendedoras e 
Autoeficácia para Atividades Convencionais. Para cada 
um dos 103 itens que compõe a seção, o respondente deve 
marcar, numa escala de 1 a 5, o nível de confiança que 
tem para realizar a atividade (e.g., ‘escrever reportagens 
jornalísticas’).

A segunda seção afere as fontes de autoeficácia re-
ferentes a uma das tarefas que o participante indicou 
ter maior confiança, discriminando-as em duas dimen-
sões denominadas Fonte de Experiências Autênticas e 
Aprendizagem Vicária. O participante deve expressar seu 
nível de concordância (variando de 1 a 5) com as afirma-
ções (e.g., ‘a forma como realizo essa atividade mostrou-
se eficaz’) contidas nos 46 itens dessa parte da medida. 
Acrescenta-se que esse instrumento apresenta evidências 
positivas de validade, as quais podem ser encontradas nos 
trabalhos de Nunes (2009) e Nunes e Noronha (2011). Para 
a amostra deste estudo, os coeficientes alfa de Cronbach 
variaram de 0,87 a 0,95 para os fatores.

3. Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional 
– EAE-EP (Ambiel & Noronha, 2012) – O instrumento 
avalia a autoeficácia para a escolha da profissão por meio 
de quatro fatores – Autoeficácia para Autoavaliação, 
Autoeficácia para Coleta de Informações Ocupacionais, 
Autoeficácia para Busca de Informações Profissionais 
Práticas e Autoeficácia para Planejamento de Futuro – e 
um escore geral. Trata-se de um instrumento com itens 
em escala Likert de cinco pontos, que indicam o quanto o 
jovem acredita na própria capacidade para realizar as ati-
vidades (e.g.,‘descrever sua personalidade’) descritas pe-
los 47 itens, sendo que um sinaliza que ‘acredita pouco’ e 
quatro indica que ‘acredita muito’. Informações sobre evi-
dências de validade e precisão dessa medida foram apre-
sentas em algumas publicações (e.g., Ambiel & Noronha, 
2011; Ambiel & Noronha, 2012). Neste estudo, o alfa de 
Cronbach foi de 0,952 para o fator geral e variou de 0,81 
a 0,90 para os fatores.

4. Escala de Valores do Trabalho Revisada – EVT-R 
(Porto & Pilati, 2010) – O instrumento avalia os valores 
que são importantes para a vida laboral, isto é, crenças 
relacionadas a metas e recompensas que guiam o com-
portamento no contexto de trabalho (Porto e Tamayo, 
2003). Trata-se, portanto, de um construto análogo ao de 
expectativas de resultado (Lent et al., 1994). Os 36 itens 
estão distribuídos em seis fatores: Autodeterminação e 
Estimulação, Segurança, Realização, Universalismo e 
Benevolência, Poder e Conformidade.  O respondente 
deve indicar, em uma escala de cinco pontos, o quanto os 

valores apresentados pelos itens (e.g., ‘ajudar os outros’) 
são importantes para sua vida no trabalho. Ressalta-se 
que, para a presente investigação, foi realizada uma 
pequena alteração na redação das instruções a fim de 
adequá-las aos adolescentes que, em sua maioria, não 
trabalhava. Desse modo, a expressão ‘vida no trabalho’ 
foi substituída por ‘escolha profissional’. Os parâmetros 
psicométricos dessa medida podem ser verificados no es-
tudo publicado por Porto e Pilati (2010). Para a amostra 
deste estudo o coeficiente alfa de Cronbach variou de 
0,65 a 0,86.

5. Avaliação dos Tipos Profissionais de Holland – 
ATPH (Primi, Muniz, Nunes, & Murgo, 2008). Avalia 
interesses e preferências profissionais para elaborar um 
perfil tipológico baseado no modelo RIASEC de Holland. 
Assim, os 154 itens que compõe o instrumento estão 
subdivididos em seis fatores: Realista, Investigativo, 
Artístico, Social, Empreendedor e Convencional. Tais 
itens descrevem atividades profissionais (e.g., ‘fazer pro-
jetos artísticos utilizando desenho, pintura, escultura e 
outras artes gráficas’), que são avaliadas por uma escala 
Likert de quatro pontos, que varia de ‘nenhum interesse’ 
(opção 1) a ‘muito interesse’ (opção 4). Estudos que indi-
cam evidências de validade e fidedignidade foram reali-
zados por Mansão e Noronha (2011) e Mansão, Noronha 
e Otatti (2011). Os coeficientes alfa de Cronbach para a 
amostra deste estudo variaram de 0,92 a 0,96.

Procedimento

A partir da aprovação do projeto pelo comitê de 
ética (CAAE: 0054.0.180.000-10), iniciou-se o conta-
to com as escolas. Os diretores assinaram um Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o qual per-
mitia que eles decidissem sobre a participação da insti-
tuição e dos alunos. Em seguida, foi enviado um informe 
aos pais, que puderam manifestar dúvidas ou discordância 
em relação à participação dos filhos tanto pessoalmente 
em uma reunião quanto por meio de comunicados escri-
tos. Apenas um pai solicitou mais esclarecimentos sobre 
a pesquisa. Aos alunos foi comunicado que a participação 
era voluntária e poderiam deixar de participar e/ou respon-
der aos instrumentos a qualquer momento. Os instrumen-
tos foram aplicados aos estudantes em sala de aula, com 
duração, aproximada, de noventa minutos.

