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RES UM O 

o trabalho aqui apresentadorelata um estudo explora

t6rio na área de Educação Técnico-Industrial de segundo grau, 

cujo objetivo consistiu em selecionar, dentre vários testes , 

os que fossem melhores preditores do aproveitamento acadêmico _ 

dentro da formayão profissional, para formar parte da bateria 

de testes que serão utilizadas na seleção dos candidatos aos 

cursos oferecidos pelo Colégio Técnico Nacional para a forma

ção de tácnicos de nivel mádio. 

o estudo em apreco, realizado mediante a colabora

caco entre o Departamento de Educação Técnica e o Departamen

to de Orientação Educacional e Vocacional, ambos do Ministério 

de Educa9ão e Cultura do Paraguai, é parte do projeto de ex

pansão da orientação no nível de Formação Técnico-Industrial 

e FormaÇão Profissional do qual um dos objetivos é controlar 

a qualidade da matricula a fim de evitar a evasão e favorecer 

o maior aproveitamento destes cursos oferecidos a este nível, 

o que será possivel através da implantayão, em todos os Colé

gios desde tipo, de medidas de avaliação d~ aptidões :e inte

resses para o desenvolvimento dos recursos humanos d~s países 

em desenvolvimento. 

Partiu-se de uma análise minuciosa dos programas de 

estudo das matérias que compunham a bagagem de cada especia

lidade, com a finalidade de realizar uma lista de aptidões e 

traços que compoe a especificação profissional de cada espe

cialidade. Foram experimen~dos 13 testes pSicométrícos, um 

de interesses ocupacionais e dois de personalidade. Dos quais 

ap6s submetidos ao tratamento estadístico para conhecer sua 
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precisão e validade em. rela9ão a um criterio (o rendimento 

acadêmico nas materias da especialidade) foram selecionados 

os seguintes testes: I N V de Pierre Weil, Raciocínio espa

cial-Ribakow, Rapidez e exatidão no cálculo da bateria CEPA, 

Teste de Destreza Manual e Atenção distribuida e o Raciocí

nio Mecânico do DAT por ser os de melhor índice de precisão 

e validade (elevada correlação com as mate rias profissiona

is das especialidades). 

Este estudo se constitui no passo inicial para a 

elaboração de outros sistemas de seleção de matrícula basea

dosem provas pSicol6gicas, organizados pela Unidade de Psi

cometria e Psicologia Escolar de Dpto. de Orientação Educa

tiva e Vocacional do M. E. C. 
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SUJvlARY 

The program presented here relates ~~ exploratory 

study in the area Tech~ical - Industrial Education, at the 

secondary leveI, which obj etive consisted L~ selecting among 

varius tests the best in t he Academic leveI f or the Profes-

slonal Formation, in order to form part of the group of tests 

that \'lill be utilized in the candidates selection for the 

courses o:ffered by the National Tec:b..nical School for the Ior-

mations of tech~icians in the intermediate leveI. 

This study was ma de through the cooperation of the 

"Technical Education" and "Educational 8...Yld Vocational Guidan-

ce" Departaments, both of the Hinistry of Education of Para-

guay. It is part of the eÃ~ansion pro j ect of the counseling , 

at leveI of the Industrial - Techinicia~ and Professional For-

mation, which one of the objetives is to control the quality 

of the enrrollment in order to avoid desertions and support 

the charge of the course offered at this leveI, "lhich ",ill 

be through the implementation, LY). alI schools using this tyPe 

of program, to evaluate the aptitudes and interest for impro

vemente of the Human Recourses in developed countries. 

A careful analisis OI the programs that ",ill malte 

up thé curriculum in each speciality \'lith the purpose to ac

complish a list of aptitudes and characteristic give the pro

fessional specifications of each programe i'las esperimentated 

thirteen (1 3) Psichometric tests, one of ocupational interest 

and . t,,1O OI personali ty. It were thereafter treated wi th sta

tistical methods in order to know its reliability and validity 
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(criterio relation), the Academical application in the pro

fessional matter, t he f ollm'li ng tests were selected: Inte

ligencia Nao Verbsl, Space reasoning Ribakow and Speed and 

acuraey of calculation, t h is three of de C.E.P.A. Battery, 

Hand deÀ~erity test of E. D.I. T. E. S., Distributed attention 

and Mechanical Reasõning of D.A.T. Battery; being the best 

index of validity and reliability in connection with the 

professional curriculum. 

This study establishes an initial step in the 

elaboration of other selective systems of enrrollment based 

in psyc~ological tests arranged, for the office of Psycho

metric and Education Psychology of D.O.E. V:~ · of Educational 

11initry of Paraguay • 

. -
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.., 
1. INTROOOÇAO. 

Sem dl1vida alguma o século XX é o "século da psi

que". O crescente interesse despertado por volta de 1900, 

no mundo ocidental, mo.ti vou o estudo dos processos ps!qui

cos e de su,1relações com o mundo. Este movimento, por pri

meira vez tende a considerar o pSiquismo como algo compre

ens!vel e fact!vel de ser estudado cientificamente. 

Ao sabor das novas concepções, o homem deixou de 

ser um ser especial dotado de capacidades inintelig!veis 

para galgar um lugar no sistema c6smico como parte inte

grante dele; e segundo o bi61~acques Monod, "não existe -

vida mas sim sistemas vivos", ou seja , não existe a vida 

no sentido abstrato, o que existe são os seres vivos. 

O homen se destaca dos outros seres vivos por sua 

capacidade de auto-observação, ou seja, de pensar sobre 

si mesmo e sobre os fenômenos dá natureza. _. Por isso o 

homem é capaz de estudar-se e conhecer-se cientificamente; 

ser sujeito e objeto do proceso. E ~ em face disso que 

desde 1840 (Cerdá, 1972, pg.2) apareceram os pSic610gos 

experimentais (Weber e Fechner) com suas primeiras tenta

tivas de medira-través de aparelhos objetivos (audi6me-. 

tro, galvan8metro, etc) as aptidões e, eu faculdades men

t~s do homen, buscando comportamentos objetivos que pu

dessem ser comprovados 'experimentalmente. 

A aceita9ão dos trabalhos de comprovação cient!fi

ca através de provas psicométricas, : tanto ~ ~ ~!me1-

DOS experimentos como atualmente, tem sido acompanhada ,de 

certa resistencia por parte de algumas ciências, como 



. . 

tamb~m dentro da pr6pia pSicologia, havendo tendencias 

que afirmam que as faculdades mentais não podem ser me

didas ou comprovadas porque não existem dois seres huma

nos exatamente iguais (Psicologia Fenomeno16gica). No 

entanto, ainda dentro das individualidades existem com

portamentos mais ou menos estáveis. r Sabemos que cada 

ser humano é muco (:em sua particularidade) mas também 

sabemos, o que é uma verdade, que forma parte de uma so

ciedade na qual comparte características comuns com ou-

tros seres humanos. 

15 

"-Também demonstrou-se que genalmente a distribuiyao 

das características humanas se aproxima do que foi expre

sso pela curva normal, de Gaus, existindo por~m tres ex-
,... 

ce90es a esta regra: 

a) que a tarefa (teste) seja fácil ou difícil para o gru-
,., 

po em questao; 

b) que parte do grupo tenha treinamento préViO ou tenha 

sido selecionado em relayâo ao trayo, em questão, a 

diferenya do resto; 

c) que a trapo considerado desempenhe um papel importante 

na estrutura social, o qual pode ser determinante para 

os resultados (Morales, ML, 1975, pg.22) • 

o método de an~ise fatorial baseado principalmente 

no cálculo de correlayôes, é o que mais tem contribuido 

para o progresso do conhecimento das aptidões mentais e 

tra90s de personalidade, tanto no plano da Psicologia Ge

ral como na aplicada aos diferentes campos de atividades 

humanas. 
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A especificação ou generalização dos conhecimentos 

das aptidões e habilidades do ser humano, se relaciona 

intimamente com as tarefas previstas nos papeis profissio

nais. Com a especificação, especialização e estratifica

ção destes papeis nas sociedades industriais, surge simul

taneamente a necessidade de uma educação mais especializa

da e orientada á determinados níveis ocupacionais tácnicos. 

o crescente desenvolvimento industrial na Amárica 

Latina, motivado pelos processos de penetração do indus

trialismo exige dos países em desenvolvimento uma maior es

pecificação de papéis prOfissionais básicos que atendam ás 

necessidades de oferta e demanda do mercado de trabalho. 

Tal especificação, se prende ao fato ma existencia 

de uma relação entre o sistema educativo que prOduz os re

cursos qualificados e os sistemas socio-econômicos que ab

sorvem esta mão-de-obra. 

Essa relação coloca o sistema educativo num papel 

deegente mediador e soci81izador da crian9a e do adoles

cente que ascende a ele, preparando-o para suas funções 

econgmicas e sociais na .sociedade. 

Ponám a falta de recursos humanos adequadamente 

capacitados pode levar a graves distorções e situações 

críticas na organização da sociedade de qualquer país em 

desenvolvimento. 

o ~araguai não foge a esta regra. Desde a guerra 

da tríplice alian~a, atá a década de 70, foi palco de 

graves disfunções sociais em consequência de tal guerra. 



A inserção do industrialismo na Am~rica Latina, 

tamb~m alcan90u o Paraguay, e algumas dessas disfuncões 

foram nitidamente visualizadas na prrâmide ocupacional 

deste País, em ràzão principal da falta de qUalificapão 

profissional, e outras motivadas por fatores econômicos, 

sociais, demográficos e culturais. 
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Na d~cada de 70, quando todos os países latino

americanos voltavam-se para o estudo de suas problemáti

cas, na tentativa de criar modelos adequados ás suas rea

lidades, promovendo seminários (Fabio Rivas, 1979, pg.40), 

pesquisas, encontros,~ sugindo movimentos ligados a diver

sas áreas profisionais, tam~m no Paraguay iniciaram-se 

investigações por entidades ligadas a estudos socio16gi

cos, pSicol6gicos e educacionais mediante cooperação in

ternacional e investimentos nacionais, que motivaram a 

implantação de uma moderna política educacional que con-

~ribu!sse para a formaçao de recursos humanos potencial

mente capazes de absorver a demanda do mercado de trabal

ho na tentativa de corrigir, em grande parte, as disfun

ções emergentes da relação entre o sistema educativo e o 

sistema econ8mico. 

A contribuicão da psicologia para a implementa9ão, 

sustenta9âo e efetivação desta política educacional, ~ o 

ponto alto de nossa preocupa9ào através deste estudo, e 

esperamos que nossa experiencia seja propulsora de outros 

estudos servindo de base e orientação a novas experiências 

no campo da Psicologia Aplicada. 



- IV 

2. FORMULAÇAO DA SITUACAO-PROBLEMA. 

A educação t~cnica, ao nível de 22 Grau, comepou 

em 1978, quando foram preparados os programas de ·estudo 

espec!ficos para cada especialidade e por cursos, com 

dutayão de três anos. 

18 

A constru9ão das instalações do Col~gio terminou 

em 1979, tendo sido iniciadas, as aulas, em marpo de ~980. 

No momento da escolha das pessoas que se beneficia

riam com esse tipo de estudo notou-se que a demanda de 

candidatos superava ás possibilidades da instituição. 

Pensou-se, então, na necessidade da seleção dos que mel

horaproveitariam o aprendizado. O Departamento de EducapQo 

T~cnica do Ministerio de Educayão e cultura do Paraguai, 

solicitou a preparapão de um projeto de seleção de candi

datos ao Ensino Técnico de 22 Grau ao Departamento de 

- Orientação do mesmo Ministerio que delegou 'Unidade de 

PSicometr!a, a incumbênoia da elaborapão, execupão, con

trole e avalia9ão de tal proje1to. 

Convám destacar que por volta de 1976 o Min1ster10 

da justiyi e do trabalho uma pesquisa na qual, ao anali

sar a pirâmide ocupacional do pais, detectou um fenômeno 

denominado "cuello de botella" (gargalo de garrafa - vide 

anexo Nº 1) demonstrado por um estreitamento na escala 

correspondente aos t~cnicos de n!vel m~d10. A explicação 

de tal fenômeno se prendia ao _'fato da existenc1a de um 

estigma com relayão ás profissoes técnicas de n!vel médio 

que eram consideradas, at~ então, pr6pias para deficien

tes mentais ou pessoas de poucos recursos econ6micos. Em 
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razao deste descrédito, este setor era preenchido por pro-

fissionais de nível superior que não conseguiam aproveita

mento no mercado-de-trabalho, em suas especialidades, oca

sionando, em sua maioria, frustrações. Os profissionais de 

nível inf'erior, caracterizado pela mão-de-obra qualificada, 

ascendiam facilmente a esse nível sem a preparação necessá-

ria. 

O conhecimento dessa realidade é que motivou a im

plementação de um curso que fosse equivalente ao ciclo se

cundario completo (22 Grau) com a especialização t~cnica 

necessária para a preparação de mão de obra qualificada, de 

nivel médio, que atendesse ás necessidades do mercado-de

trabalho, corrigindo com isso o citado fen6meno "cuello de 

botellaD • 

Considerando o elevado custo "per capta" que tal in

vestimento ocasionaria ao Estado, e na busca .de um mecanis-
- ~ mo que pudesse prever a evasao, decidiu-se que a utiliza9ao 

de um processo de seleçao era necessária, a fim de que o 

curso, pudesse rec~ber pessoas que assimilassem o programa 

de estudos, de qualquer das especialidades, sem maiores di

ficuldades, reduzindo automaticamente, o percentual de eva

sâo. Para isso, têrnar-se-ia necessária a observância dos 

seguintes aspectos considerados importantes: a capacidade 

intelectual, os conhecimentos básicos (matemáticos e idio

máticos), interesse e personalidade. 

3. OBJETIVOS E IMPORTANCIA DO ESTUDO. 

A vida moderna exige do adoaescente de nossos dias 

- decisôes rápidas e acertadas. Decisôes estas, que muitas 



vezes nao vão acompanhadas de boa informação e conhecimento 

de sua realidade pessoal e nacional. O adolescente não esta 

"ilhado"; ele está em interdepend@ncia com outros seres hu

manos, e a consciência deste ~ato aumenta sua responsabilida

de e . ansiedade. 

-
Considerando que o elemento mais importante para a edu-

cação e o país, é o adolescente, é necessário que ele tenha 

conhecimento de si mesmo, de seu meio e sua realidade ocupa

cional; que conheça a profissão que vai escolher, os meios 

que poderá obter êxito nela, de ~orma que possa fazer uma es

colha acertada, levando-o a uma realiza9ão pessoal, como tam

bém, : elemento de produtividade em seu pa!s. 
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o conhecimento de si mesmo, de sua potencialidade em 

cada aspecto ou área espec!fica do comportamento humano, do 

que quer e sua adequação ás oportunidades ocupacionais do meio~ 

combinadas aos recursos educativos, ajudam a pessoa a ter uma 

visão panorâmica para decidir a respeito de seu futuro e nos 

permite dar um progn6stioo do que serã sua vida profissional. 

o objetivo des'te estudo é conhecer. 'as habilidades ou oa

racteristicas (inteleotuais, perceptivas, mnemônicas, tra90s 

de personalidade e interesse) que possuidas pelo adolescente, 

e avaliadas a través de uma bateria de testes, prognostiquem 

seu exito no campo aoadêmioo ou de formação. 

Através da aplica9ão de testes psicol6gicos construidos 

a partir de estudos de análise fatorial verificaremos as pos

siblidades de .progn6stico do rendimento ou aproveitamento 

acadêmico. 

Esperamos que este estudo preencherá uma lacuna no con-



hecimento das condições indi~iduais, que se forem respeita

das levarão aos adolescentes que devam optar por uma forma

ção profissional, a melhor e mais adequada escolha e fará 

com que a margen de ~rro e prejuízo por parte do aluno como 

do Estado, seja a mínima possível. 
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No Paraguai, até a presente data, a formapão pro

fissional a nível de ensino técnico de 2Q Grau tem sido mi

nistrada pelo Estado, de forma gratuita, no Colégio Técnico 

Nacional, na cidade de Assun9ão; porém o custo anual "per 

capta" é estimado em 2.000.000 de Guaraníes (correspondendo 

aproximadamente, conforme taxa de cambio atual a Cr$~ 20.000. 

000,00), razão pela qual o risco é muito grande ao se fazer 

uma escolha apressada de ambas as partes. 

E na tentativa de evitar uma aplica9ão infrutífera 

de recursos é que surgiu a necessidade de contar com .... alunos 

que assimilassem o programa de ~studos sem dificuldades. 