 Os dados foram tratados quantitativamente, sen-
do adotado um nível de significância de 5%. Empregou-
se tanto estatística descritiva (média, desvio-padrão etc.) 
quanto inferencial. Nesse último caso, foram usadas as 
provas de Qui-Quadrado e Phi – utilizado para medidas 
nominais com escores reduzidos – e o teste t de Student.



Lamas, K. C. A., & Barbosa, A. J. G. (2015). Características sociocognitivas de estudantes com D&T

39

Resultados

Primeiramente, foram realizadas análises a fim de 
verificar se havia diferença no que se refere aos inputs 
pessoais, condições contextuais e experiências de apren-
dizagem, entre os identificados com D&T e seus pares. 
Ao associar os inputs pessoais com a variável D&T 
(Tabela 1), não foram observadas diferenças significati-
vas ao considerar o sexo, a idade e a cor/raça. Ao efetuar 
essa associação considerando os anos escolares, isto é, 

primeiro, segundo e terceiro ano do Ensino Médio (Tabela 
2), também não foram encontradas diferenças entre os 
dois grupos.

Quanto às variáveis utilizadas para verificar as condi-
ções contextuais, os discentes com e sem D&T não apre-
sentaram diferenças significativas no que se refere à classe 
econômica, à escolaridade do pai e à escolaridade da mãe 
(Tabela 1). Os grupos, novamente, não diferiram em rela-
ção às condições contextuais quando estas foram aferidas 
considerando cada ano do Ensino Médio (Tabela 2).

Variáveis
D&T

Comparações
entre gruposSim Não

n % n %

Se
xo Masculino  9 36,0  78 31,2 χ2 = 0,24

gl = 1Feminino  16 64,0  172 68,8

C
or

/ra
ça

Preta  2 8,0  38 15,3
Branca  11 44,0 83 33,5
Parda  12 48,0  117 47,2 Phi = 0,10

Amarela - -  8 3,2
Indígena - -  2 0,8

Idade (X, DP) 16,40 (1,26) 16,54 (1,18) t = -0,56

C
la

ss
e 

Ec
on

ôm
ic

aa A2 - -  3 1,3
B1   3 12,5  23 10,0
B2   7 29,2  84 36,4 Phi = 0,16
C1  13 54,2  76 32,9
C2  1 4,2  41 17,7
D - -  4 1,7

Es
co

la
rid

ad
e

do
 p

ai

Não sabe - -  19 8,1
E.F. Incompleto  9 37,5  93 39,6
E.F. Completo  4 16,7  41 17,4

E.M. Incompleto  4 16,7  19 8,1 Phi = 0,12
E.M. Completo  6 25,0  53 22,6
E.S. Completa  1 4,2  10 4,3

Es
co

la
rid

ad
e

da
 m

ãe

Não sabe - - 10 4,2
Analfabeta - - 1 0,4

E. F. Incompleto  10 41,7    101 42,4
E. F. Completo  5 20,8 32 13,4

E. M. Incompleto  5 20,8 32 13,4 Phi = 0,12
E. M. Completo  4 16,7 42 17,6
E. S. Incompleta - - 6 2,5
E. S. Completa - - 7 2,9

Tabela 1
Comparações de Inputs Pessoais e Condições Contextuais

Nota: Alguns participantes não responderam todas as questões.
a Variável com menor número de respondentes, n = 255.
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Variáveis 1º ano
Phi

2º ano
Phi

3º ano
Phi

Inputs pessoais
Sexo 0,11 -0,07 -0,02

Cor/raça 0,19 0,31 0,15
Idadea  (t) -0,81 -0,88 0,75

Condições
Contextuais

Classe Econômica 0,22 0,23 0,24
Escolaridade do pai 0,24 0,25 0,31
Escolaridade da mãe 0,18 0,23 0,20

Experiências de 
aprendizagem

Educação infantil 0,02 -0,23 -0,02
Reprovação 0,10 0,19 0,05

Atividades extraescolares -0,22* 0,06 -0,10

Tabela 2
Comparações em cada Série Escolar para Inputs Pessoais, Condições Contextuais e Experiências 

Nota: agl = 273. * p ≤ 0,05.

No que se refere às experiências de aprendizagem 
investigadas, constatou-se que os grupos foram equiva-
lentes em relação à série/ano escolar (χ2 [2, 275] = 0,20, 
p > 0,05), à frequência à educação infantil (creche ou pré-
-escola) (χ2 [1, 270] = 0,53, p > 0,05) e à quantidade de 
reprovações (χ2 [2, 274] = 2,54,  p > 0,05). Porém, no caso 
das atividades extraescolares, os estudantes com D&T 
tendem a realizá-las mais (χ2 [1, 262] = 3,84, p ≤ 0,05), 
sendo que 54,2% (n = 13) deles praticaram-nas enquan-
to, entre os pares, somente 34,0% (n = 81) participaram 
desse tipo de atividade. Quando foram consideradas es-
sas experiências de aprendizagem entre os anos do Ensino 
Médio (Tabela 2), os grupos diferiram apenas no primeiro 
ano. Os alunos com D&T (n = 8, 72,7%) desse ano escolar 
participaram de mais atividades extraescolares do que o 
grupo de comparação (n = 54, 54,0%).