Isso se expresa nas seguintes proposições: 

4. HIPOTESE. 

- a necessidade de receber grupos com caracterís

ticas semelhantes em habilidades e destreza$; 

- a necessidade de apoiar o trabalho do docente 

Técnico homogeneizando~ o grupo com o qual de

verá trabalhar; 

- a necessidade de investigar e controlar as cau

sas de evasão escolar e profissional, assim 

como o desajuste e a inadapta9ão profissional. 

a) As hip6teses substantivas: 

- hip6tese de trabalho - (Ex~ste correla9ão 



positiva entre o rendimento nas provas psi

c016gicas fatoriais e o sucesso acadêmico 

nas especialidades t~cnicasn. 

- hip6tese nula - IfNão existe correla?ão en

tre o rendimento nas provas psico16gicas 

fatoriais e o sucesso acadêmico nas especia

lidades técnicas lf • 

b) As hip6teses estatísticas: 

- hip6tese de trabalho: 11 r = + 0,40 ao ní-xy 
vel de significfulcia de 0,05 1f • 
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A correla9ão entre as variáveis x (provas 

psico16gicas) e y (média do rendimento nas 

disciplinas profissionais) será igual o maior 

de 0,40 ao nível de significância de 0,05, 

uma vez que de 0,40 em diante é considerada 

:_. ~ relação substancial ou marcada entre as variá

veis em estudo. 

- hip6tese nula ou alternativa: " rxy = 0,00" 

A correlação entre as variáveis x (provas 

psico16gicas) e y (remdimento médio nas disci

plinas profissionais) será nula, ou seja, não 

existirá correlação entre as variáveis em es

tudo. 

5. DEFINIÇAO,' DE TERMOS. 

PROGNÓSTICO PSICOLOGICO: 

É a conjuga9ào dos dados obtidos através do conjun

to de testes pSico16gicos aplicados, expresado num conceito 

que exprime o nível provável de aproveitamente do sujeito no 

curso acadêmico. 



Foram definidas as seguintes pautas para emitir o 

progn6stico sobre o possivel rendimento do aluno: 

a. Excelente: 

Nlvel intelectual e aptitudinal satis

fat6ria, ou seja, apresentar um nível superior 

ao normal (percentil 75 a 99) em todas as pro

vas necessárias á especialidade eleita. L~te

resse marcado a especialidade eleita. Rápida 

adaptaçao a situa9ães imprevistas ou novas. 

Trata-se assim de um sujeito cujo perfil apti

tudinal lhe permitirá ter uma progressiva ele

vação dentro da especialidade, refor9ado por 

um alto nível de motiva9ão ~- profissional, per

sonalidade estável e integração grupal. 

b. Bom: 
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Nível intelectual aptitudinal suficien

te para assimilar o ensino. Nlvel de rendimen

to nos testes entre Normal e Normal Superior 

(percentis entre 60 a 75), capaz de alcaniar um 

desempenho normal ou médio • . Interesse á espe

cialidade eleita em primer lugar. 

c. Médio: 

Nlvel intelectual e aptitudinal Normal 

ou Normal I~erior (percentis 40 a 25). Inte

resse pela especialidade eleita em segundo lu

gar ou que apareça em segundo com outras espe

cialidades ou áreas, o que indica falta de mo

tivayão definida. Dificuldades emocionais que 
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d . PO!Jre: 

(percen~il 20 ou menos). -nteresse a especiali-

dade aparece em terceirc lug2.r, entre vários ou 

..., '""- • • "O n80 aparece e os CO~~~l~OC eDoc~onalS obstacula-

rizam o aprendizado. Não se recomenda sua admi-

ssão pois não apresenta o nível minimo exigido 

o aproveitaliento do curso do nível técnico de 

2Q grau. 

""" • DELIJYJ.ITAÇAO DO :CS~üDu: 

~ste eS~udo abarca todos os sujeitos que se candi-

taram para realizar o curso tecnológico, porém, para a co-

rrela9ão entre o rendimento acadêmico e as provas psicoló-

gicas (passo para obter a validade dos testes em relayão a 

um criterio) utilizou-se somente os alunos das oito espe-

cialidades de ambos tun10s ~ue tivessem todos os dados. 

o estudo a+inge a .. P opulagão total do ColégiO Téc

nico Naciona_ correspondendo a 246 pessoas (204 do sexo mas-

culino e 42 do sexo fem i 1'lino ) no 8.11.0 de 1980 em que a pesqui-

sa foi desenvolvida. 

Os resultados e conclusõe s derivadas desta inves-

tigação; somente serão aplicaveis ao Colégio Técnico Nacio-

nal, ou outro semelh8.11te na Cidade de Assunyão. 

? L TI'lITTAÇÕES. 

Como as vagas er&ll de 20 por especialidades, em 

turnos(manha e tarde) o que fazia um total de 320 vabas, e 

como três das esuecialidades (Eletrônica, ÜL~ímica Industrial) 



e Construções Civis ) tiveram entre 7 e 80 candiãatos, as 

outras especialidades não cobriam as 4 vagas eram preen

chidas com os excedentes das mais procuradas. 
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Limitacões econômicas, principalmente recursos 

como para aQuisi9ão d~ papéis e nutros necessários para ou

tra ,testagem. 

Limitações de ~empo, as classes tinham começado 

tarde o que não perIlltia sair d'o v cronograma de aulas. 

A instituiçao nào contava com psic6logo no ano da 

pesquisa o qual impossibilitou o acompanhamento no primeiro 

ano do curso. 

lvão se contava com uma calculadora científica, 

produzindo um grande desgaste de tempo para os cálculos es

tatísticos. 

Houve maioria de homens na popula9ão do estudo, o 

que não permitiu conhecer a inIluência do sexo. 

o estudo se limitou ao ColégiO Técnico Nacional 

de Assunção , devido a dificuldades administrativas que não 

permitiam o traslado, da autora, ás cidades do interior. 

A se1eção para a admissão foi feita através das 

provas acadêmicas , e nao pelas provas pSico16gicas o que 

ocasionou a presença de alunos de progn6stico pobre nos 

cursos . Porém, tal fato, ao invés de afetar a pesquisa, 

contribuiu para a ratifica9ão da hip6tese. 

8. PRESSUPOSTOS. 

Neste trabalho se conjugam vários conceitos essen-
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ciais que são a o::'ientação vocac:..ona_ j a sele.;::ão, 2. educa-

ção técnica E: :;:r:'o::issional e 2. :;Jred":"s§o para o é::;:: i t na 

formação de recurs os hUBffiLO~. Como todo os ilLvesti;ado-

elementos te6ricos que 1l1.€ se!"·\'9r:. é:? p::'essuposte .... 

buscando através do estud.o a'\.lElentar o cohecimeLto 5.o·o:,e os 

São flli~damentalmente os segL-intes : 

a) QUffiLtO melh or se conh~ca uma pessoa e se sai-

ba o que quer t~~to maior será o seu 2nrovei-

t~~ento em formação acadêmica profissional, o 

que leva a 11..111a diminuição da margen Q-e evasão, 

do progr~~2 e portanto do ~rau de prejuizo 

econÔmico do Estado (que no Paraguai é a Ú.rüce. 

fonte - de recursos para a formação técnico-Ln-

dustrial) , asseg~r~~do ao país uma utilização 

mais efetiva d potencial hum&~o de cada so-

ciedade. 

b) Os inventarios de interesses sa vá~idos corno 

inst~v~entos ae predição da sat~sfa9ão e a es-

tabílidade profissional assi~ como import~~te 

na avaliação da capacidade profissional. 

c) O nível médio da formação profissional do ensi-

no técnico tem que buscar prover ao p aís de pe-

ssoas aptas que p ossam L~cursionar ao 3e~cado 

de trabalho como pequenos empres€rios , pequenos 

industriais e ou trabal hadores llLdependentes, 



d ) 

capazes de gerar sua pr6pria oportunidade de 

1;rabalho e a ou~ras pessoas. 

A Formação Técnica e a Formação Profissional 

são partes integrantes da Educação Geral é 

ainda um meio de acesso a um seto profissio

n~ e constitui um aspecto da Educação Contí-

nua. 

e ) E possíve_ conhecer as habilidades e aptidões 

para chegar a ser um ser profissional desta

cado , elaborar teste de aptidões afim de pre

dizer a qualidade do aprendizado ou trabalho 

que realizará um indivíduo em um campo deter

m.L."'1.ado. 

f ) Sempre é melhor o prognóstico f eito atravé

de instrumentos científi cos (testes ) por me

nor que . seja, a guiar-se por conjeturas. 
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g) E possfvel isolar por processos estatísticos 

as variáveis intercorrentes ( intervinientes ) 

em um desempenho profissional apartir de dados 

obtidos por esse desempenho - esse método é o 

de análise fatorial. 

h ) Os processos de seleção são tanto mais eficien

tes quanto mais retratam a situação profissio

nal real. A seleção usa um conjunto de preãito

res do futuro comportamento profissiona~. Esses 

preditores ão os instrumentos pelos quais me~ 

dimos os atributo- ou reauisi~os profissionais. 



Tomamos com modelo o trabalho QQ ?ro=_ Fany 

Malin TchaicovskY t entitulado "Estudo Exploratório das 

Aptidões na Area Industrial t apresentado ao concurso 

de livre docencia da Faculdade de Educação da Universi

dade Federal do Rio de Janeiro 1974. 
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1. Quantificação das d~=e~encas ' ndividua~e~ 

As técnicas de mensuração não sâc l · m~tadas a um 

campo estreito de aplicação. Por exemplo 

a ob~ençã da ~média" é o mesmo, tanto para ob~e~ 2 no-

t a mé~a das turmas âe ~erceiro ano lliiiversitário ~ quan

to para obter o núIDero médio de células no 16bulo ocipi-

tal dos macacos. Ut~liza então todos os elementos da 

estatística para explicar as diferenças individuais , en

tre elas são as medidas de tendencia central, e de dis-

persão, unidades de mensuraçao como os percentis , nstan-

dar-p~ne" e outros ; a correlação é método para deter-

minar as inter-relações existentes entre eles. O coefi-

ciente de correlação, permite que anresen~emos em ~ermos 

quanti~ativos , o grau de relação entre dua~ variáveis. 

1.2. Inteligencia e autidão: 
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Não ha consenso sobre a defL~ição de Inteligência. 

Alguns pesquisadores Psic6logos a definen como capaci-

dade para lidar com material complexo e abstrato , outros 

como capacidade para adapt ar-se a novas circunstancias . 

Porém nenhum desses posicionamentos conseguiram dar uma 

definiçã? clara de inteligência, e a maioria dos psic6_o

gos que t rabalham com os testes de inteligência aceitam 

a noçao de que a lIinteligencia ~ aquilo que os testes de 

inteligência medem" (Aguiar , 1981, p. 92). 

Krech e Crutch=ield, dizem que muitos psicólogos 
. 

decidiram que podem fazer um trabalho úti_ se medirem a 

int eligência sem deflni-la. Ass~ foram criados os tes-



tps do 'n~elig~nc ' ~ -- - - '" _ _ c. atennenão aos problemas p~á~icos e 
.-

nao aos teoricos. 

Estes mesmos autores descrevem vários princí-

pios orientadores para seleção de ítens ou tarei'aE de 

um teste de inteligênció ap~icáve_ a criéDca~ : em n~ 1 -

meiro lugar, os ítens devem ser de nátureza intelectual, 

e em segundo, os Itens deven distinguir entre crian~as 

mais velhas e mais jovens, de t~ forma que a percenta-

gem das crianças que resolvem o ítem aumente com a ida-

de. Nas fa~o isoludo de um teste de inteligência dar 

como res~~ado uma curva de desenvo_vimen~o(é dada quan-

do um número crescente de crianças , em cada nive maiE 

elevaa de idade , ere capaz de resolvê-l cor~e~amen~e~ 

3", 

não é adequado como validação completa. O teste de inte-

ligência deve satisfazer ao critério final de apresen~ar 

correlação com ê. reaLizaçao intelectual na "vida real". 

Outros critérios atendem também as necesidades de mensu-

ração da inteligência, tais como o êxito em diferentes 

ocupações e profissões, e o êx_to na escolha. 

o êxito escolar tem sido correlacionado com tes-

tes de inteligência atrav~s de: 1) notas obtidas na es-

cola e,2 ) testes de reàlização t iden~ificando-se 

rências de fatores subjetivos, no primeiro caso como o 

juizo que o professor t.em do alumno e objetividade, no S9-

gundo caso, uma vet que tais testes são pla~ejados Dara 

medir "quanto o aluno aprendeu da ma~é::-ia ensinada no 

curso". Normalmente; ambas as correlações sâo pasitivas. 

Embo~a haja uma var~eda~e d~ critérios, observa-



mos , que em conjUllto . eles com?rov~ ~ utilidade prática 

dos +es+es 0..0 ;Y\+e ~".rin"~"" l ... : ...... e~ ... _ ... · t::._ ::-_.:;:r"_"' __ -P_':.e-,:l, ;'Q-(~., ..,.., - ............ - ... 5 ..... _..!.c.r.. ~ - _ ' _ ' _ -- \..L J-

p.222) . 

A aptidã refere-se \ .. . a capacldaae po~encia_ de uma 

pessoa t pa=a re~izru-so UE tipo específico de a~i,idaà8, 

diferirldo-se na realização eficiente. que vem a ser uma 

realização efetiva de uma pessoa. 

o fato de que o reconhecimento de que uma pessoa 

inteligênte pode revelar-se um "bom músico mas um mau 

cientista, ou UE péssimo motorista mas um excelente ele-

tricista" , levo' os pesqulsadore~ a desenvolvimento de 

testes de aptidão. 

o objetiv do u.rr: tes"I;e de aptidão f, descobri_ 

alguma capacidade latente e não desenvolvida de uma pe

ssoa, e predizer qual sua eficiência depois de ter rece -

bido treinamento apropriado para a atividade~ 

Quando os teste psicológicos foram inicialmente 

tentados na ind~s~ria, os testes de inteligência foram 

usados na seleção de trabalhadores para vária~ ocupações , 

baseados na teoria de que a inteligência é um fator geral , 

importante na realização de todos o~ tipos de trabalho. 

Pesquisas posteriores la~çaram dávidas sobre esa posição 

e planejaramse testes de aptidão, especializados, para 

cada categoria importante de o~upacâo. 

"For tanto a uti_idaàe dos ~estes de ap"{;ià.ã depende da 
suposição de que as di=erentes ocupaçõês exisEem e exi
gem diferentes capacidades e que as pessoas sao diferen
tes quanto aos seus 'padrões de capacidades" (Ibidem, p. 
228) • 

Há pessoas que não possuem uma aptidão específica 



que se realce en~~e o~~raS t normalmen~e classi=i~aàas co-

mo de ni-,\re~ baixo y podendo real':'zar apenas ""Cra'=:> ~ YnoE na'" 

qUaLifi~aàos, o' semiqualificados. Nestes cases os ~este& 

de aptidã na se adequam a o~ien~a9ões quanto á TI~of~s-

Nurr. outrc, e:;ctre!Il~ . hs. também os casos 

em que o níve~ de aptidões é eievado, e que tais pessoas 

~ ~"" -e~ ~onas as pr~~~ssoes~ 

Também nesses casos os ~es~es de 5.ntidão sa inoperantes. 

Porém a maioria das pessoas possui UE ~fve_ médio de ha-

". . d " D~ ~ aae gera _ _ 

ber que aptidõe~ es~ão acima àas Qu~ras~ a fim de que po-

ssam tirar partido àe seus nonto~ mais for~es, decidindo 

entre ~ êx~to 0 1 o =racas • 

Interesse. motivacâo e nroductívidade: 

o termo motivação é usado comumente para des':'gnar 

um problema do ind':'vfduo isolado~ N entanto, para com

preender a motivacão n t rabalho é necessário co~~ecer as 

causas pe ... as quais os organismos são ativados~ bem como a 

forma de acào e a direcão da mot:vacão. Faz-se necessá-
; . . 

r:o , portan~o, iden~ifi ar as condições que a determinam. 

A motiv8pâo segundo o behaviorismo, é a abordagem 

teórica em que a motivação de um L~divíàuo está relaciona

da com as consequ~ncias dos efeitos produzidos pelo com-

portamen~o passado do indivíduo, ou seja ~ recompensa o ' 

punição recibidas .. 

A concep9ã cogr~itivista destacé que os L~divíduos 

possuem velares, opiniões e expeCT.81::" ·as e_ relacâo ao .-



te7.n~izadas do seL ambien~= , e que o qus mc~~rE c ~o~-

portamen~ do L~divíduo sâo os o~jetos e acontecimentos 

a+:rativos :--ar'"' 0.., "" ' ÍI !r"'; ""~ .., o~ ". ..,.... I"" 'I 
W" _-' c::. - _,.,.,.. _""'=,,'- _ 0.- ~ '../V , _. -:-:::... J .. 

res coincidem n~ impo~~an~ié de qUE sem?re s reciso ter 

um. motivo parE. 

ze como pessoas e profissionais. 