Quanto às fontes de autoeficácia ocupacional, os 
estudantes com características de D&T se destacaram 
no fator Experiências Autênticas (Tabela 3). Para o fator 
Aprendizagem Vicária não houve diferença entre os gru-
pos. Ao analisar as fontes de autoeficácia ao longo dos 
anos escolares (Tabela 4), verificou-se, novamente, que a 
fonte Experiências Autênticas esteve mais presente para os 
alunos com D&T do primeiro ano (Com D&T – M = 4,41, 
DP = 0,35; Pares – M = 3,43, DP = 0,92).

Verificou-se que os alunos com D&T possuíam ní-
veis de autoeficácia ocupacional mais altos que o grupo 
de comparação para as atividades dos tipos Investigativo, 
Empreendedor e Convencional (Tabela 3). Ao distribuir 
os grupos pelas séries (Tabela 4), constatou-se que, no 
primeiro ano, o grupo alvo apresentou níveis de autoefi-
cácia mais altos para as atividades dos tipos Investigativo 
(Com D&T – M = 2,85, DP = 1,03; Pares – M = 2,23, 

DP = 0,87), Artístico (Com D&T – M = 2,87, DP = 0,90; 
Pares – M = 2,26, DP = 0,85) e Convencional (Com D&T 
– M = 3,08, DP = 0,71; Pares – M = 2,51, DP = 0,87), 
enquanto no segundo ano o grupo com D&T demonstrou 
nível de autoeficácia maior que dos pares para as ativi-
dades do tipo Empreendedor (Com D&T – M = 3,63, 
DP = 0,82; Pares – M = 2,62, DP = 0,78).

Em relação à autoeficácia para a escolha da profissão, 
os alunos com características de D&T atingiram níveis 
mais elevados que os pares. As diferenças entre as médias 
foram significativas para todos os fatores da EAE-EP, in-
clusive para o escore geral (Tabela 3). A análise por anos 
escolares (Tabela 4) indicou que os grupos foram equiva-
lentes apenas no terceiro ano. No primeiro ano, a diferença 
entre os grupos ocorreu nos fatores Autoavaliação (Com 
D&T – M = 3,54 , DP = 0,32; Pares – M = 3,12, DP = 0,56) 
e Coleta de Informações Ocupacionais (Com D&T – 
M = 3,51, DP = 0,23; Pares – M = 3,04, DP = 0,62), e 
para o escore geral (Com D&T – M = 3,43, DP = 0,28; 
Pares – M = 3,06, DP = 0,55). Já no segundo ano, a di-
ferença se deu em todos os fatores: Autoavaliação (Com 
D&T – M = 3,62, DP = 0,20; Pares – M = 3,22, DP = 0,60); 
Coleta de Informações Ocupacionais (Com D&T – M = 
3,73, DP = 0,17; Pares – M = 3,14, DP = 0,63); Busca de 
Informações Profissionais Práticas (Com D&T – M = 3,75, 
DP = 0,14; Pares – M = 2,99, DP = 0,73); Planejamento 
de futuro (Com D&T – M = 3,88, DP = 0,18; Pares – M = 
3,22, DP = 0,62) e para o escore geral (Com D&T – M = 
3,74, DP = 0,07; Pares – M = 3,14, DP = 0,60). 

A avaliação das expectativas de resultado por meio 
dos valores indicou que os alunos com características de 
D&T valorizaram mais a Realização do que os partici-
pantes do grupo de comparação. Para os demais fatores 
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Variáveis
D&T

tSim Não
M DP M DP

Fo
nt

e Experiências Autênticas 4,23 0,43 3,59 0,94 6,12*
Aprendizagem Vicária 3,21 0,70 2,92 0,95 1,52

A
ut

oe
fic

ác
ia

O
cu

pa
ci

on
al

Realista 2,33 0,96 2,33 0,95 0,04
Investigativo 2,68 1,02 2,18 0,88 2,64**

Artístico 2,44 0,81 2,17 0,83 1,56
Social 2,77 0,80 2,69 1,03 0,35

Empreendedor 3,21 0,72 2,70 0,83 3,00**
Convencional 2,86 0,81 2,42 0,88 2,40*

A
ut

oe
fic

ác
ia

pa
ra

 E
sc

ol
ha

 Autoavaliação 3,38 0,44 3,18 0,55 2,17*
Coleta de informações 3,54 0,31 3,14 0,60 5,61**
Busca de informações 3,37 0,47 3,02 0,64 3,37**

Planejamento do futuro 3,51 0,42 3,18 0,60 3,53**
Escore geral 3,45 0,29 3,13 0,54 4,73**

Ex
pe

ct
at

iv
as

/
Va

lo
re

s

Autodeterminação/Estimulação 3,83 0,64 3,80 0,69 0,24
Segurança 4,38 0,64 4,26 0,76 0,78
Realização 4,67 0,34 4,35 0,70 3,99**

Universalismo/Benevolência 3,82 0,75 3,64 0,87 1,02
Poder 3,36 0,83 3,47 0,82 -0,61

Conformidade 3,84 0,68 3,75 0,78 0,56

In
te

re
ss

es
 

Pr
ofi

ss
io

na
is

Realista 42,72 15,77 43,93 16,46 -0,35
Investigativo 48,52 15,20 40,76 13,56 2,70**

Artístico 55,50 19,40 50,40 16,18 1,48
Social 49,03 17,05 49,38 19,74 -0,08

Empreendedor 69,38 18,76 61,48 19,46 1,94*
Convencional 42,99 16,82 39,91 14,60 0,88

Tabela 3
Comparações de Variáveis Sociocognitivas 

Nota: gl = 273. * p ≤ 0,05. ** p ≤ 0,01.

da EVT-R, os grupos foram equivalentes (Tabela 3). A 
análise ao longo do Ensino Médio (Tabela 4) mostra que 
os grupos no primeiro ano não se diferenciaram em ne-
nhum dos fatores da EVT-R. No segundo ano, foram obti-
das diferenças significativas para Realização (Com D&T 
– M = 4,95, DP = 0,10; Pares – M = 4,47, DP = 0,65) 

e Poder (Com D&T – M = 2,70, DP = 0,66; Pares – M = 
3,58, DP = 0,77), sendo que os participantes com D&T 
valorizaram mais ambas as dimensões. Os estudantes 
do terceiro ano com D&T (M = 4,64, DP = 0,21) tam-
bém valorizaram mais a Realização do que os pares 
(M = 4,43, DP = 0,63).

Ao fazer a análise do ATPH, constatou-se que os alu-
nos com características de D&T obtiveram médias mais 
altas para o tipo Investigativo e para o Empreendedor 
(Tabela 3). Ao considerar as séries (Tabela 4), constatou-se 

que eles diferiram no primeiro ano do Ensino Médio, quan-
do os estudantes com D&T apresentam maiores médias 
que seus pares em dois perfis: Investigativo (Com D&T 
– M = 53,46, DP = 15,31; Pares – M = 41,55, DP = 13,51) 
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Variáveis
Ensino Médio

1º ano 2º ano 3º ano
t t t

Fo
nt

e Experiências Autênticas 6,96** 1,46 1,52
Aprendizagem Vicária 1,83 0,08 0,51

A
ut

oe
fic

ác
ia

 
O

cu
pa

ci
on

al

Realista 0,72 -0,84 -0,17
Investigativo 2,23* 0,04 1,76

Artístico 2,26* -0,03 -0,04
Social 0,68 0,04 -0,32

Empreendedor 1,80 2,48* 1,29
Convencional 2,10* 1,81 0,35

A
ut

oe
fic

ác
ia

pa
ra

 E
sc

ol
ha

 Autoavaliação 2,45* 3,03** -0,60
Coleta de informações 5,09** 4,74** 1,50
Busca de informações 1,48 6,04** 1,22

Planejamento do futuro 1,48 5,19** 1,35
Escore geral 3,70** 6,34** 1,01

Ex
pe

ct
at

iv
as

/
Va

lo
re

s

Autodeterminação/Estimulação 1,39 -0,37 -1,07
Segurança 0,97 -0,20 0,25
Realização 1,64 4,55** 2,35**

Universalismo/Benevolência 0,86 -0,43 1,03
Poder 1,11 -2,19* -1,03

Conformidade 1,08 1,34 -1,31

In
te

re
ss

es
 

Pr
ofi

ss
io

na
is

Realista 0,61 -0,79 -0,91
Investigativo 2,74** 0,15 1,19

Artístico 2,85** 1,03 -1,21
Social 0,41 -0,20 -0,47

Empreendedor 1,64 2,80** -0,31
Convencional 1,23 1,95 -1,24

Tabela 4
Comparações entre os Grupos em cada Série para Variáveis Sociocognitivas

Nota: 1º ano – gl = 110; 2º ano – gl = 50; 3º ano – gl = 109. * p ≤ 0,05. ** p ≤ 0,01.

e Artístico (Pares – M = 66,36, DP = 19,28; Pares – M = 
51,65, DP = 15,95). Diferiram também no segundo ano, 
em que o grupo com características de D&T apresentou 

nível mais elevado de interesse pelo tipo Empreendedor 
(Com D&T – M = 80,50, DP = 16,84;  Pares – M = 57,05, 
DP = 16,05).

Quanto à escolha de objetivos profissionais, consta-
tou-se que a porcentagem de alunos com D&T que pre-
tendiam ingressar em curso de nível superior foi maior 
que a porcentagem do grupo de comparação (Tabela 5). 
Para as demais opções, os grupos foram equivalentes 

(p > 0,05). Ao realizar a análise dessa variável levando 
em conta as séries (Tabela 5), verificou-se que os estu-
dantes com D&T do primeiro ano (n = 9, 81,8%) busca-
vam, mais do que os pares (n = 46, 46,5%), ingressarem na 
Educação Superior.
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Escolha de objetivos
D&T Comparações entre grupos