Herzberg. relaciona a motivaçã eo interess~ a 

traba~c são aqueles que se re=erem é tarefa e à sua exe-

cuçã mos-::ranó... W!l:? relaça d':'!'eta e lUIla dependencia en-

tre produc~ividade e mot~vacão w Ta':'s fatores Dodem ser 

a liberdade de criar , de inovar , de procur~ ~ormas pró-

'Orias e illlicas de a~ ':""'l'lgi:r- o .... ::-esul tados de uma tarefa, 

constituindo- se em fatore- mo~ivadores na organizacão 

que por sua vez ao pos~bili~ar a criação de cond~cões 

motivadoras ~ estará básicamente Íundamentand -se na capa-

cidade té.cidco-p!'o=issiona::" á.e seus membros e na sua res-

ponsabilidade dian~e de um~ ~arefa e àe seus res~tados 
-

Portal'l~o a produtividade ê considerada como medida ava-

lia~iva de Um membro ãe uma organização , através d re

sultado da tarefa que ele realiza, (Aguiar, ibidem, p .. 150). 

OrigenB . finalidaüo é aülicab':'_':'üade dos "Ceste~ 

t!'icos: 

I~i~os pSic6logos cientistas ~en~ar~ e ainda 



nos pSico16gicos na tentativa de se 2lc~~~ar a~ bases 

c~enti~~cas d~ comp~eensa d compo~~ame~~ rr2ma~ú. 

Os prime~ros pSicólogos experimentais d sécu-

lo XIX não se in~eressaram, em ger~, pelé mediae das 

diferenças índi-idua~s; seu objetivo princip~_ e~a a 

formulação de descrições genéricas do comportamento hu-

mano. Eram as afinidades mais que as di=erença~ qUE 

contituíam o foco de suas atenções. As d ' ~eren as L~di-

viduais ou se ignoravam ou se acei~avam como un mal ne-

cessáric que 

Os fundadores da psicologia experimental refle-

tiam a grande iP~luência de sua formacão fisiológica e 

médica quando da u~~lização dos primeiros testes psico-

16gicos com grande ênfase sobre os fenômenos sensoriais 

e motores . 

Áo se comprovar experimentalmente que os seres 

huma~os se diferem uns dos outros, por suas aptidões fí

sicas e mentais, inicialmente, pensou- se que não era 

exequíve t nem coerente, subme~er a todos, na mesma me-

dida, a idên~icos regimes de es±udo ou trabalho. 
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En~retanto com a aplica~ão de Campo da PSicologia, 

decorrente de estudos e observações cientí~icas realizadas 

sentiu-se a necessidade da adoção de métodos e técnicas 

mais adequadas ao fenômeno em estudo, sem contudo abando-

nar os requisitos básicos do método científico, constituin-

do- se o que muitos autores denominam psicometria. 

A psicometria consiste no "conjunto de ~é1:odos e 



" "-" 
-.::~:':-lcalJ 

dá 1972, 
, 

:-, __ 4 . 

investigacão de a:"gu:'ls as:pec"tos de pSicofisiologia hu:;:nE.Ilê .. 

CaIDn dá psicologia c~fe~encía servind de supor~e a desen-

toã.o~ ~i~ .!-.é"""":::-.l.cOS I' . 

-c ~cepç:oes .. Em 181 Lap- ac'" 

pub-ica UE -rab~~o básico sobre o cálculo de probabil.l.dades. 

Mai- ~arde Gauss demonstra a uti_idad da curva no~~~ e~ 

psicome"i:!"iá. 

mé~ricasr e uma série de procedimen~os es~atisticos qu~ apl "-

ca aos !"esultados de seus ~raba_hos EAye!"imentais. 

s an e ~ab-ece em ::'ins 

cien~e di=' -co:--re_a;;ao. 

d.e. séc!.l- o XI~-

Iv1ais "t,;2:"'d.e 

~ ~, -nrTI' - """'a""'a o - ~LU"" C ,!J "'" 

R.h. Fisher expõe 

I~. Pe31-

ooe::::..-

o método 

dê. llan~ise de va!'iaçã ", e em 1904, Ch .. Spearman es-r;ablece um 

dos co~~ecimentos mais lmportantes no desenvolvime~~o dos mé-

t odo- nsicomé-cr':cos ao embasar-se na fl2Ilá_ise =at ::-ia ri. 

L ~ina::" id.ade 6.0 - .... estes psicomét!"':coE É med.i::"' as di::'s-

rene as exi-tentes e~ ~a carac""Cerístic~ diver-. 
sos sujeitos ou mesmo e~ ind':víãuo em ~ife!"en""Ces ocasiões. 

A necessiê.ade de a--a::'.ia=- e.;;.>sas d.i::eren~a~ ::c:' s=>:n::;:ê..e pelos 



e cau:;-

Um dos p~o~lemas que t2sterrürillar~ c desenvolvimento 

dos 

tais. 

emoc':'onalmente ..; ""'ad.2:.~~ac.os. del.inque:r:-;:.e2 e o1.::tros t.inos de 

desvios da ~ormal~~ade~ 
, -. 

eCl"'..lca~2..:: , às à2. 

estud&'J.tes para aprendizagem especia.!...~z.aà.E. o' a a"'lál.ise de 

estuda~~eE cuj rendimento escolar se dá aba~xo àe seu _ivel 

~ 

~ ossa a~e!lca ne--:s estu-~ cos principa:s ãe 

de. 

.f:., variedade ue -r:es-:es psicológicos empregados em si-

munci~: e cQn~inuado em gr&~de escala en ~odos os ramos do 

exérc~~o , em vá=ios países. 

A aplicab:l~dade àos tes~es psicomé~ricos é ~ac varia-

da que se requer um ce~to conhecimen~o deles para uma adequada 

compreensão da maioria dos camn05 da psicologia con1:em?o~ânea. 

cao:lidade da pSicologia no ramo da PSicologié Aplicada à Edu-

cayão, mais espec~=icemente na área na forma~ão técnico-profi

ssion~ no setor L~dustrial, buscando ~~damentar nossa DJn6-

tese. 

A Tnroo:,t;a..T).::::i~ aa se' ecão é or entaçãc nE iorma::ã'" :,o::iEsional: 

. ?e9'llà.o ~~'!'l.Roch) ,fiO :fím_q~e ;>ersegu~ a forrpa?ão pro-
fisS~O::12.._ e con-::'liT":'2-::-' ao ueser..vo -7":...n.en-:c SOCl -econorruco, pro
duzL~ . mão-àe-o'...,re. qua2.i:::':'cads que 8"" necessite e que se possa 
se::, realme:r~-ce 2rrrTe~a;::é. 9::I o::c1.pa::;S==:: :Jãra as .. _uai5 se capaci ~a 11 

( -deE~ 197C, p.}). 
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A Seleção: 

-- Cpmo se faz a seleção? Em princípio deve-se par ên

fase na elei9ão de bons instrumentos e métodos, o valor prog

n6stico é o critério mais importante. Os testes não se apli

cam pelo simples fato ou por estar "na moda", senão, única e 

exclusivamente por sua utilidade como instrumentos que permi

tam fazer previsões acertadas em determinados casos. 

"O progn6stico do comportamento, ou mais precisamen
te neste caso, a previsão de como um indivíduo vai receber e 
assimilar uma formação, de como cumprirá com suas tarefas 

- profissionais depois, de qual será seu grau de satisfação e 
sua estabilidade é o que concretamente se solicita aos psicó
logos ou orientadores" (Idem, ibdem, p.5). -

Estas proposições de Jean Roch são que mais claramen-

te expressam o que queremos realizar e provar nessa investi~ 

gaçao. O que nos interessa é saber se em nossa realidade 

paraguaia, quais são os fatores que mais influência no pro

cesso da formapão profissional de um indivíduo do nível de 

formação em-que se desenvolve esta investiga9ão. 

Diz, ainda, o autor, -que é no campo de formação pro

fissional onde a psicologia aplicada tem conseguido os re

sultados mais probat6rios. E que se descubriu que os testes 

eram muito mais eficazes que qualquer outro tipo de exame 

para a realiza9ão da seleção e orientação dos aspirantes a 

um aprendizado ou- uma formação. Uma vez que a característi

ca esencial dos testes é a padronizayão de sua apresenta~~o, 
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- coreção e qUalificação. Por outro lado, as provas de tipo 

escolar co~rente, por exemplo, são muito inferiores justamen

te pela falta de normalização, mas também devido, provavelmen

te aos tra90s que chegam a medir, se relacionam muito superfi-



cial ou parcialmente com os que determinam na realidade, o 

êxito na formacAo e profissão. 

Informa-nos, também, que sáo muitos os testes que se 

tem comprovado como bons preditores no que se refere à for

mayão de operários ou técnicos industriais.. Afirma que os 

mais eficazes são os de conte~do espacial, mecânico, numérico 

e verbal (todos bastante saturados em fator de inteligência 

geral) (Roch, ibidem, p. 5). 

Tal proposição também é parte da premissa que funda

menta as agões desta investigação, a qual partimos da análi

se de programas de estudo para' ver que fatores eram conside

rados para o aprendizado das diferentes matérias de cada es

pecialidade em que se formariam (vide anexo 11). 

Outro autor, J.L. Selller (1980, p.112) fala-nos do 

nascimento e importancia da seleção em seu pais, Fran9a, dis

certando que "em 1924 a seleção pSicológica dos motoristas se 

generaliza nos transportes parisienses. Em 1961 os exames de 

aptidão psicomotriz tornaram-se obrigat6rios para os conduto

resMartefatos de manipula9ão e levantamento na ind~stria. 

° decrécimo do nmnero de-,acidentes de onlbus, e'speta
cular, desde os primeiros anos, trouxe consigo o desenvolvi
mento dos laborat6rios de psiCOlogia, equipados com máquinas 
aperfeiçoadas. Era a época das medidas precisas, das condi
coes de exames rigorosamente padronizados. Estes métodos 

- constituem hoje o exame das aptidões psicometrizes dos moto
ristas tão indispensáveis para carteira como o lexame médico" 
(Sellier, 1980, p. 112). 
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Também Oswaldo de Barros Santos mensiona que as preo-

cupações por conciliar as difere~pas individuais com as de ca

ráter socio-profissional, com vistas a reduzir os desajustes 

entre o individuo e o trabalho sempre existiram. Comenta que 



o problema já era mensionado por Platão. O e~oque sistemá

tico sobre o tema, no entanto, começou na Alemanha em 1902. 

Mas o movimento de orientação profissional, propriamente di

to, teve início nos Estados Unidos em 1908, apartir do tra

balho de Parsons'. Atualmente, os países mais desenvolvidos 

possuem centros ou agências governamentais nas grandes cida

des, que atendem a jovens e adultos com fins de orienta9ão, 

infOrIDa9ão e conselhos profissionais. Nos establecimentos 

de ensino, sobretudo nos de nível médio, conta-se com a co

laborayão de orientadores educativos ou profissionais (Ba

rros Santos, 1974, p.6). 

Outra descoberta muito importante e comprovada por 

vários experimentadores, como, Jean Roch, Crombach, Karmel 

e outros, é o valor dos inventários de interesses como ins

trumentos de predição (progn6stico), não tanto do rendimen

to no trabalho ou do @xito na formação, mas principalmente 

da satisfação e estabilidade profissional, fatores que não 

se devem destacar na avaliação da capacidade profissional. 

Mesmo quando não se podia construir testes que me

dissem interesses voltados a áreas muito específ~cas, e ain

da que atualmente se encontre discrepancias entre os interes

ses manifestos e os interesses mais profundos quê são os mais 

importantes, de todo modo verificou-se que, por meio do tes

te, era possível minimizar as taxas de abandono e evasão du

rante a formayão, e que talvez contribua a uma melhor esta

bilidade profissional (J.Roch,ibidem, p.9). 

Ao realizar a avaliação dos benefícios da seleção, 

vemos que o lucro depende dos seguintes fatores sobre os 
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quais é possivel L"'lf'luir: valor dos métodos de sele9ão, pro

porção de individuos selecionados, e grau de adequação das 

aptidões dos candidatos, ao conteúdo do cargo de trabalho ou 

a nivel da formação profissional. 

o valor progn6stico dos instrumentos de sele9âo e 

orientação é avaliado mediante testes estatisticos como o 

cálculo do coeficiente de correleção. Este, expressa, em 

~orma numérica a releção que une os valores associados de . 

duas variáveis, já que ~lutua, em valor absoluto, entre (1) 

um (quando o valor de uma das variáveis é, exatamente, deter

minado pela outra, e reciprocamente) e (O) zero (quando para 

os valores de uma das variáveis dos valores correspondentes 

da outra, se distribuem em uma forma puramente aleat6ria). 

Quanto mais o coeficiente de correleção se aproxima de (1) 

um, maior será a precisão do progn6stico ou seja, menor será 

a margem de êrro. Naturalmente, os coeficentes de correlação 

são calculados sobre amostras representativ~ de uma certa 

população com o fim de poder extender os resultados a outras 

futuras amostras. 

Os cálculos estatisticos permite-nos, então, conhecer 

o 11 significado " de tais coeficientes, ou se, se prefere, seu 
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"intervalo de confiança" com uma probabilidade de engano - in

tervalo tanto mais estreito quanto maior seja o tamanho da 

amostra (J.Roch, 1970, p.7). 

A Validade dos Instrumentos de Seleção: 

A ti validade 11 dos instrumentos de sele9ão é por conse

guinte, o coeficiente de correleção entre a soma de pontos 



(escore) que serviu para realizar esta seleção e um critério 

de ~xito profissional (Roch,1970, p. 11). A escolha desta 

variável-critério, representa sempre um problema bastante 

dificil de resolver, já que as qualificações correspondentes 

devem ser estáveis e congruentes. E, em ~ltima instancia, o 

~xito profissional nâo poderia ser apreciado sem conhecer o 

hist6rico de toda a vida de uma pessoa. Porém, somos cons

cientes de que não se pode esperar tanto tempo. 

Portanto, o grau de aproveitamento dos cursos é o 

critério que, em geral, (apud Jean Roch), se escolhe quando 

se faz a seleção com vistas a uma formação profissional. Es

te procedimento é justificado, em particular, pelo fato de 

que foi comprovado que, como era de ser esperar, o nível de 

êxito enformação é um dos fatores que mais poderosamente in-
-

cidem sobre a colocação e a qualificação futura no meio labo-

ral. A que repercute, por sua vez, sobre a estabiliza~ão do 

oficio. 

Profissiografia: 

Quando se trata de um processo de seleção, a bateria 

de testes deve ser estruturada de acordo com os objetivos do 

programa de seleção e orientayão, de modo que nos permita 

conhecer as aptidões necessárias para a execução de tarefas 

especificas. 

Para conseguir isto, cada profissão deve ser estuda

da psicologicamente e assim estabelecer as aptidões necessá

rias para . exerc~-las com êxito; assim também cada candida

to deve ser es tudado psicologicamente para comprovar se reune 
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as condições (aptidões, etc.) necessárias para o BXe~cício 

desta funga0 ou posto de trabalho. Disto surgiu uma nova 

diciplina chamada profissiografia, especializa9ão, esta, mui

to importante para a psicologia que nesta situação específica , 
liga o trabalho à educação. 

Assim todos os projetos de capacita~ão, aproveitamen

to e desenvolvimento de recursos humanos para o trabalho, par

tem, necessáriamente, de suas características, de suas exigên

cias físicas ou psíquicas , de seu posicionamento social e eco

nômico, de seu relacionamento com outras ocupações e de seu 

- papel específico em uma dada entidade ou organização (Oswaldo 

de Barros, 1978, p.23). 

As análises e descrições profissionais ou ocupacionais 

podem ser de dois tipos: 

1 - Caracterização de uma profissão, de uma ocupaçao 

ou de um grupo de ocupações no seu sentido geral, tal como se 

entenderia, por exemplo, a profissão de médico, de engenheiro, 

de economista, de mecânico de autom6vel, etc. Essas descri

~ões genéricas melhor atuam para fins de formação profissional 

e para orientação vocacional. 

2 - Caracteri zação de uma profissão, de uma ocupação, 

de um grupo de ocupações ou de cargos em uma determinada área 

de trabalho, que pode ser uma escola , uma empresa, um setor 

geográfico ou, até mes o , em um dado momento, em equipes multi

profissionais. Neste caso, incluem-se as análises e descrimi-
-
-9ões para fins de treinamento ou s eleção profissional, bem co-

mo para avaliação e remuneração de t r abalho, largamente usadas 



nas empresas ou em centros de formação e treinamento (Lanham, 

1955, Hoyler, 1968, Silva, 1971, CENAFOR,1972, SENAI,1972, 

SENAI, 1973). 
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Uma segunda parte da análise, quase sempre efetuada 

separadamente, é a especifi~ação profissional, ou seja, a lis

tagem dos atributos ou requisitos para a execução habitual do 

trabalho ou exercicio da profissão considerada. As vezes con

fQ~de-se a análise com a descrição. A primeira é sempre muito 

mais complexa, pr ofunda e estudada todas as operações incluí

das no trabalho e suas condições de execução; a segunda, é um 

relato ligeiro, ~intético, da caracterização da profissão ou 

'" ocupa9ao • 

A análise ou descrição do trabalho compreende: que faz 

o trabalhador; quando faz; como o faz e porque o faz; a espe

cificação profissional; que requisitos físicos, psíquicos, es

colares ou outros são necessários para o trabalho considerado. 

Conhecer tarefas t!picas; nivel potencial em geral, (aptidões, 

conhecimentos e outras capacidades), interesses e traços de 

personalidade, responsabilidade (Barros, loc cit.p.25). 
-

AnalisandQ os tributos acima mensionados é possível 

classificá-los em duas categor ias, embora ressaltando a sua 

interdependencia: 

- Nível potencial: isto é, qualificações bio16gicas e 

socio-econômicas, bem como cursos realizados, experiencias 

prév~a, conhecimentos gerais e profissionais, condi9ões físi

cas e de saúde e aptidões que constituem uma disponibilidade 

operacional, ou seja, um repert6río de recursos que o indiví

duo possui como potencialidade e habilita9ões que podem ser 



mobilizadas no trabalho ou na forma9ão profissional. 

- Condições de adaptabilidade: isto é, conjunto de 

interesses, de traços de personalidade, e de características 

emocionais que facilitam o desempenho seja pela dedicayão, 

pela liderança, pela disciplina ou pela sensibilidade, equi

líbrio"auto-confiança, etc. 
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O método mais seguro de se determinar os requisitos 

profissionais consiste no exame da s i tuação real, isto é, no 

estudo de um grupo típico de pessoas que se acham no exercí

c i o habitual da profissão, da ocupação considerada ou da for

mação especializada. Identificando o grupo, procura-se testá

lo ou examinar seus atributos de acordo com a hipótese levan

tada na análise profissional. Em seguida, através de estudos 

estatísticos, procura-se determinar as relações ', entre os 

atributos profissionais e o desempenho. Isto foi feito para 

a pesquisa realizada pela autora, e os atributos necessários 

a cada especialidade aparecem no Anexo NQ 11. 

Análise Hist6rica da Educação Técnico-Industrial no Paraguai: 

Assim como os procesos de penetrayão do industrialis

mo exigem mundialmente uma melhor especializagão no desempen

ho de papéiS profissionais básicos (ãinda que sofrendo influên

cias nacionais, regionaiS e culturais). também a educayão téc

nica se expande segundo pautas internacionais. Razão pela qual 

aparecem nos países em desemvolvime to, sucessivamente as mes

mas necessidades de formação de rec~rsos humanos. 

Outro fenômeno mundial é a necessidade cada vez maior 

de formar este recursos huarunos através de esfor90s educativos 



organizados e continuados em instituições educativas especí

ficas, criadas para tal fim. A oficina tradicional, a famí

lia, os majoristas, tornam-se insuIicientes para impartir os 

conhecimentos necessários no novo meio industrial, ainda mais 
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quando a criança ou o jovem deve desempenhar papéis profissio

nais diferentes aos de seu grupo de origem. A esta necessida

de respondem as escolas e aoutros sistemas de ensino técnico e 

profissional tendo-se em conta, com isso, as solicita9ões da 

economia, que levaram a diversificação, especialização e estra

tificação ~s profissoes (Fabio Rivas, 1979, p.42). 
~ 

No Paraguai esta penetração do industrialismo se deu 

de forma gradativa. 

Durante a época colonial-rural, artesanal e comercial, 

a maioria dos papéis profissionais foram aprendidos no seio da 

família, na oficina e, para ocupações de altos níveis, em ins

titui9ões de nível superior (especialmente nos colégio? reli

giosos e nas universidades de países vizinhos). 

A necessidade de uma educa9ão técnica como uma -ação 

educativa pr6pria somente surgiu quando solicitada pel? indus

tria, mineralogia, serviços básicos e defesa, incipientes ná 

época republicana do governo de Carlos Antonio Lopes, e quando 

se tentou impulsionar uma produção agropecuária para o mercado 

exterior, depois da Guerra da Tríplice Aliança, o que implica

va na superagão dos tradicionais níveis de p odução para o au

to-consumo e criar uma administração técnica da produção agro

pecuária. Em consequencia, as primeiras instituigões- criadas 

e destinadas ao ensino técnico vincularam-se ás ocupações da 

agricultura e da mecânica. Estas últimas relacionadas á Arma-



da Nacional, entre elas ~ Escola de Agricultura, Artes e Ofí

cios (1882), Escola Nacional de Agricultura (1887), Escola 

de Especialidades da Armada Nacional e de Artes e Ofícios 

(1909) (Fabio Rivas, loc. cit.p.11). 

Com o intuito de sintetizar a descrição hist6rica dos 

vai-e-vens das diferentes instituições de educação técnica e 

profissional, ricamente detalhada pelo referido autor e que 

até anos muito recentes nunca alcançaram um papel de realce 

no conjunto da educação paraguaia, cabe-nos ressaltar alguns 

~raços característicos antecedentes á situação atual: 
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a) O sistema escolar form 1 não estava coordenado com 

as instituições de educação técnica e profissional. 

O ensino técni co aparecia como marginal ao sistema 

tradicional, que contempla o primário, pasa pelo 

nível médio e chega ao superior, com conteúdos pre

ponderantemente de cohecimentos gerais. 

"O caráter de educa9ão supletiva e de -segunda ordem, 

pesou sobre estas instituições que suportaram tam

bém os azares de nossa hist6ria recente" (Rivas 

ibidem, p.11). 

b) Fora do sistema educativo regular organizaram-se 

inicialmente as escolas agropecuárias e algumas ins

tituições militares de educa9ão técnica. A elas so

mam-se institutos criados pelo setor privadO, espe

cialmente vinculados a congrega9ões religiosas, e 

posteriormente a formação profissio~al imprescindí

vel nas empresas do Estado (Ferraro, Oscar, 1978, p. 

32) • 
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c ) A década de 70 pode-se considerar como a do movi

mento impulsionador da educação técnica e profis

sional, que culminaram em realizações que por sua 

vez, conf ormaram uma base para o atual panorama 

educacional do país. O interesse por criar uma 

educação técnica moderna, encontrou um apoio am

plo na cooperação internacional. Dentre os proje

tos especiais desenvolvidos neste ramo, destacamos: 

Descrição do Plano de Estudo de ensino Técnico de 

2º Grau com apoio do Banco Mundial, OEA e UNESCO 

(1971 a 1973); Desenvolvimento da educação média 

técnica (empréstimo do BIRF ao MEC, 1973); Desen

volvimento da formação profissional (empréstimo do 

BIRF ao SNPP, 1976); (Ferraro, Opa cit . , p.35). 

Esta ascenção gradual do ensino técnico, coincide 

com o aceleramento do crescimento econômico para

guaio, aproximadamente a partir ,de 1973. Nesta épo

ca houve uma maior difusão da concepção da rela9ào 

existente entre a educa9ão técnica e o desenvolvi

mento econ6mico-, e surgem os papéis profissionais 

novos e, mais especializados. Observa-se, ainda, 

que as respostas educativas ás solicitações socio

econômicas são difíceis de coordinar e de apreciar 

quanto ás justas 'necessidades quantitativas e qua

litativas. 

Tal concepçao motivou a realização' de vários estu

dos com a colabora-çao de di versos documentos que 

contribuíram para a cria9ão de cursos técnico-in-



dustriais de nível médio, de caráter profissionalizante, de

nominado ensino técnico de 22 Grau em diferentes especialida

des, entre elas: electricidade, automecànica, mecânica geral, 

química industrial, eletrônica e outras. 
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A criação do Colégio Técnico Nacional com ensino gra

tuito a nível de bachillerato técnico-industrial, com o empre

go de recursos do Estado foi o resultado de todos estes estu

dos dos anos 70, na tentativa de corrigir as disfunções oco

rridas na demanda de mão-de-obra qualificada e sua absorção 

no mercado-de-trabalho. 

Objetivos da Educacão Técnica no Paraguai: 

A concepção moderna de Educação, exige que a formayão 

integral do indivíduo, seja de tal forma que propicie o desen

volvimento constante de suas potencialidades, para participar 

como ele~ento ativo na sociedade, incorporando-se a ela com 

eficácia, não s6 para sobreviver social e econômicamente, mas 

que assegure a consecução contínua de um viver pleno de êxitos. 

- Pretende-se que o encarregado pela formação integral 

do jovªm, eduque equilibradamente: a mente, o coração, e a mão. 

Em 1978, o Departamento de Educação Técnica 'e Formação 

Profissional do M.E.C., formulou alguns objetivos segundo os 

quais espera que o jovem paraguaio: 

- aplique os princípios espirituais, éticos e cívicos 

como pessoa, como profissional e como cidadão; 

- incorpore atitudes sãs no lar para consolidar o bem

estar da família e da sociedade; 

- valore a profissão como um meio de melhorar o desen-
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volvimento econômico e social do -Pais; 

demonstre uma atitude positiva voltada para os meios 

necessários para sua superação pessoal no campo pro

fissional; 

manifeste interesse na i dentificação das necessida

des tecno16gicas; 

- utilize uma comunicação adequada mane j ando termino

logias normalizadas de acordo com as funções; 

- resolva situações científicas e tecnológicas que se 

lhe apresent em no campo de trabalho; 

- planifique 8S atividades profissionais para determi

nar os processos de produção; 

se identifique com critério de empresário em sua 

qualidade de bom administrador como produtor e con

sumidor ; 

- demonstre habilidades efetivas para a coordena9ão e 

condução das atividades; 

- demonstre habilidades e destrezas na execu9âo de 

trabalhos qualificados; 

- demonstre interesse por investigar o campo da tec

nologia no l ugar que lhe corresponda atuar ; 

- aplique as medidas de seguranga e h i giene nas acti

vidades de produ9ão e no meio em que se des envolve; 

- demonstre que possui atitudes favoráveis de coopar

ticipação no mundo do trabalho; 

- utilize seu tempo livre em saudáveis recreações; 

- contribua a lograr com seu equilibrio pessoal o ple-

no ajus t e dos membros de seu grupo laboral. 

-



- I 

111. PROCEDD'lEI\1TOS I-IETODOLcJGICOS 
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Descrevem-se aqui os resultados de uma investiga~ão 

sobre o proceso de selegão de candidatos a um Curso de For

ma~ao Profissional de nível médio (2 º Grau). E a validação 

dos instrumento (testes) a serem" utilizados nas posteriores 

seleções de alunos para instituições deste tipo no Paraguai. 

O estudo fQcalizará o rendimento dos testes de psi

co16gicos e nas provas de matérias escolares dos candidatos 

ao ingresso no Colégio Técnico Nacional de Assunção. No 

período lÍIDite de fevereiro de 1979 a novembro de 1980. 

1. SELEÇAO DE SUJEITOS (População e Amostra ) 

Por se tratar de uma única instituÇão de Formação 

Técnico-Industrial de 2º Grau, em Assunção, para a elabora

ção das normas em escala padronizada T, utilizou-se o número 

total de sujeitos que se candidataram aos cursos oferecidos, 

formando um total de 336 sujeitos, dos quais 270 foram acei

tados pelo seu rendimento nas provas académicas (matemática, 

idiomática, estudos sociais (hist6ria). 

Destes 270 sujeitos, 25 nao efetuaram completa a ba

teria de testes aplicados , pel as seguintes razões: alguns 

pelo não compareci mento em um dos dias de aplicação, e outros 

por extravio do material num período de mudança de área físi

ca coincidente á época de apurayão. Porém com es se número 

não a l cançou aos 10% da população ingressada , não houve nen

huma interferencia na pesquisa, com relação a este fato. 

Portanto, para a análise desde trabalho tomou-se por 

população o número de alunos que completaram as baterias de 
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- --
testes e que ingressaram pela somat6ria de , pontos alcangados 

nas provas de rendimento escolar, perfazendo um total; de 246 

sujeitos, razão pela qual não foi utilizado o sistema de amos-

tragem, comumente usado. 

Caracteristicas da População 

a) Idade: 

b) 

A idade mfnima para aspirar a este tipo de forma

ção é de 15 anos, sendo que a máxima~está Qetermi 

nada, o que ocasionou a inscrigão de pessoas de 

até 43 anos neste primeiro ano, porém estes últi

mos -<não chegaram a alcançar os pontos exigidos 

nas provas de rendimento escolar. Fato pelo qual 

não aItrecem no quadro Nº 1. 

Quadro Nº 1 

IDADE Nº DE SUJEITOS 

14 anos 9 
15 anos 73 
16 anos 58 
17 anos 38 
18 anos 21 

19 anos 18 

20 anos 12 

21 anos 14 
22 anos 3 

Nº 246 

Escolaridade básica: 

A escolaridade básica exigida é a conclusão do 

curso básico (equivalente ao 1º Grau no Brasil). 



Quadro N2 2 

ESCOLARIDADE Nº DE SUJEITOS % 

1º Grau 180 64 
1º ano/2º Grau 31 12 
2º ano/2º Grau 8 5 

22 Grau 24 17 
1º ano univers. 3 2 

Nº 246 100 

Neste quadro percebe-se que 76% terminava o 1º Grau 

e escolhia o curso técnico-industrial. Os outros segundo 

informações orais, vinham atrafdos pelo aspecto de treina

mento em um curso com bom equipamento em máquinas e aparel

hos da melhor qualidade. 

2. INSTRUMENTOS USADOS. 
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Consideramos que os testes devem ser elaborados con

forme as populações a examinar; já que as diferenças de meio 

cultural, as caracterfsticas das diversas popula9ões de can

didatos, as modalidades de formagão e as condi9ôes particula

res de desempenho das ocupações, se encontram nos fatores 

que forçam a ajustá-los, tanto no conteúdo, como na forma. 

As provas válidas em certas condi9ões ou dentro de um contex

to psicossocial determinado, não forçosamente o são fora .. _ ., 

dele. Tampouco devem-se exagerar as discrepancias intercul

turais e despreciar sistematicamente a experiência adquirida 

em países mais avançados. Portanto, ainda que o melhor fos

se que cada organismo de formação profissional construa seus 

pr6prios testes, também é bom adaptar outros já existentes 



levando em conta ou mehor, ap6s uma boa inf orro"ação sobre 

certos parâmetros que possam caracteriza-lo como um bom 

teste. 

Para partir de uma base cientifica, segundo os pos

tulados da Psicologia Aplicada, a este trabalho dedicamo-

nos a uma análise minuciosa dos programas de estudo das ma

térias que compunham a bagagem de cada especialidade, com a 

finalidade de realizar uma lista de aptidões e traços que 

compõe a especificação profissional de cada especialidade 

(Anexo Nº 111), o qual pode-se ver resumido no Quadro Nº 3. 

Este 6 um quadro de duas entradas, em uma aparecem 

as aptidões e na outra as especialidades. Na intersessão 

entre linha e coluna aparece um ponto, se essa aptidão 6 

necessária ~guela especialidade. Na linha debaixo aparecem 

os números que correspondem aos testes que foram aplicados 

para medir aquelas aptidões e tragos. 

Os números significam: 

1. Teste de Inteligencia não verbal de P. Weil 
2. Teste de Raciocínio Espacial - Ribacow 
3. _Teste de Percepção Espacial - TSP 
4. Teste de Encaixe 
5. Destreza Manual - Edites 
6. - Psicodigital - Vetor 
7. Atenção Concentrada - Toulouse (CEPA) 
8. Atenção distribuida 
9. Raciocinio !'1ecânico - DAT 

10. Rapidez e exatidão de cálculo - CEPA 
11. Mem6ria Visual 
12. Mem6ria Auditiva 
13. Inventário de Interesses - Thurstone Angelini 
14. Questionário "Estilo de Chefia" 
15. Teste dos Desenhos - Wartegg 
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Para determinar quais seriam os testes a integra

rem a bateria para a seles:ão. dos primeiros alunos deste ti

po de forma9ão profissional, se experimentaram 13 testes 
·0 

psicométricos, um de interesses ocupacionais e dois de per-

sonalidade, agregando-se questionário confidencial que se 

referia a aspectos pessoais. 