Sim Não Geral 1º ano 2º ano 3º ano
n % n % Phi Phi Phi Phi

Continuar no meu emprego 2 8,0 14 5,7 0,03 0,12 -0,07 -0,06
Conseguir um emprego 5 20,0 77 31,2 - 0,07 -0,16 0,04 -0,03
Abrir meu próprio negócio 2 8,0 14 5,7 0,03 0,04 -0,07 0,06
Ingressar em curso técnico 6 24,0 45 18,2 0,04 0,17 0,10 -0,10
Ingressar em curso superior 19 76,0 132 53,4 0,13* 0,21* 0,10 0,07
Prestar concurso público 2 8,0 32 13,0 - 0,04 -0,01 -0,06 -0,07
Não pretendo estudar ou trabalhar 1 4,0 2 0,8 0,09 0,18 a -0,03
Outra atividade 1 4,0 12 4,9 - 0,01 -0,09 0,24 -0,05

Tabela 5
Comparações de escolha de objetivos profissionais

Nota. gl = 1. N = 272.
a Os valores são idênticos para o grupo com e sem D&T, portanto o programa não calcula índices de probabilidade.
* p ≤ 0,05.

Discussão

Ao comparar alguns inputs pessoais (e.g., sexo, ida-
de e cor/raça), bem como algumas condições contextuais 
(e.g., classe econômica e escolaridade dos pais), entre os 
estudantes com e sem características de D&T, verificou-se 
que os grupos foram equivalentes mesmo quando anali-
sadas as séries. Isso se deve, provavelmente, ao método 
de identificação utilizado pelo CEDET (Guenther, 2002), 
que considera que D&T se distribuem probabilisticamente 
na população geral, independentemente de gênero, etnia, 
classe econômica, nível educacional dos pais etc, e, evi-
dentemente, faz uso de procedimentos que buscam não ser 
enviesados por essas variáveis.

Quanto às experiências de aprendizagem, salienta-
-se que sua relevância para a escolha profissional de alu-
nos com D&T foi ressaltada por Willard-Holt (2008) e 
Watters (2010). As experiências consideradas nesta pes-
quisa foram, somente, aquelas referentes ao ano escolar, 
às reprovações, às atividades extraescolares e às fontes de 
autoeficácia. Os estudantes com e sem D&T obtiveram 
resultados equivalentes para as duas primeiras variáveis, 
denotando que os primeiros compõem um grupo heterogê-
neo (Freeman & Guenther, 2000), ou seja, apresentam as 
mesmas características que a população em geral. 

Entretanto, houve diferença significativa no que se 
refere à prática de atividades extraescolares, sendo que 
alunos com D&T as praticavam mais. Entre as séries, 
isso ocorreu somente com os participantes com D&T do 
primeiro ano. Assim, é possível propor a hipótese de que 
as demais diferenças relacionadas às variáveis do modelo 

sociocognitivo podem ter sido influenciadas pela educa-
ção diferenciada recebida fora da escola, no CEDET, por 
exemplo, por meio de suas atividades de enriquecimento. 
Isso foi proposto por Perrone et al. (2010) para explicar 
o alcance de objetivos profissionais entre estudantes com 
dotação intelectual.

Em relação às fontes de autoeficácia, os estudantes 
com características de D&T concordaram mais que os 
pares que as experiências em que eles participaram dire-
tamente fortaleceram sua autoeficácia ocupacional, pois 
obtiveram maior média no fator Experiências Autênticas. 
Esse resultado pode estar relacionado ao fato de os alu-
nos com D&T estarem mais expostos a experiências de 
aprendizagem, por exemplo, as atividades extraescolares 
já citadas. Como os estudantes com D&T participaram 
de maior número de atividades e se destacaram em pelo 
menos um fator da escala de fontes de autoeficácia, é 
compreensível que eles se sintam capazes de realizar ati-
vidades de vários tipos profissionais, como será discuti-
do posteriormente.

Semelhante aos resultados relacionados à prática 
de atividades extraescolares verificou-se que somente os 
alunos com D&T do primeiro ano se diferenciaram dos 
pares no fator Experiências Autênticas. Uma possível ex-
plicação para esse resultado seria o fato de que esses es-
tudantes, quando chegam ao segundo ou terceiro ano do 
Ensino Médio, têm suas atividades de desenvolvimento 
no CEDET diminuídas, uma vez que alguns estudantes 
se inserem no mercado de trabalho, e outros passam a se 
dedicar à preparação para o vestibular ou ingressam em 
cursos técnicos (Freeman & Guenther, 2000).
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Os resultados encontrados nesta pesquisa foram co-
erentes com o DMGT 2.0 (Gagné, 2009), uma vez que 
ressaltaram a relevância do ambiente de aprendizagem e 
de suas atividades curriculares para o desenvolvimento 
de talentos. Deste modo pode-se dizer que experiências 
de aprendizagem diversificadas são capazes de promover 
o desenvolvimento da autoeficácia (Lent et al., 2004), 
seja ela direcionada às atividades ocupacionais ou à 
escolha profissional. 