A escolha dos testes e instrumentos foi orientada 

de acordo com os seguintes critérios: 

a) Quanto a seus objetivos: 
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Selecionamos aquelas provas que diziam medir as 

aptidões e traços que tornaram-se necessários segundo a aná

lise dos programas de estudo de cada especialidade (Anexo 

NQ 11). 

b) Quanto ao tempe: 

o tempo de aplicação de cada prova~~devia ser 

muito prolongado, pois tinhamos que medir vários aspectos e 

nosso tempo era escasso; Devíamos aplicar todas as provas 

em tres sessões (de 7:30 a j1:00 horas). 

c) Quanto á apuração: 

A apuração dos protocolos far-se-ia de forma 

manual e os resultados deviam ser entregues em dois dias, 

uma vez que era importante que o tempo de apuração de cada 

teste fosseo menor possível sem prejuízo da objetividade. 

d) Recursos materiais: 

Como se tratava de um programa que devia con

tar com verbas governamentais relativamente limitadas, os 

testes deviam ser o máximo possível reutilizáveis, ou seja, 



do tipo caderno de provas con folha de respostas, em sepa

rado. Porém alguns não puderam seguir este sistema, como 

os de habilidade manual. 

e) Dados de precisão e validade: 

Oferecidos pelo autor e/ou pelos editores nos 

manuais. 

f) Quanto á forma de aplica~ão: 

Deviam de ser unicamente coletivos; Por esta 

razão não se utilizaram provas tais como: estereosc6pio, 

Orth-Rather para percepção visual, etc. 

Por outro lado, uma de nossas limita9ões era o 

fato de que em nosso país havia pouca variedade de testes 

conhecidos, entre eles, escolhemos aqueles que reuniam as 

condições anteriormente citadas, e em al guns deler 

sem experiencia anterior de aplicarão, como o ca a de psi

codigital, gerencial, etc. 
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Vários testes escolhidos fo r am dr bateria C E P A, 

que tiveram seus fatores identificados e e~traidos atraves 

da Análise Fatorial. Atualmente a maioria dos testes ou 

bateria de testes usados na orient~ão se baseiam na Análi-

se Fatorial. As palavras da Prof. Fanny Malin Tchai c wsky 

definem exatamente nosso pensamento: "E importante e tender 

a estructura das habilidades mentais, mas, ,para o orientador 

educacional ou o encarregado da seleção, a questão vital é a 

significayão educacional e vocacional destas habilidades men

tais ou fatores. Os orientadores precisam saber o quanto as 

baterias de testes,com base cientifica, podem indicar as pers-



pectivas de sucesso e satisfação nos vários campos de estu

do e de trabal~o" (Idem, ipsis litteris, 1974, p.10). 

A finalidade principal desta investigação, era 

para nos anos seguintes, poder contar com testes disponí

veis para avaliação do potencial humano, especialmente or

ganizados, atendendo ás necessidades específicas e adapta

dos . ás condições das instituições deste tipo de formação. 

Os testes empregados podem classi~car-se nos se-

guintes grupos: 

- Fator G: 

INV de Pierre Weil, é um teste nao verbal que me-

de o desenvolvimento mental. 

- Fator E: 

: Teste Ribacow da bateria CEPA, Teste TSP e de en

caixe, são essencialmente de visualização espacial (fator S 

de Thustone) abrangendo manipulação mental de dois dimen-
~ soes. 

- Fãtor P: 

Atengão concentrada de Toulouse, rapidez e exati

dão no cálculo da CEPA e atengão simultânea (distribuída). 

Une-os o fator percepção (Thurstone, 1950). 

- Fator Mo: 

Destreza manual da Edites e Psicodigital, úne-os 

o fator de coordenação visomotriz. 

- Fator M: 

Os que medem mem6ria, seja de elementos vistos ou 

ouvidos, Memoria visual e auditiva de J.J. Aguirre. 
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- Interesse e personalidade: 

são os trayos que são medidos pelos interesses 

ocupacionais de Thurstone e Angelini-Angelini; Questioná-

rio Gerencial e o teste de desenhos de Wartegg. 

A seguir uma descri~ão mais detalhada de cada 

um dos testes: 

a) INV de Pierre Weil 

Teste de inteligencia não verbal de Pierre Weil. 

O seu objetivo é medir o nível de inteligencia geral do 

sujeito e fazer um progn6~tico do grau de complexidade 

que o examL~ando poderá alcan9ar nos estudos profissionais. 

Este teste foi criado para pesquisas e diagn6sti-
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co na Sociedade Pestalozzi do Brasil, sendo posterior-

mente usado pelo SENAC. Os itens do INV embora ins-

pirados no teste de matrizes progressivas de Raven, 

no de Dearborn, no mosaico de Gelli, e parte no 

teste de inteligencia do Ricard Neilli, são todos ori-

ginais; e medem funyões tais como: Inclusão numa 

classe, seriações concretas e numéricas, relayões 
-

espaciais. Embora usado com bom em alunos do 

curso do 1Q Grau, tem a grande vantagem de poder 

ser aplicado a analfabetos. 
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o INV se apresenta em três séries paralelas - As 

formas A, B e C - constando cada uma de 60 itens. Utiliza-
\ 

mos a forma A, respeitando as normas de aplicação, adminis-

tração e avaliação dos resultados através do crivo de apurÊ 

ção; apresentados no manual da bateria CEPA da qual forma 

partes. 

As questões se referem ~a "figuras ou séries de figu 

ras nas quais· falta urna parte que est~ coberta por um quadri 

nho, os examinados devem buscar entre os quadrinhos debaixo 

(oito em total), o que est~ faltando na figura e devem fazer 

uma cruz encima do quadro debaixo que tem a parte que falta 

na figura de cima. As isntruções verbais eram el'aboradas fa

zendo-se referênci q a pensar para completar essa percepção. 

Eram de dificuldade crescente. Apresenta dois itens de trei

namento. O tempo de aplicação ê livre" mas deve anotar, na 

capa do caderno, o tempo de duração de cada examinado. 

A fig. 1 reproduz duas questões de exemplificação. 

------ - ------
Figura N2 1. 



b) percepção espacial - fator S - Ribacow 

Este teste foi usado por Le6n Walther no instituto 

de Genebra e posteriormente para investigações no SENAC, Bra 

sil. Embora não haja contraindicação para ser aplicado a allill 

fabetos, a pr á t i ca tem d emonstrado que é necessário, pelo m~ 

nos, um nível de instrução de 2Q ano de lQ grau, para a com

preensão das instruções. Provavelmente a exigência básica é 

a de natureza i ntelectual, em f a ce d a complexidade da taref.a 

a executar. 

Consta de caderno de duas folhas, de 24 itens, na 

capa contém instruções para execução e exemplos. Crivo de a

puração. As normas de aplicação e avaliação aparecem no manE 

al :.da bateria CEPA da qual é parte. O tempo total é de 15 mi 
nutos. O problema consiste em identificar quais sao os dois 

tracinhos que devem se unir com uma linha reta, de tal manei 

ra que, se unissem as duas partes em outra posição, formari-

- am um quadrado. Ao lado de cada figura devem colocar os dois 

números que fica m nas extremidades da linha reta que traçou, 

conforme o exemplo constante das instruções (fig. 2). 

TESTE DE RIBACOW 
Fator S 

INSTRUÇnES 

Nas páginas seguintes há várias figuras, tendo ao 
redor alguns traços pequenos numerados. Em cada figura você 
deve unir dois traços com uma linha reta, de tal modo que, " se 
você une as duas partes em outra posição formará um quadrado. 

Ao lado de cada figura, escreva os dois números que 
ficam nas extremidades da linha reta que você traçou. 

Observe os seguintes exemplos: 



A 

64 , 

~ 3 4 5 

45 

14 1~ 1<. 11 10 '3 
11 

8 
- - - - - - - - F1. gurã NQ 2 

C) Teste de percepção Espacial - TSP 

o Teste S da Factored Aptitud Series. Mede a capa-

-cidade de percepçao da Gestalt de figur a s separadas em par-

tes e a rapidez de percebê- la. A prova consta de duas folhas 

com 24 itens, nos quais o problema consiste em identiftar en 

tre quatro figuras apresentãdas à direita qual é a que se 

formaria se se unissem os pedaços que aparecem à esquerda em 

sombreado e marcá-lo com uma cruz. Como no exemplo da fig . 3. 

O tem~o total de aplicação é de 5 minutos. sua ap~ 
-raçao se faz com crivó especifico. 

----------

TESTE TSP 

Fator S 

INSTRUÇõES 

Na continuação terá você uma figura sombreada, sitB 
ada à esquerda de -um grupo de figuras com n~meros ' l - 2 - 3 Y 
4 encima da série. Você deverá marcar neste grupo, a figura 
que ficará formada se se une a figura sombreada. Deve prestar 
muita atenção, já que esta prova requer rapidez e exatidão. 

Se há dÚvida em um exercicio passe imediatamente ao 
seguinte, já que tem somente 5 minutos par a realizar o teste. 

ATENDA A EXPLICAÇÃO DO EXAMINADOR 

E NÂO COMECE AT~ QUE ELE D~ O SINAL 
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Figura Nº 3 

d) Teste de encaixe: 

~ um teste que foi usado em 1977 e 1978 por Alba 

SYlveira, psic61oga, em seleção de pessoal para as obras de 

Itaip~. Está formada por doze questões, cada uma das quais 

representam figuras separad2s por espaços. Espaços são fi~ 

ras que devem ser buscadas entre as debaixo que tem letras 

e colocar essa letra no quadrinho ~ que está no meio de cada 

duas Figuras. Como na Fig. n2 4 • --Tempo. de aplicação 5 mi-

nutos. 

TESTE DE ENCAI-XE 

Observem vocês as três figuras ~uper10res do pon
to I, duas delas estão separadas por u@ espaço, se nos fixa
mos atentamente nas figuras que es~ão abaixo, que têm letras 
veremos que 'duas delas pode~ ser cOlocadas perfeitamente em 
ambos espaços. 

A seu ver qual encaixaria no primeiro espaço, ob
serve a forma do mesmo. O quadrado é assim? e vemos que o 
quadrado tem a letra D, portanto colocamos a letra D no qua
drinho que está no espaço. E o segundo espaço? Observamos as 
figuras que sobram abaixo •••• escreva no espaço, a que con
sidere correta. 

Corno se vê, é urna tarefa relativamente fácil, o 
mesmo se deve fazer com as Figuras do ponto 11. Buscar entre 
as figuras com letras a que coincide com a forma do espaço 
existente enn~e cada Figura. Na terceira série tem que en
trar duas Figuras e ambas devem coincidir entre si, também. 

NÃO SE ESQUEÇA DE COLOCAR AS LETRAS QUE CORRESPONDEM As 

FIGURAS. 



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES E FAÇA UM 

TREINAMENTO COM O EXEMPLO ABAIXO: 

D 

e) Atenção concentrada 

D 

c D 

Figura NQ 4 
Fator-Toulouse Pier6n 
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Mede a rapidez de reação e exatidão ao executar u

ma tarefa simples de natureza perceptiva, sem recQrrer As 

funções intelectuais. 

A tarefa consiste em olhar um por um os quadros de 

baixo de esquerda à direita nas linhas, e compara compara 

com os modelos do alto (são quatro) . Se o debaixo ~or igual 

a qualquer um deles , devem cortar o quadraào com um traço in 
-

clinado. Se faz o treino com el es nas duas últimas linhcs 24 

e 25. Devem fazê-lo com rapidez e atenção. Tempo de aplica

ção é de 5 minutos. AS instruções são dadas oralmente. Fig. 

5. Forma parte da bateria CEPA. 
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Figura N2 5 

f) Ranidez e exatidão de cálculo - fator n - bate

ria CEPA 

De origem suiça, constituiu-se de 25 pequenas adi

çoes e multiplicações, e requer do examinado certo automati~ 

mo no calculo da s operações fundamentais, afim de verificara 

aptidão numérica. O seu fator primordial é o rendimento, is

to é a rapidez da exec~ção. Esta é diferente do raciocinio 

matemático. O teste consta de urna página, metade adições e 

metade mUltiplicações. As normas de apuração sao seguida s 

as do manual da bateria CEPA. Exemplos da fig. 6 • O tempo é 

de 2 minutos para as mUltiplicações e 2 minutos para as adi-
..., 

çoes. 

- - - - - - -- - - - - - - - -- -- - -- - --

RAPIDEZ E EXATIDÃO DE CALCULO 

Fator N 

Som-ª.!_ 

36 17 74 92 
54 52 48 13 

-ª.L -ª~ --ªL -5JL 



3314 
2 

MUI tiplicé'r 

5042 
3 

8542 
4 

6273 
7 

- - - - --' - - - - FTg .. N2-6 -
g) Teste de atencão distribuida - Guardo 

E um teste utilizado em seleção de pessoal para as 

obras de Itaipú de 1977 em diante. Forma parte da bateria 

de Mandolini - Guardo, consta de 51 ítens que são quadrinhos 

que contém: um nÚmero e uma letra e a tarefa é buscar em or

dem crescente pelos números qual é a letra que ,lhe correspoB 

de e escrevê .... la na folha de respostas ao lado do m1mero a le 

trç correspondente. O tempo é de 5 minutos. Deve respeitar a 

sequência porque se não o fizer perde pontos. 

-- - - ~ - -- -- ---- ----------
TESTE DE ATENÇÃO DISTRIBUID~ 

Observe o desenho inferior. ~ um quadrado, dentro 
do qual há um nÚmero e uma letra. 

LIJ 
No ~ verso desta folha você encontrará urna séri~ 

de quadrados idênticos a. este modelo, numerados de 1 a 54, 
cada qual com uma letra diferente e coloc~das em desordem, 
exceto o n~mero 1 que é o primeiro de cima ~ esquerda. 

O que você deve fazer é simples: busque o quadr-ª 
do N2 2 e veja a. letra que está dentro dele. Anote esta le
tra na fO-lha de respostas, em frente a.o N2 2, pois o · NQ 1 
já está anotado. 

Depois procure o quadradoN2 3, e assim por dia~ 
te. sempre seguindo a ~ordem de sequência, já que se saltar 
um n~mero, perderá pontos. 

MARQUE NA FOLHA DE RESPOSTA CONFORME O EXEMPLO ABAIXO 

1 •• J .••• 
D 2 ••••••• 

3 ••••••• 
~ ...... . 
5 ••....• 
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TESTE D~ATENÇÃO DISTRIBUIDA 

m 
[TI 

W 
[[] 

13J I 
I ~ I 

[lJ 
I ~~ I 
I ~ I 
[I] 

[] 

rn 
h) Teste de Destreza Manual de Edites 

69 

Figura N2 7 

Da Factored Aptitud Series adaptada para o portu_ 

guês por_ c. Piovanili, HEC, 820 revisto p or Bdi tes, são Paulo. 

Prova M da bateria TSP mede a habilid ade das mãos em tare

fas que requerem precisão, através de suas três sub-provas: 

Labirinto, til e pontillado. Tempo é de um minuto para c~ 

d a sub-prova. A primeira consiste em traçar uma linha at a 

vês do labirinto, sem levantar o lápis e sem tocar as pontas 
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a segunda tarefa consiste em fazer dois tils em cada quadri

nho sem sair das bordas e a terceira tarefa consiste em colo 

car um ponto em cada tríângulo sem tocar as bordas em um te.!!l 

po limitado. (Fig.8) Avalia-se segundo as regras que apare-

cem no manual. 

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - ______ -J'_ 

DESTREZA MANUAL 

Esta prova é para comprovar sua destreza manual . 
Com um lápis de ponta afiada deve efetuar três 

exerc1cios. 
Trabalhe nos seguintes exerc1cios para praticar: 

PROVA 1 

Trace uma linha 
através do labi
rinto. 

PROVA 2 

Faça tils em 
cada quadro. 

DDD 
DOD 
DDD 

Pergunte se tiver alguma d~vida. 

PROVA~ 

Marque um ponto 
em cada triân~ 
lo. 

Quando se diga PRONTO - COMEÇAR, iniciará a primeira prova. 
Deve trabalhar rapidamentê e com EXATIDÃO, a velocidade é 
importante. 

Tempo: •••••••• minu to s. E SPERE A ORDEM! 

Figura N2 8 
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i) Teste P'si codi cri tal: 
--------~~~~--

Mede €oordenação visomotora, fad i gabi l i àade e tam

bém certo grau d e d i s crimi naçã o de cores. Consta de quatro 

folhas riscadas (em vertical e horizontal) ond e a pessoa com 

um lápis de duas , cores (vermelho e azul) vai colo cando lis

t r a s horizontai s em cada regra conforme um mod e l o qu e ap ar e

ce na pri meira página . Editada pela Vetor, são Paulo. Exem

pl o s na f ig. 9. 