É sabido que as crenças de autoeficácia constituem 
mecanismos importantes para o desenvolvimento dos inte-
resses e da escolha profissional, inclusive das pessoas com 
D&T (Kerr & Kurpius, 2004; Watters, 2010). Neste estudo, 
observou-se que os alunos do grupo alvo possuíam níveis 
mais elevados de autoeficácia que os pares para as ativida-
des profissionais dos tipos Investigativo, Empreendedor e 
Convencional. Comparando as séries escolares, os alunos 
identificados com D&T apresentaram níveis mais altos 
que os pares, no primeiro ano, para as atividades dos tipos 
Investigativo, Artístico e Convencional. No segundo ano, 
esse grupo demonstrou maior senso de autoeficácia so-
mente para as atividades do tipo Empreendedor. Enquanto 
no terceiro não houve diferenças entre os grupos.

Inicialmente, o destaque no tipo Convencional pode 
causar estranhamento devido ao caráter burocrático e roti-
neiro de suas atividades. Contudo, esse resultado se refere 
à autoeficácia, ou seja, à percepção de capacidade para re-
alizar bem a tarefa (Bandura, 1977; Pajares & Olaz, 2008). 
Uma vez que a maior parte dos alunos com D&T foi clas-
sificada nos domínios de Inteligência/Capacidade Geral, 
Talento Verbal e Talento Matemático, os quais indicam 
boa memória, facilidade para aprender, automotivação, 
confiança na realização de atividades e talento acadêmico 
(Guenther 2002, 2006), é possível compreender o elevado 
senso de capacidade para atividades do tipo Convencional 
que, para Holland (1996), requerem habilidades como ma-
nipular dados e informações, organização e padronização.

Quanto aos resultados da escala de autoeficácia para 
escolher a profissão, propõe-se a hipótese de que os alu-
nos com D&T apresentam crenças elevadas de autoeficá-
cia mais cedo que os pares, mas quando estão próximos 
da escolha ambos os grupos possuem níveis semelhantes. 
Talvez isso ocorra especificamente entre os integrantes do 
CEDET vinculados a escolas públicas. Ao final do Ensino 
Médio, mais que nas séries anteriores, algumas condições 
contextuais, particularmente a baixa qualidade do ensi-
no, constituem fatores que igualam estudantes com e sem 
D&T em seu desenvolvimento ocupacional. No sistema 
educacional brasileiro, ter acesso a escolas de boa quali-
dade, mais que possuir capacidades superiores, constitui a 
chave para frequentar boas universidades, para passar nos 

vestibulares mais concorridos, geralmente de profissões 
de maior status social.

Esses resultados sugerem que, como assinalam 
Sampson e Chason (2008), os adolescentes com carac-
terísticas de D&T necessitam de orientação profissional 
tanto quanto os demais estudantes. Embora eles possam 
se perceber mais capazes para a escolha profissional nos 
primeiros anos do Ensino Médio, ao final têm o mes-
mo senso de capacidade que os alunos não identificados 
com essas características. Portanto, uma intervenção 
para a facilitação da escolha profissional pode beneficiar 
ambos os grupos.

No que se refere às expectativas de resultado, é pre-
ciso reiterar que foram avaliadas por meio do grau de im-
portância que os estudantes dão a determinados valores 
relativos ao trabalho, no momento de escolher a profissão. 
A importância dessas variáveis para a decisão ocupacional 
de pessoas com D&T já foi mencionada na literatura (e.g., 
Kerr & Kurpius, 2004). Nesta pesquisa, verificou-se que 
os alunos com D&T valorizaram mais que os pares a ob-
tenção de realização pessoal, ou seja, eles esperavam ter 
a oportunidade de demonstrar suas capacidades por meio 
do exercício profissional (Porto & Pilati, 2010). Quanto 
à dimensão Poder, que se refere ao controle de pessoas 
e recursos (Porto & Pilati, 2010), observou-se diferença 
apenas no segundo ano. Esse resultado pode estar asso-
ciado às caraterísticas de personalidade de pessoas com 
interesses do tipo Empreendedor (Holland, 1996), que fo-
ram mais salientes (na comparação com os estudantes sem 
D&T) nesta série do Ensino Médio. 

O fator Realização foi a expectativa de resultado que 
diferenciou os discentes com características de D&T dos 
demais, na amostra geral e no segundo e terceiro ano do 
Ensino Médio. É possível que ter sido identificado com 
essas características conduza-os a priorizar a realização 
pessoal, enquanto os pares tendem a valorizar menos essa 
dimensão. De acordo com alguns autores (Casey & Shore, 
2000; Gentry, Hu, Peters, & Rizza, 2008), as orientações 
de um mentor/instrutor, como os facilitadores do CEDET, 
favorecem a relação entre competências e expectativas. 

Quanto aos interesses profissionais, os alunos com 
características de D&T se diferenciaram dos pares nos 
tipos Investigativo e Empreendedor, considerando a 
amostra geral. Assim, eles tendem a preferir profissões 
que envolvam atividades de pesquisa e aquisição de co-
nhecimentos, além de liderança, habilidades de comuni-
cação, recompensas materiais e status social (Holland, 
1996). Esse resultado corrobora, até certo ponto, o estudo 
de Sparfeldt (2007), pois o autor pesquisou somente es-
tudantes identificados no domínio intelectual e encontrou 
que eles se diferenciavam apenas no perfil Investigativo. 
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Como já foi mencionado, esta pesquisa teve uma parte de 
sua amostra composta por discentes com D&T desse e de 
outros domínios.

Ainda em relação aos interesses profissionais, en-
tre as séries escolares, verificou-se que, no terceiro ano, 
os alunos com D&T não se diferenciaram dos pares. Os 
elevados níveis de interesse pelos tipos Investigativo e 
Artístico ocorreram no primeiro ano e, no segundo, a dife-
rença se dá pelas altas médias para o tipo Empreendedor.  
Uma possível interpretação desse resultado é que os alu-
nos com D&T tendem a desenvolver interesses profissio-
nais elevados mais cedo que os outros estudantes, mas, 
quando se aproximam do momento de escolha – terceiro 
ano – os pares conseguem delimitar seus interesses e a 
distribuição tende a se tornar equivalente entre os grupos. 
Tal interpretação, contudo, é uma hipótese que necessita 
ser verificada no futuro com uma amostra maior e, pre-
ferencialmente, com dados longitudinais, uma vez que os 
efeitos observados podem ser específicos da amostra obti-
da, dado o seu tamanho reduzido.

A elevada preferência pelo tipo Artístico entre os alu-
nos com D&T do primeiro ano poderia ser explicada pela 
presença de alunos, nessa série, identificados com D&T 
no domínio da Criatividade, habilidade associada aos in-
teresses artísticos (Kogan, 2002). A prevalência do tipo 
Investigativo no primeiro ano, também, pode estar rela-
cionada com a presença de alunos classificados no domí-
nio criativo, pois são pessoas que apresentam alto nível de 
ideias originais (Guenther, 2006), característica também 
presente nesse perfil de interesse (Holland, 1996). Quanto 
ao destaque do tipo Empreendedor no segundo ano, uma 
provável explicação seria a prevalência de estudantes com 
características de D&T nos domínios Capacidade Geral e 
Talento Verbal. É possível que esses indivíduos possuam 
mais interesse por atividades empreendedoras que envol-
vam comunicação, persuasão e liderança. 

A relevância dos objetivos profissionais no processo 
de desenvolvimento de talentos foi observada por Kerr e 
Kurpius (2004) e Perrone et al. (2010). A literatura (e.g., 
Mendez, 2000; Mendez & Crawford, 2002; Perrone et al., 
2010) tem enfatizado que os alunos com D&T tendem a 
escolher profissões com elevado nível de escolaridade, ge-
ralmente aquelas que exigem educação superior. Nesta in-
vestigação, os discentes com D&T também almejam isso 
mais que os pares. Todavia, ao longo do Ensino Médio, esse 
predomínio foi verificado apenas no primeiro ano. Bronk et 
al. (2010) averiguaram, também, que estudantes com ca-
racterísticas de D&T desenvolvem metas autorreferentes, 
como as relacionadas à carreira, mais cedo que os pares, e 
que essa diferença pode estar relacionada ao programa de 
desenvolvimento que esses adolescentes frequentam.

Uma hipótese plausível para a diferença significativa 
no primeiro ano diz respeito à distância que esses discen-
tes estão do término do Ensino Médio. Consequentemente, 
eles não se sentem obrigados a ingressar rapidamente no 
mercado de trabalho e/ou pressionados a serem aprova-
dos em um vestibular para o qual nem sempre estão pre-
parados devido ao ensino que recebem ou pela falta de 
tempo para se dedicarem aos estudos. Essas são algumas 
barreiras que os jovens de escolas públicas, inclusive 
aqueles com D&T, se deparam ao final do Ensino Médio 
(Guenther, 2006). Essas barreiras educacionais podem, 
também, explicar a equivalência entre os grupos quanto 
aos demais objetivos relacionados à profissão.

Considerações Finais

De modo geral, constatou-se que existem semelhan-
ças entre as variáveis que compõem o processo de escolha 
profissional de alunos com D&T e seus pares e que há, 
também, especificidades dos primeiros que demandam 
uma atenção especial. Os discentes com D&T se sobres-
saíram em determinadas dimensões de interesses, crenças 
de autoeficácia para a escolha e para atividades ocupacio-
nais, expectativas de resultado/valores e objetivos profis-
sionais. Destaca-se que as principais diferenças entre os 
grupos ocorreram na amostra geral, e nos subgrupos do 
primeiro e do segundo ano do Ensino Médio. Os grupos 
do terceiro ano tenderam a ser semelhantes, excetuando o 
fator Realização da escala de valores no qual os estudantes 
do grupo alvo se destacaram.

Uma vez que, ao longo do Ensino Médio, essas di-
ferenças sociocognitivas ocorreram, principalmente, 
quando os alunos com D&T se destacaram mais que os 
pares em algumas experiências de aprendizagem, é pos-
sível inferir que tais discrepâncias se devem, em parte, 
às atividades diferenciadas que os primeiros têm acesso, 
parte delas ofertadas pelo CEDET. Nessa instituição, os 
estudantes são orientados por um facilitador (voluntários, 
geralmente professores) e têm a oportunidade de iden-
tificar seus interesses e elaborar um plano individual de 
trabalho. Esse planejamento, revisado a cada seis meses, 
pode incluir atividades individuais ou em grupo, em três 
áreas de enriquecimento: (a) Comunicação, Organizações 
e Humanidades; (b) Ciência, Investigação e Tecnologia; 
e (c) Criatividade, Habilidades e Expressão (Guenther, 
2008). Provavelmente, a participação nesse projeto favo-
receu os grupos com D&T nas atividades extraescolares 
e na fonte de autoeficácia Experiências Autênticas, o que 
propicia uma maior capacidade para identificar e desen-
volver componentes sociocognitivos importantes para a 
tomada de decisão profissional (Lent et al., 2004).