--- - --- ----- - -- - -----

1- 1- 1- M OD ELO 

1- 1- 1- 1- 1- 1 

, 
I I I 

~ -

I -

I 
I -
I 

I 

I 

-

N2 d e traços Tempo 1 

I 



INSTRUCÕES 
Marque horizontalmente os quadros em branco com a mes

ma disposição de cores do MODELO acima. Sem preocupar-se pe
la quantidade de linhas traçadas, faça linha por linha até. o 
examinador di zer ·!CRU Z", nesse momento você deve marcar uma 
cruz no lugar de uma linha. Em seguida continúe até ouvir a 
ordem de "ALTO". - IMPORTANTE - O b:xITO DEPENDERA DE SUA RA

PIDEZ. Não está permitido: interromper os movimentos para 
qualquer fim ou fazer linhas de uma cor e logo marcar em ci-
ITl-ª a ~or_corre~ondente~ __ _ 

j)Aptidão Mnemônica ou facilidade de Evolução - Fa 

tor M. 

~ de valor essencial para a aprenãizagem. Ainda 

quando haja relativa independência entre memória e inteli

gência, nenhum comportamento inteligente é possivel sem me

m6ria. Ademais disso, em determinadas tarefas ou estudos, a 

aptidão mnemônica pode compensar uma inteligência não muito 

satisfatória. As provas de memória encontram -um obstáculº 

na diversificaçã o de material empregado par a medi - la. Face 

a essas diversificações, é conveniente medir a aptidão mne

mônica pelo menos com dois tipos de material: auditivo e- vi 

sual. O material auditivo consiste em três séries de pala

vras com relação entre si, que se lêem aos sujeitos em voz 

alta e logo em seguida escrevem as palavras que se recordam 

nos lugares correspondentes. Como na figo 10. 

jarra • ••••••• 
prado •••••••• 
jardim ••••••• 
m6.sica ••••••• 
cama ••••• ~ ••• 

-casa ••••••••• 

FOLHA DE RESPOSTAS 

22 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · . . . . . . . . . . . · ........... . · .......... . · ............ . · ............ . · ............. . 
· .' .......... . .. ............. . · .......... . .. . .. . . .. . .. . .. . 

Pontos 

· . . . . . . . . . · ......... . · ......... . · .......... . 
· . . . . . . . .. . · ........ . 



guerra ••••••• 
ci ne •••• . . • • • 
escola ••••••• 
ci vilização •• 
fábri ca •••.•• 
cons ti 'Cuição. 
dese!'l..ho •••••• 
esporte. . . • •• 
trem ••••• .. .. .. . 

O material 

em diferentes partes 

.. . . . . .. .. .. .. . . . 

.. ......... . .. .. .. . . · .. . .. .. .. . .. .. .. 
.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 
.. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
• • .. .. .. .. .. .. .. .. 
· . . .. .. .. .. .. 

visual é um 

do desenho, 

20 segundos, em seguida retira-se 

ca em outro semelhante mas menor, 

Tem crivo de apuraçao. (Fig. 11). 

· . . . .. .. .. . .. .. .. .. · . .. .. .. .. .. .. ~ . · ....... . . .. • • • . ....... .. .. 
· ...... . .. .. ............... .. 
.. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. ............. . 
.. .. .. ...... .. ............. .. 

.. ......... .. .. ............. .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... .. 
.. .. .. .. .. . . • • • · .. • • 
.. .. .. .. . .. .. . .. .. .. · .. .. .. .. .. .. .. .. . 

Total .................. 

Fi gura NQ 10 

desenho com vários pontos 

o sujei to o observa durante 

o desenho e a pessoa colo..;-

os -? ontos que se recorda. 

FOLHA DE RESPOSTA 

Figura N2 11 a. 



CARTAZ REDUZIDO 

Figura 11 b .. 
k) Raciocínio Mecânico - DAT 

Tradução' e aãap tação espanhola, Forma L, da ba te

ria "Test de Apti tuães Diferenciales" de Bennet, Seashore e 

Wesman. Foi normalizado para o 22 Grau pela Unidade de PsicQ 

metria e Psicologia ôscolar do DOEV do MEC - Paraguay. Cada 

uma das questõe~ têm três respostas para que se escolha uma. 

(Fig.12) • 

Esta prova consiste em uma porção de figuras com 
perguntas sobre elas. Olhe o exemplo X, nesta mesma página, 

,., 
para voce ver o que tem de ser feito. O exemplo X mostra a 
figura de dois homens carregando, sobre uma tábua, uma peça 
de máquina e a pergunta é: "Qual dos dois homens SUDorta ma
ior peso? Se fôr igual t margue C. O -homem 11 BU suporta peso mÊ 
ior porque a carga está mais próxima dele do que do homem" An• 

Assim, na folha âe respostas, dada em separado, voce deve e~ 
encerrar em um círculo a letra IrB", como aqui A B C 

X 
Qual dos homens suporta mai 
or peso? (Se fôr p~sQ~ i~~al 
marque C). 

Fi gura Nº 12. 
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1) Inventário de interesses de Thrustone. 

De L.L.Thurstone, adaptação de A.L. Angelini. Em 

sua versão castelh~na foi citada pela Universid ?de do Traba

lho do Uruguay. através do inventário , o examinando pode iãe-F 

tificar claramente os seus interesses vocacionai s, sempre qüe 

as condições permitam que ele marqu e suas escolhas com fran

queza e honestidade. Pode ser respondido com facilidade e sem 

demora, e ser aplicad o a pessoas de nivel de instrução de 1 2 

grau, ou superior. como também a adul tos que não fre quentam 

a escola. 

A aplicação dura menos de dez minutos e apresenta 

um perfil de resultados em dez áreas profissionais. A conta

gem dos pontos é muito simples e requer apenas, para toda a 

prova, uns doi s ou três minutos. Tem folha de respostas. O 

ma terial da= prova é uma folha dupla, tendo a página interna 

dividida em- retângulos com dez linhas e dez colunas, forman

do 100 pequenos retangulos contendo dois nomes de profissões 

As áreas são as seguinte s: 

CF Ciencias Fisicas e Mecânica s 

CB Ciências Biológicas 

C Cálculo 

N - Negócios 

E Práticas Executivas 

P Prática s Persuasivas 

L Linguagem 

H Práticas Humanitarias 

A prá ticas -Artis ti C? s 

M Práticas Musicai s 

(exemplos na figa 13) 



Na parte interna deste teste tem um formulário, no 
qual você deve i rdicar sua prefe ...... ência por diversas prDfissQ 
es. As profissões qparecem em pares, dentro de quadrados. Em 
cada quadrado você deverá comparar as duas profissões e mar
car a que prefere na FOLHA DE RESPOSTAS, rodeando com um ci~ 

eulo a que equivale ao,nQ 1 ou 2. NÃO ESCREVA NADA NO ~~TERI 
AL DE PROVA, FAÇA-O NA FOLHA DE RESPOSTA. 

Exemplo: 

Faça um circulo em 
torno do nº 1 se 
prefere a la. pro
fissão do par. 

Faça um circulo em 
torno do J~ 2 se 
prefere a 2a. pro-
,... -rlssao. 

Faça uma cruz nas 
duas profi ssões 
se não gosta de 
nenhuma das duas. 

Faça um circulo em 
torno de ambos os 
números. 

cy Contador 

Méãico ,i 

1 Advogado 

I Engenheiro ® 

! X Dentista 
I 

Farmaceutico ~ 
G) Veteriná!'io 

QuimicQ'@ 

A pessoa que marque 
assim, prefere ser 
Contador que ser M~ 
dico. 

A pessoa que marque 
assimt gostaria ma~ 
ser Engenheiro do 
que ·advogado. 

A pessoa que marque 
assim, não gosta de 
ser nem Den ti s ta ne..m 
F arma ceu ti co. 

A pessoa que marca 
assim, prefere ambffi 
profissões, ou seja 
gosta das duas. 

Ao realizar suas preferencias, pense somente no i~ 
teresse que tem pelas atividades em cada profissão, sem preg 
cupar-se pelas diferenças de remuneração ou de posição soci
al. 

Figura 13. 
m) Estilo de Chefia: 

E um questionário de frases diretas que pergunta 

sobre corno o sujeito relaciona-se com um grupo. Foi muito 

utili 7 ado pela Psicóloga Alba Sylveira em seleção de pesso_ 

al para as obras de Itaipú. Pode-se conhecer através deste 

questionário, o modo como a pessoa se relaciona com outros 

membros de um grupo; este modo pode ser: autori tário é onde 

sempre há um chefe e um supordinado, a relação é de domina
dor a dominado; Democrático é a relação de igual a igual, 
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... 
onde se trabalha juntos.; Laisse-Faire, sao os que pensam 

~ue cada um faz o que quer, sem guias ou normas. 

Ao aplicar este questioná"rio buscávamos conhecer mais um as

pecto da pessoa, uma vez que t por se tratar de um questioná 

rio aberto, pode apresentar respostas que não correspondam 

com a realidade do sujeito, mas sim com seu ideal, ou seja o 

que ele gostaria de ser, razão pela qual não o incluimos no 

es tudo es ta ti s ti co. 

Leia com atençao as frases e logo marque com uma 
urna cruz (x) as afirmações que m2i~ estão de acordo com sua 
forma dE pensar ou atuar. 

Exemplos: 
... 

1. Em uma reunlao de trabalho voce gosta que se 
cumpram os planos do dia que apresenta. Se é 
necessário os exige. 

2. Procura na medida do ~ossivel que todos os 
companheiros trabalhe~. 

3. Gosta de deixar que o- grupo se arranje sozi
nho e como possa, cuando se trata de tomar u 
ma decisão dificil. 

Figura 14 

· ............ . 
• •••••••••• 

· ......... . 

n) Teste a linquagem dos desen..~os - Warteaq 
Biedma -----

o teste dos desenhos de Wartegg fazemo-lo tomando 

por base o livro publicado por Carlos J.Biedma e Pedro G. 

D'Alfonso editado por Kapelusz - Buenos Aires, Argentina, 

1960. 

são dezesseis temes propostos pare sua conclusão. 

Pode ser aplicado a toda pessoa capaz de desenhar sem limite 

fixo de idade. A prova permite conhecer o rendimento indivi

dual, o comportamento e também a situação e a tomada de posi 

ção do sujei to an"Ce problema.s de"Cerminaâos. Tem a vantagem 



de poder ser aplicado em forma coletiva, não havendo possibi 

lidade de reação de defesa ou engano pois o sujeito desconh~ 

ce a finalidade do trabalho, a espontaneidade está garantida 

pela liberdade de expressão, já que o tema gráfico inicial 

desperta naturalmen ; a s . ~á0 ens, sem resistências ou artifi 

cios. 

Serão estudadas as posições do sujeito com respei-

to a: 

atitude frente às dificuldades provenientes do ambie~te 

(decisão) 

capacidade de iniciativa, independência e esforço 

atitude voltada para o trabalho 

comportamento voluntário 

ligação de idéias 

- ideal do sujeito 

adaptação ao meio 

atividade intélectual 

Exemplos fig. 15. 

;1. Observe com atenção cada quadrado, em cada um deles há u
rna figura incompleta. 

2. Você deve completar as fig-uras que estão nos quadrados, 
corno desenho que lhe pareça melhor, ousejaJ com o pri
meiro desenho que lhe venha .à mente. 

-
3. Debaixo do desenho que realizou, cOlo·cará o nome da figu-

ra perfeita, mas que tenha significado. 

4. Tem um tempo máximo de 10 minutos para realizar os dese
nhos. 
Exemplo: 

• 
• 

J _ _ 1 ____ _ _ _ .z. _ _b __ _ '"- _i' __ 

Figura N2 15 
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o) Questionário Confidencial - DOEV - IvíEC 

E ~~ questionário elaborado na Unidade de Psicome

tria do DOEV - I'iEC, do qual a autora é a responsável. 

A fL~alidade do questionário é con~ecer asnectos 

da vida do su j eito descritos por ele mesmo. Consta de seis 

folhas que o sujeito deve preencher com sinceridade. O obje

tivo é complementar o conhecimiento do ca~didato com dados 

qqe ele possa dizer dele mesmo. 

As áreas são as seguintes: 

- dados de identificação (nome e outros ) 

- Saúde física 

medos e aspirações ( educação sexyal ) 

- Estudos cursados 

Aspecto emocional e afetivo 

- Intereses e vocación 

O questionário completo pode-se ver no ~~exo IV 

3. COLETA DE DADOS. 

Para a coleta de dados procedeu-se da seguinte 

forma : Seguindo-se o planejamento aplicaram-se os intrumen

tos (16 em total) en tres sessoes tomando em conta e contro

la~do para que houvesse o menos possível de influência de 

fatores tais como fadiga e falta de interesse ou agrado. 

A partir dos dados dos testes obtivemos as normas 

en nota T, se completaram os perfis individuais ou seu prog

n6stico. 



Processaram-se os dados dos testes logo ap6s sua 

corre9ão, e foi fe~ta uma lista onde aparecia o nome com-

pleto do sujeito , a idade, os escores corret os realizados 

ou "alcanzados em cada teste, e o seu progn6stico de rendi-

mento no curso profissional. As listas por especialidade 

foram feitas por separado (ver modelo no P~exo). 

Também for~~ feitos relatorios L~dividuais (in

clusive os perfis): que foram usados para a coleta de dados 

e caracterizavam á Donulacão qU&~to a: - - -' 

- Nome e sobrenome 

- Idade crono16gica 

- Escolaridade. 

Nome do colégio de origem 

- Rendimento nas provas psico16gicas e seu prog-

n6stico. 

80 

Rendimento nas matérias do primeiro ano de estu -

do. 

Levantaram-se dados além dos de rendilnento acade-

mico, as notas de Il condutas integrativas ll (responsabilidade, 

interesse, comunicayão e integração) são áreas que forman 

parte do novo curriculo escolar do Paraguai e os indicadores 

são apresentados no Anexo III, que foram considerados como 

variáveis que influenciariam (como criterios ) na validação 

das provas psicológicas: 

- Jiiédia de notas em matérias 

- Nota global de condutas integrativas . 

A seleção destas variáveis. se justifica na medida 

em que se trata de ver a utilidade, validade e precisa0 dos 
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testes psicológicos na predição do @xito ou a formação pro

fissional nos cursos técnicos de níyel médio; e o aproveita

mento da form~ção (critério) é por excelência, a base da re-

lação dialógica entre os testes e as matérias e a influência 

do rendimento dos testes aproveitamento da formação profi-

ssional, a variável dependente. 

Para a computação dos referidos daaos, depois de 

selecionados os sujeitos que tL~~am todas as provas, montou-
-

se cuadro geral discriminado cada uma das variáveis citadas. 

Com a colaboragão de oito psicólogas e mais a auto

ra desde trabalho t aplicaram-se e avaliaram-se todas as pro-

vas psicológicas (menos a de personalidade) em uma sema~a e 

foi entregada a parte do Wartegg d~ personalidade -üm mes des-

pois (já que como se explicou anteriormente esse primeiro ano 

não teve peso para a sele9ã~. 

Todos os ·testes e conceit os usados neste trabalho 

eram de conhecimento das psic6logas, que mantinham semore a 

mão em caso de dúvida e consulta qu~ fosse necessária. 

4. TRATAI-lENTO ESTATISTICO. 

a. Validade: 

Por tratar-se de lli~ estudo correlacionaI, foi uti-

lizado especificamente a esta~fstica que mede o coeficiente 

de correla9ão de Pearson para ver a relayão entre o prognós

tico psicol6gico e o rendimento escolar. Este processo foi 

escolh ido por tratar-se de variáveis de natureza intervalar 

contL~ua e que se organizam em uma distribuiyão de curva nor-

!!lal. 
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A f6rmula utilizadê destina-se a obter o coeficien-

te de correlação a partir dos escores b~utos que são realmen-

te a fonte de onde provém os dados t ou seja, os dados origi-

nais. 

As variáveis a serem relacionadas são: 

é a vàriável i Yldependente, é o rendimento nas provas 

psico_6gicas ey~resas no proEYl6stico, em níveis. 

Y - é a variável dependente, é o rendimento acadêmico. 

A f6rmula aparece em Guil Blanes, 1978, p . 88. 

nam~ém empregamos o coeficiente de correlaçâo bi-

se~ial para obter a relação existente entre as notas nos tes-

tes e o êxito ou fracasso em determLnada disciplL~a do curso. 

As notas obtidas no teste representam a variável contínua, a 
\ 

variável dicotômica que se admite como contínua, pois recon~-

hece diferen9as de capacidade entre os alunos provados e en 

tre~reprovados (Fórmula em Garret, 1971, p.413). 

Será obtido o coeficiente de correlayão para cada 

teste com cada uma das materias e tra90s de conduta para cons-

tatar o grau de relação entre os preditores e o aproveitamen-

to e a multiple entre dois testes e a disciplina relacionada. 

A correla9ão múltiu_e é a que indica a relação entre uma sé-

rie de notas obtidas e as mesmas notas preditas por me~o da 

equa9ão de regressão rrníltiple {Garret, 1971, p.441). 

b) Foi obtido: média, Desvio Padrão e êrro padrão 

da média. Com calculadora mfu~ual pois não se con~a com com-

putadora. 

c) Precisão - como era impossível uma segunda apli-

ca9ão dos testes por dificuldades econômicas da instituiyão, 



e tempo (as classes comeyaram tarde), utilizou-se as duas 

fÓ::"I1lulas de Kuder-Ricnardson.. 

Para os testes INV, D •• .n.loaco"W , TSP, e raciocLnio 

mec~ico~ os índices de nrecisão =oram oD~idos nela fórmu-

la IGl20 de Kuder- Richardson. 

Para os outros testes que mediam rapidez de per-

cepção, memória e coordenação motriz ~oram obtiao pela fór-
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mula KR21 de Kuder - Richardson, pois não era possível urna se-

gLJ.nda apli cação. 

- Para cop~~ecer o grau de precisão das provas , 

calculou-se o coe=iciente de precisão de cada uma das provas. 

Trabalhou-se com lli~ nível de significâ~cia de 

-0,5 que corresDonde a 95~ de certeza 5 
" . que foi o parlli~e~r 

para todo o trabalno. 

e ) Normas 

A obtenção de normas para a população específica, 

foi necessária pois não tiru~amos normas nacionais, salvo de 

alguns testes mas eram de grupos de características bem de -

finidas de nível escolar. 

As normas foram obtidas em nota T que sâo resulta-

dos padronizados, trruls=ormados em uma distribuição de média 

50 e um desvio nadrão de 10. Se~Jndo processo apresentado em 

Garret, 1971, p.350. 
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54 62 ...,~ 

lu 67 
:.'.? 60 1'7 66 I r 
t:)'" 
""é.. 

t:)0 
-'-' 16 65 

51 .... . -
?C 15 61.:,. 

50 r- r-
--,~ 

-'-' 1 L;. 63 
L~9 c::~ 

-'-' 13 r? 0_ 
I,R r:: 
71..-1 ../ - 12 60 
47 51 11 rr .. ..., 

-'-

46 50 10 57 
45 úO . -' O 56 -
L'r4 4" 2 r::.!..t. ,;.; , 
I 47 ~J 

'7 r~ 

I ::'c: 
'"') 4 r 

~ lfL -
r 50 O 

41 45 5 l!. '-L:..0 ,v 44- 4 4ó 
~Q 
-' ./ 

/. -;; -r_ :J 4-::' 
38 42 2 40 
37 41 1 36 
-r 40 ":;0 r 28 
35 38 
- T 
5L4 37 ..,.-
::;::; 37 
32 36 
31 ~r 

~J 
-'-

30 -. 
'.J ":;L} 

29 33 
28 32 

.. 27 30 
26 29 
')h 
:.-"J 27 
2[. 26 
11 25 
12 21 
21 
20 
.. r.. 
1::1 
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TEST T S ? '!'EST D::: D:SSTREZA I'I..4 .. l1UAL 

F"L1.l1 ~ c_.1 e -bT-t.1to i~ota m - ~I·.-,..!..r; .. ~o b :'""'l..to I\Jotó IT' !.. ..1..:..vC .. \; __ .!.. 

24 74 136 - .. / , f'\ 
1 .. 0 79 

23 7-:!. . ./ 131 - 1~~. , .:I::: 
') r , 57 Lo:'- 12 '- - 130 77 

21 ~-1 
-' , 

1 ,.., .... - 125 c.. I 

20 47 116 - 120 68 
-'10 1.:..~ , _. . ./ 111 - 115 67 

18 10ó - 110 66 

17 ~·O 101 - 105 65 

16 39 ar _,o .- 100 64-

15 -"r 
':;0 91 q.; - -' 63 

14 )~) 86 90 62 

13 34 81 - 85 60 

12 7" 
..JL 76 - 80 58 

11 71 - ']r:.; 55 , _. 

10 ~ 30 66 - 70 ;;i.J.. 
-' 

~ 

S) 28 61 t:.. r::. 51 v./ 

8 
~ .- óO 48 :J 

7 ') .-
LO 51 -~ l, h. 

~ ""' ./.-/ '"T.-/ 

r 25 O 46 50 1.:.. 7., . ./ 
5 22 41 45 "?q 

.:1-

36 - 40 36 

31 - ""'ç:: 32 .:I_I 

26 30 28 
:;>'" _ I - 25 21 



'r_--,.l...",,-ie ru± L.Vobf bruto 

792 - 822 

7E:i - 791 

701 - 73 -1 

570 - 700 

r- 9 c':;> - 669 

632 

577 607 

5 i;·'- - 576 

cc/. -" ) I _ - '-

483 

422 452 

391 [;.21 

390 

328 - 358 

297 - 327 

266 - 296 

235 265 

204 - 234 

173 203 

142 172 

111 - 1L,~1 

81 - 110 

Nota 

78 

74 

71 

70 

69 

52 

60 

58 

55 

52 

49 
. r 
40 

42 

40 

37 

30 

86 

Razol1.amiento - r. , •. He CaTIJ..co 

Punt~,le - .l... Nota m 
DYllt.-O 1-

19 78 

15 7ó 

17 68 

16 6~ 
.J 

15 61 

14 SP 
.J -

1: ~:; 
./ ... 

12 50 

11 48 

1C 
, I 

L+L;-

~ - 9 40 

o u 35 

7 :J:J 

6 30 

:; 25 ... 
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RaD idez Exactitud 

PUl1taje bruto Nota T PLLYlta.je bruto Nota T 
./ 

O 66 203 78 
1 60 194 - 195 74 
2 59. 191 72 
3 57 181 - 186 71 
4 55 179 70 
5 53 175 - 177 69 
6 52 170 - 171 68 
7 51 168 67 
8 50 164 - 166 66 
9 48 157 160 65 

10 48 154 - 156 64 
11 47 148 - 152 h~ v:J 
12 47 145 - 147 62 
13 46 141 - 143 61 
1Lt- 45 138 - 140 60 
15 45 128 - 137 ::;0 

,./../ 

16 44 125 - 127 57 
17 11 117 - 124 56 
18 11 114 - 116 54 
19 l! 107 - 113 53 
20 43 104 - 106 52 -" 

21 " 98 - 103 51 -
22 " 95 - 97 50 
23 " 92 - 94 49 
24 89 91 48 
25 I • ..., 

-,- I 86 88 46 
26 11 80 85 45 
27 " 74 - 79 44 
28 " 71 - 73 43 
29 68 - 70 42 
30 41 64 - 67 41 
33 40 61 63 40 
34 40 57 - 60 39 
35 39 54 - 56 38 
~.-- 39 50 - 52 36 :J O 
37 - 50 38 47 - 49 35 
55 ~7 

:J. 43 - 46 35 
57 - 58 36 33 - 42 33 
60 85 35 30 - 32 32 
91 34 26 - 28 30 
92 - 95 33 10 - 12 29 

100 32 O - 5 25 
107 - 108 31 
110 29 
120 28 
125 27 
140 25 
147 24 
148 20 
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ATENCION DISTHIBUTDA T·'IEJ.IORIA VISUAL 

'. Punta,i e bruto Nota T Pun.t.. . .t...aJe bruto Nota T 

102 66 , 15 80 
101 62 + 12 75 
100 60 J? 10 72 

98 59 . 9 70 
96 + 8 69 
94 68 , 7 67 .... 
92 57 + 6 65 
90 + 5 64 
88 56 I 4 62 .... 
86 + 3 61 
84 55 , 2 60 , 

82 55 + 1 59 
80 54 O 58 
78 1 57 
76 2 55 
74 53 - 3 53 
72 - 4 52 
70 52 5 51 
68 51 6 50 
66 50 7 43 
64 - 8 46 

~ - 62 49 9 45 
60 48 - 10 42 
58 '47 - 11 41 
56 46 12 39 
54 LLr:::. . .-' 13 37 
t;~ ~4 - 14 36 -"-" 

50 42 - 15 35 
~ 41 - 16 33 
46 40 - 17 30 
44 38 - - 18 29 
42 37 - - 20 27 
40 37 - 21 16 
38 35 
36 3!f 
34 32 -
32 31 
28 30 
26 28 
24 26 -
22 25 

4 20 
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I·IEr·IORIA AUDITIVA P~2IDEZ Y &~~CTITUD DE CALCULO 

Punta.je bruto Nota T Puntaje bruto Nota T 

60 72 40 79 
59 68 38 73 
58 r7 o , 37 71 
57 65 36 70 
56 63 35 68 
55 61 34 67 
54 60 33 66 
53 59 32 65 
52 58 31 64 
51 57 30 62 
50 56 29 60 
49 55 28 59 
48 54 27 58 
47 53 26 57 
L}6 52 25 55 
45 51 24 54 
44 23 53 
43 22 52 
L}2 49 21 50 
41 48 20 48 
L}O 47 ~ 19 47 
39 - 18 45 
38 17 43 
37 46 16 41 
36 45 15 40 
35 44 14 38 
34 13 37 
33 42 12 35 
32 41 11 34 
31 10 32 
30 40 9 28 
29 8 17 
28 38 7 14 
27 
25 - 26 37 
22 a 24 36 
18 a 21 35 
17 34 

-~. 13 14 33 
5 a 11 32 
1 30 
O 27 



IV. RESULTiillOS, CONCLUSOES 

E PECor"1EI\TDAÇOES 
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1. Adequação dos testes ao gruDO: Dificuldade e Discrimi-

naçao . 

Os testes apresentam em sua maioria, distribuição 

de escores brutos que indicam ser o grau de dificuldades das 

questões adequado ao grupo, cabem, entreta~to, as se~~ntes 

observações em relayão a quatro dos onze testes de aptidão 

esperimentados. 

Quadro Nº 4 

"-
ERRO T E S T E S DESVIO 

PADRÃo 
(G) 

r--
PATIMO 

(E) 

1·. Il\' 276 
268 

246 
279 
210 

60 
24 
24 

44.95 
6.71 

18 . 87 

63 . 7 

7 . 03 
5.21 
2.85 

0 . 02 

0 . 01 

0 .01 

0 . 07 
1 . 42 

2. RIB.AKOi'l 

3. 
4. 

TSP 
Destreza r·ianual 

5~ Psicodigital 

6. Raciocínio IvIecânico 243 
·7. Atenção concentrada R = R336 

Atenção concentrada P = E336 

8. Atenção distribuida 276 

9. IvIem6ria visual 276 
10.. IVIem6ria auditiva -282 

11 . .. Ra'lJidez e exactiãão de 
cálculo ·277 

140 

900 

20 

210 

O 

104 

+ 15 
60 

30 

19.98 
292.79 298.81 

11 .78 3.4 
98.28 20.65 
18.28 -27. 42 

67 .22 25.99 

- 4.69 7.03 
40.59 - 14.03 

21. 42 6 . 48 

0.01 
0.06 
0.08 

0.09 

0.02· 

0.04 

0.02 

A análise dos qesvios padrão de cada teste diz que: 

a) O Teste de relações esnaciais de RibakO\'l se mostrou um. 
tanto difícil, pela sensível acumulação de escores nulos 
no extremo esqu erdo da distribuiyão. Algumas das razões 
deste fenômeno , principalmente na especialidade de quí
mica, foi que a maioria não comnreenãeu as instruyões, 

respondendo ao azar (Fig. 17). 



b) O Teste de relações espaciais mostrou-se fácil para o 

grupo, já que apresenta acumulação no"s escores altos 

(Fig. 18). 

c) O Teste psicodigital apresenta um c ampo de varia9ão 

muito amplo, já que se mostrou difícil pois os esco

res se acumularam de cima a baixo. Podia dever-se a 

que tinham que realizá-la com lápis de duas cores "e al

guns não o ti nham. 

d) O Teste de atenção concentrada, apresenta uma distri

buiçãonormal em seu aspecto de velocidade, não assim 

no aspecto da precisão, no qual apresenta uma curva em 

U. isto pode acontecer, se pensamos que se comporta co

mo uma variável dicotômica (Fig. 20). 

Os histogramas representados nas figuras 16a 

26, se realizaram a partir das distribui9ões de frequên

cia dos quadros de Nº 5 a 15. 

92 
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Quadro 

Teste de Inteligência não verbal 

CLASSES FREQUÊNCIA 

57 61 14 
52 - 56 48 
47 - 51 72 
42 - 46 50 
37 - 41 50 
32 - 36 46 
27 - 31 19 
22- 26 4 
17 - -21 O 

12 - 16 2 

. .276 

Quadro 6 

Teste de RibakoVl 

"-
CLASSES FREQUENCIA 

24 - 26 1 
21 - 23 6 
18 20 t:: 

..I 

15 - 17 8 

12 - 14 22 

9 - 11 38 
.6 - ~"8 56 
3 - 5 74 
O 2 58 

268 
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Quadro 7 

TESTE DE PERCEPÇÃO ESPACIAL - TSP 

CLASSES F 

23 - 25 42 

20 - 22 127 

17 - 19 39 
14 - 16 24 

11 - 13 8 

8 10 3 

5 - 7 2 

2 - 4 

2L~5 

Quadro 8 

TESTE DE DESTREZA JV'lANUAL 

CLASSES F 

131 140 1 

121 130 9 
111 - 120 4 

101 - 110 5 

91 - 100 7 

81 - 90 2,6 

71 - 80 28 

61 - 70 63 

51 - 60 56 

41 - 50 51 

31 - 40 23 

21 - 30 6 

279 
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Quadro 9 

TESTE PSICODIGITAL 

CLASSES F 

8 01 - 840 1 
761 - 800 O 

721 - 760 1 
681 - 720 

641 - 680 1 
601 - 640 1 
561 - 600 1 
521 - 560 O 

481 - 520 5 
441 - 480 13 
401 - 440 8 

361 - 400 21 
- 321 - 360 27 
-- 281 320 32 

241 - 280 36 
201 240 26 

161 - 200 14 

121· - 160 12 
81 - -120 11 

210 

Quadro 10 

TESTE _DE RACIOCINIO ~ffiCM~ICO (DAT.,reduzido) 

CL4.SSES F 

17 - 19 11 
14 - 16 50 
11 - 13 93 

8 - 10 71 
5 - 7 14 

243 
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Quadro 11 

ATENÇÃO CONCENTRADA - TOULOUSE 

HAPIDEZ EXATIDÃO 

CLASSES F CLJ\..8SES F 

200 ~. 209 2 O - 9 183 
190 - 199 5 10 - 19 54 
180 - 189 2 20 - 29 32 
170 - 179 8 30 - 39 14 
160 169 10 40 49 n o 

150 - 159 9 50 - 59 10 
140 - 149 18 60 - 69 5 
130 - 139 18 70 - 79 1 
110 - 119 38 80 - 89 2 

100 - 109 32 90 - 99 4 

90 - 99 33 100 - 109 8 
~ 

80 - 89 41 - 110 - 119 3 
70 - 79 28 - 120 - 129 5 
60 69 20 130 - 139 O 

50 - 59 20 _ 140 - 149 4 

11-0 - 49 13 
30 - 39 5 N. 336 

20 - 29 2 
10 19 3 -

. O - 9 5 

N. 336 

Quadro 12 

ATENÇÃO DISTRIBUTDA 

CLASSES F 

9L~ - 103 62 
84~- 93 23 
74 - 83 22 
64 - 83 37 
54 - 63 51 
44- 53 51 
34 - 43 21 
24 - 33 7 
14 - 23 1 

4 - 13 1 
N. 276 



Quadro 13 97 

'" r·1EI"lORIA VISUltL 

CLASSES '. F 

+ 14 - + 18 1 

+ 9 + 13 6 

+ '-I. - + 8 26 

+ 1 3 46 
- 6 - - 2 65 
- 11 7 87 
- 16 - - ' 12 35 
- 21 - - 17 10 

N. 285 

Quadro 14 

r.ffiHÓRIA AUDITIVA 

CLASSES F 

60 - 64 8 
55 - 59 32 
50 - 59. 40 
45 - 49 44 
40 44 45 
35 - 39 37 
30 - 34 31 
25 - 29 20 
20 - 24 7 
15 - 19 3 
10 - 14 4 

5 - o 3 ..,I 

O - ~ :-4 8 

N. 282 



Quadro 15 

R.~IDEZ E EXATIDÃO NO CP.LCULO (CEPA) 

CLASSES F 

37 - 41 5 
32 - 36 15 
27 - 31 40 
22 - 26 62 

17 - 21 90 
12 - 16 48 

7 - 11 16 
2 - 6 1 

N. 271 

Quadro 16 

QUESTIONARIO DE ATITUDE FRENTE AO GRu~O 

(ESTILO GE~~CIAL) 

ESTILO F 96 

COLABORADOR 209 75% 

AUTORIT.A..RIO 61 2296 

LAISSER-FAIRE 8 3% 

Nº 278 

98 
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r 
-Teste de Inteligencia nao verbal -INV - CEPA Figura Nº 16 

r r L 
; 

Teste de Rela9ões Espaciais - Ribacow - CEPA - Figura Nº 17 
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1 
J 

Teste de Relações Espaciais _ TSP Figura N2 18 

Teste de destreza manual - Edites Figura N2 19. 