46

Revista Brasileira de Orientação Profissional, 16(1), 35-48

Essas inferências devem ser realizadas com cautela, 
pois podem existir outros inputs pessoais e condições con-
textuais responsáveis pelas discrepâncias entre os grupos 
que não foram investigados. Não obstante, os resultados 
estão de acordo com as proposições de vários autores 
(e.g., Casey & Shore, 2000; Perrone et al., 2010), que des-
tacaram a influência das atividades de desenvolvimento 
e de um mentor/orientador no processo de concretização 
dos talentos na forma de profissões. Além disso, os acha-
dos estão em consonância com as teorias de desenvolvi-
mento de carreira (Lent et al., 1994) e desenvolvimento de 
talentos (Gagné, 2009), indicando que ambas podem ser 
complementares e úteis para orientar pesquisas e interven-
ções quando se trata do processo de escolha profissional 
de adolescentes com características de D&T. 

Algumas limitações do estudo devem, no entanto, 
ser consideradas.  Primeiramente, cita-se o uso da EVT-R, 
que foi elaborada para adultos que trabalham e não para 
adolescentes, necessitando de uma pequena adaptação, o 
que pode ter afetado de algum modo a validade da medida. 
Em seguida, têm-se as circunscrições referentes à validade 
externa dos resultados. A amostra foi composta por estu-
dantes de apenas uma cidade do interior mineiro. Além 
disso, sua dimensão foi pequena, principalmente no caso 
dos alunos com D&T, gerando subamostras de tamanho 
muito restrito (especialmente no que se refere às séries es-
colares), o que dificulta uma generalização dos resultados 
obtidos para a população.

Contudo, optou-se por manter as análises com suba-
mostras pequenas por dois motivos. Em primeiro lugar, 
pesquisas que investigaram componentes da escolha pro-
fissional de alunos com D&T são raras na literatura bra-
sileira, muito provavelmente por serem poucos os progra-
mas de identificação e desenvolvimento ativos no país. 
Em segundo lugar, se fosse retirada a comparação entre 
os grupos por série escolar, prevaleceria a informação de 
que o grupo com D&T possui níveis superiores nas va-
riáveis investigadas. Contudo, esse resultado da amostra 
geral não converge com os resultados do terceiro ano do 
Ensino Médio, momento mais próximo à tomada de de-
cisão profissional, no qual alunos do grupo alvo e seus 
pares são bastante semelhantes. Portanto, optou-se por 

apresentar os resultados por série escolar, mesmo saben-
do da limitação metodológica, a fim de chamar a atenção 
para essa possível diminuição de diferenças entre pesso-
as com e sem D&T no terceiro ano do Ensino Médio nas 
variáveis investigadas relacionadas à decisão vocacional. 
Obviamente, mais pesquisas são necessárias para confir-
mar ou mesmo contradizer os resultados aqui obtidos.

Duas implicações práticas dos resultados merecem 
destaque. Os alunos com características de D&T não po-
dem prescindir de orientação profissional. Como exemplo, 
reitera-se que eles não diferem dos pares em relação ao 
senso de capacidade para realizar a escolha quando es-
tão no terceiro ano. Os programas de desenvolvimento 
de talentos devem inserir em suas atividades estratégias 
que auxiliem os participantes na escolha da profissão 
(Maxwell, 2007), enfatizando a elaboração de expecta-
tivas de resultados mais variadas, uma vez que a ênfase 
em realização pessoal pode não colaborar para a decisão, 
pois, em sua maioria, eles possuem D&T em mais de um 
domínio de capacidade e, assim, podem aplicar suas com-
petências em diversas profissões (Freeman & Guenther, 
2000; Guenther, 2006).

A segunda implicação diz respeito aos estudantes em 
geral. Uma vez que as principais diferenças entre estudan-
tes com e sem D&T parecem decorrer das atividades de de-
senvolvimento das quais os primeiros participam (Perrone 
et al., 2010), sugere-se que políticas públicas educacionais 
sejam implantadas para que todos os alunos da educação 
regular tenham a oportunidade de participar de atividades 
extracurriculares que desenvolvam as suas capacidades e 
auxiliem no processo de escolha profissional.

Acrescenta-se que este trabalho representa apenas 
uma pequena contribuição para o entendimento dos com-
ponentes envolvidos no processo de desenvolvimento de 
escolha profissional de pessoas com D&T. Mais pesquisas 
precisam ser realizadas, principalmente no contexto brasi-
leiro, uma vez que estudos de outros países podem ter va-
lidade externa limitada devido a variáveis socioculturais. 
Ademais, recomendam-se investigações que utilizem ou-
tros métodos de pesquisa, por exemplo, amostras pareadas 
e estudos longitudinais, para aferir com rigor diferenças 
de desenvolvimento entre os grupos.
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