. , 
I 

Teste P>sicodigi tal 

~ -
-
-

-

-

, 

-

-

r I 
Teste de Raciocínio Mecâ
nico - DAT Fig.N2 21 

10~ 

I 
Atenção distribuida :I Fig. NQ 2:2 



I 

I 

I 

f' I \ 
\ 

, 
'\--

Teste de Atenção Concentrada 

-

Teste de Memória Visual 

1 

r ~)tA. 1" i d;1." 
r , 
r 

I 
I 

Figura N2 23; 

F.igura Nº 24 

1G2 



10., 

I 
Te s te de Rapidez e Exatidão no Cálculo Fig.N2 25 

-

I J 
Teste de Mem6ria auditiva Figura N2 26. 
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2. Precisão dos Testes 

Os coeficientes de precisão dos doze estão regis

trados na coluna numérica do Quadro 17. 

Quadro 17 

Coeficientes de precisão 

TESTES rxx 

INV 0,86 
Riba1~m'l 0,86 
TSP 0,75 
Encaixe (# ) 
Destreza manual 0,90 
Psicodigital 0,89 
Raciocínio Mecânico 0,87 
Atencao concentrada 0,93 
Atencao distribuida 0,88 
I'lem6ria visual 0,89 
f·íem6ria auditiva 0,89 
Rapidez e exatidão no cálculo 0,78 

Resultados referentes a 246 alunos que fizeram 
todos os testes. 

(#) ° teste de encaixe não foi trabalhado estatísticamente 

porque se mostrou muito fácil para o grupo; 7096 do .:- grupo 

teve entre 10 e 12 pontos, sendo o máximo de pontos 13. 

Como já foi mencionado no parágrafo referente a 

precisão, os coeficientes foram obtidos pela f6rmula KR 20 

de Kuder-Richardson para os testes nrv, Ribakm<l , TSP e Racio

cínio Hec<t.'I1.ico, que são testes baseados em ítems apurados 

em forma dicotÔmica (neste caso, múltipla escolha) pelo 



qual é possfvel COl~1ecer a variância dos escores de cada 

f tem e a variância dos escores totais do teste ( ~ pq). 

Para os outros testes se substituem a ( ~ pq) 

pela I,lédia Aritmética e o desvio padrão pois os ftems já 

não são dicotOmisados :' - se utiliza, então a f6rmula KR 21. 
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Como neste estudo o objetivo é a determinação de 

uma bateria de testes que possam ser utilizados para a se

le~ão em formação profissional, é muito importante que os 

testes que forem incluidos na bateria final apresentem al

tos coeficientes de precisão. Vemos que os q~e apresenta

ram coeficientes elevados de precisão são o I~N, Ribacow, 

Destreza Manual, raciocfnio mecânico, aten9ão concentrada, 

atenção distribuida, mémoria visual e auditiva. 

Para completar com outros dados obteve-se também, o 

grau de discriminação dos seguintes testes: 

Quadro 18 

TESTE GRAU DE DISCRININAÇAO 

Ribakow Otimo 

TSP Bom 

Destreza Nanual Nuito Bom 

Psicodigital Bom 

Raciocfnio mecânico Bom 

peRCENTAGErIl 

100 

79 

86 

68 

74 

Como os testes Ribako\'! e TSP tem o mesmo objetivo, 

ou seja, medem o mesmo fator, e para a decisão seja a mais 

precisa e cientffica, conseguiu-se também o grau de discri

minação que se ve no Quadro 18, o mesmo sucede com destreza 
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manual e psicodigital este quadro nos diz que os que .melllor 

discriminam são: Ribakow, destreza manual, raciocínio mecâni-

co. 

3. Validade dos testes 

Como já se refiriu, o critério básico adotado para 

a validação dos testes foi sua correlação com as disciplinas 

profissionais, e também a correlação de um prognóstico de 

aproveitamento acad~mico feito a partir do rendimento nos 

testes e a média das classificações (notas) nas .disciplina 

profissionais. 

Em primeiro lugar realizou-se a correlayâo entre o 

p'!ognóstico do rendimento acadêmico (variável X) e a média 

d9s notas obtidas nas matérias profissionais, é a que apa

rece no Quadro 19, este processo estatístico realizou-se 

por expecialidade e logo obteve-se o valor médio dos coefi

cientes ~e correlação através do coeficiente Z de Fisher 

(Garret, 1977, p.228). 

QUADRO 19 

Quadro de correlação en~re o progn6stico dado pelas provas 
Psicol6gicas e o rendimento nas materias profissionais 

ESPECIALIDADES r N. N-3 Z (N-3)Z 
-

Const. Civis 0,5090 37 34 0,56 19,04 
Eletrônica 0,5857 38 35 0,68 23,8 
Química Indust. 0,2996 36 33 0,28 9,24 
Eletricidade 0,3759 25 22 0,40 8,8 
Necfulica Geral 0,9102 16 13 1,53 19,89 
Necânica Diesel 0,3158 23 20 0,33 6,6 



ESPECIALIDADES ,: r 

l'1ecfulica Automotriz 0,3956 

Refrigeragão 0,4523 

z = 105,49 
197 

= 0,54 

N N-3 

21 18 

25 22 

197 

r = 0,49 correlação substancial ou marcada 

coeficiente de determinação 

d = r 2 
~ 

{0,49)2 
-

d = = 0,24 = 2496 
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z - "(N-3)Z 

0,42 7,56 

0,48 10,56 

105,49 

o coeficiente d diz que os 24%, variância do ren

dimento, está associada ao progn6stico dado pelas provas 

pSicol6gicas. 

Como se pode ver, a especialidade de Mecânica Geral 

teve uma correlação elevada: mas o N pequeno diminui a pre

cisão do coeficiente; mas esta especialidad~ s6 funcionav~ 

no turno da manha. 

Em segundo lugar foram calculados os coeficientes 

de correlação dos testes com as disciplinas com as quais se 

pensava apresentariam correla9ão positiva. Por isso foi 

usada a formula de correlação bis serial e o processo de co

rrelação múltipla. Os dados de correlação testes-discipli

na aparecem no quadro 20 da página 



QUADRO 20 

COEFICTENTES DE VALIDADE DOS TESTES 

TESTES 

I N V 

" 
" 
" 
" 
" 
ti 

" 
11 

" 
Ribakow 

" 
" 
" 
11 

11 

DISCIPLINA 

'Castelhano 
f.iatemática 
Ciencias Naturais 
Est. Sociais 
Oficina 
Desen..11.o T~cnico 
Eletricidade 
Laborat6rio 
Instalações 
Tecnologia 
Oficina 
Desenho T~cnico 
Eletricidade 
Hatemática 
Tecnologia 
Laborat6rio 

Rap. e exat.na cálculo IVIatemática 
Psicodigital Oficina 

Rac. Nec~ico 

" " 
" ti 

Aten9ão distribuida 

" " 
" :: " 
" " 
" " 
li , 11 

Destreza Nanual 

" ti 

" " 
" " 

Oficina Jvlecânica 
Tecnologia Mecânica 
IJIecânica Geral Aplicada 
Laborat6rio 
Oficina 
Eletricidade 
Tecnologia 
Nanipulações 
Instalações 
Oficina 
Laborat6rio 
Tecnologia 
Eletricidade 

r 

0,29 
0,35 
0,40 

0,55 
0,66 
0,59 
0,27 
0,16 

0,001 
-0,59 
0,52 
0,35 
0,44 

0,24 

0,16 
0,06 
0,60 
0,27 
0,78 
0 ,~- 66 

0,57 
0,66 
0,46 

0,25 
0,22 

-0,13 

0,09 
0,40 
0,61 
0,19 
0,14 
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"" C ORE LAÇA0 

baixa 
baixa 
boa 
boa 
boa 
boa 
baixa 
não existe 
não existe 

'negativa 
boa 
baixa 
boa 
baixa 
não existe 
não existe 
boa 
baixa 
alta 
boa 
boa 
boa 
boa 
baixa 
baixa 
negativa 
não existe 
boa 
boa 
nâo existe 
não existe 
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A análise estatísticã desde quadro diz: 

a) O teste de raciocínio mecânico teve boa relação 

com as principais . di~ciplinas de mecânica geral, mecânica 

automotriz, e mecânica díesel. Este teste foi escolhido 

para testar esta relação pois apresenta situayões para cujas 

soluções exige a aplicação dos princípios físico-mecânicos; 

essas disciplinas tem como objetivo o conhecimento e a apli

cação das leis físico-mecânicas. 

b) O teste INV teve boa relação com as disciplinas 

oficina, desenho técnico, estudos sociais e ciências naturais. 

Como o INV mede a capacidade de descobrir regras ou princí

pios subjacentes a certo material (a tarefa é descobrir o 

princípio que rege a ordenação de um g~po de figuras, nú

meros ou fatos), havíamos hipotetizado que teria relação 

maior com as disciplinas do plano comum _(que são castelhano, 

matemática, sociais e ci~ncias naturais), a relação se deu 

com duas delas, cremos que o fato de náohaver relação com o 

casteD~ano deve-se ao fato que este teste não mede raciocí

nio verbal. 

Chamou-nos a atenção a rela9âo negativa do INV com 

a disciplina tecnologia, que estuda os princípios que regem 

as práticas na oficina, pelo fato de que com o desempenho 

prático na oficina, apresenta boa relação, o que não ocorreu 

com a teoria. Quanto a este aspecto, no ano de 1981, em que 

o colégio contratou uma orientadora ·psic6loga·,. a qual .sujeri

mos que fizese um acompanhamento controlando os fatores que 

pudessem influir neste fato até conhecer as causas desta re

layão negativa. 
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Também se deu uma bo~rela9ão do INV com a disci

plina deseliho técnico, o qual é 16gico, pois o I~~ tem satu-
<oi 

rayao do fator S. 

c) O teste Ribakow teve boa relação com oficina e 

electricidade, o qual confirmou que nessas disciplinas deve

se terbom nivel de raciocinio espacial. 

Chamou-nos a atenção a baixa relação deste teste 

com a disciplina desenho técnico, na qual se trabalha com 

elementos espaciais, no desenho de planos para a construção 

de obras e máquinas. 

d) O teste de atenção distribuida teve boa relaç~o 

com as disciplinas oficina e laborat6rio. 

e) O teste de .destreza manual tev~ boa relayão com 

as disciplinas laborat6rio e oficina. A relação foi melhor 

com laborat6rio, no entanto, .nossa hip6tese era que seria mel

hor com oficina, uma vez que nela as tarefas se concretizam em 

movimentos realizados com velocidade, destreza, e precisão. 

Para .1Ilelhorar ·ainda mais o conhecimento da validade 

dos testes estudou-se a relayao de dois instrumentos psico16-

gicos e uma disciplina. Os resultados se apresentam mo quadro-

21. 
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Quadro 21 

Testes Disciplina ~ Relação DS EPr 

INV - Ribakm'l Oficina 0,72 alta 4,54 0,03 

" 11 Desen.Técn. 0,62 boa 5,14 0,04 

" 11 Natemática 0,50 boa 6,27 0,05 
li 11 Electric. 0,40 boa 6,00 0,06 

Dest. JvIan. - At.Dist. Laborat6rio 0,63 boa 15,49 0,04 
fll " Oficina 0,40 boa 18,36 0,06 

" II _ Tecnologia 0,32 baixá 18,96 0,06 

" it Electric. 0,30 baixa 19,12 0,06 
INV - Rap.exat.Cál. Matemática 0,60 boa 5,24 0,04 

Em todos os casos apresentados no quadro 21, ao 

nível de signifieancia de 0,05, os índices foram significati

vos e estáveis. -

No mesmo quadro, encontrou-se uma elevada relayão 

dos testes INV, Ribakow e Atenção Distribuída com a parte prá

tico da disciplina Oficina. 

Esta boa relação indica principalmente que para o 

bom desempenho na Oficina é necessário ter bom raciocínio, 

percepyão espacial ~ velocidade perceptiva. 

Considerando a boa rela9ão e~tre o INV e o Ribakow 

com as disciplinas eletricidade, oficina e desenho técnico; a 

do INV e rapidez e =exatidão no cálculo e matemática; a de des

treza manual e atenyão distribuida com laborat6rio, achamos 

que serão bons preditores do desempenho nestas disciplinas, e 

que é possível conhecer a nota provável (X1) que o sujeito re

ceberá ao final do semestr€ ou ano, através dps coeficientes 
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de regresão parcial e da equação de regressão múltipla, dado 

o escore no teste 2 do sujeito (x2) e o escore no teste 3 

(x3) do mesmo sujeito, estimados em f'unção àesta equação, 

utilizando a f'6rmula dada por Garret (1977, p.445). 

o critério de validação da prova de interesse de 

Thurstone-Angelini f'oi a avaliação dada por consenso de pro

f'esores de acordo com indicadores específ'icos que apareeem no 

anexo III. 

Foi realizada uma comparação direta através de uma 

tabela de espectativas (Gronlud, 1973, p.98) que aparece a 

seguir: 

SIGLAS: E = Excelente 
ME = Muito Bom 
B = Bom 
A = Aceitável 
I = Insuf'iciente 

Tabla Nº 

Relação entre interesse e a avaliação dos prof'essores 

de of'icina 

onceitos dos profesores 
E r.m B A I 

Grau de preferencia 
no teste 

1º lugar 37 51 22 

2º lugar 9 28 20 9 

3º lugar 12 11 17 3 

4º lugar ou não interessa 1 3 4 10 

46 92 66 30 13 247 
A área que deveria ser escolhida por eles em pri-
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meiro, segundo ou terceiro lugar- ~ a área de ci~ncia ffsicas 

e mecânica, onde se encontram as , especialidades oferecidas 

pelo C.T.N. 

Do total de "alunos que fizeram o teste, 36% tinha 

escolhido a área de ci@nciasffsicas em primeiro lugar e no 

consenso de professores tinham o conceito de excelente e mui

to bom; 17% tinha escolhido a área em 1º ou 2º lugar e no 

consenso de professores o conceito bom; 15% tinha escolhido a 

área em 2º lugar e no coneenso _o conceito muito bom e exce

lente 14% tinha escolhido a área em 3º lugar ou não tinha in

teresse e no consenso o conceito de aceitável e insuficiente; 

somando estas percentagem podemos dizer que 82% do grupo coin'" 

cide no aspecto do interesse. Portanto pode-se concluir que é 
-

um bom preditor para ser utilizado no proceso de admissão de 

alunos. 

4. Conclusoes ' da Análise Estatfstica: 

A análise dos dados obtidas no presente estudo per

mite-nos chegar ás seguintes conclusões, relativas ao objetivo 

fundamental perseguido, isto é, a relayão do progn6stico psico

l6gico e o rendimento acadêmico real; o primeiro é obtido atra

vés dos testes pSicol6gicos (de ' aptidões, 'interesse e persona

lidade) e o segundo através das avaliações peri6dicas do apro

veitamento escolar que se traduz em conceitos numéricos. Ao 

mesmo tempo estabelecer os testes de melhor índice de precisão 

e validade para fazer parte da bateria final com que se reali

zarão as posteriores sele9ôes de candidatos á formação técnico

industrial de 2º Grau no G. T • N. 
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1) A relação entre o progn6stico pSico16gico obtido atraves 

do conjunto de testes e o rendimento acadêmico real foi ~

tancial ou marcada; o que segundo Nick (1971, p.162 e 163) e 

Cerdá (1972, p.50) que ' a :b investigar a correlação entre um 

teste e seu criterio (validade) podemos esperar valores de 

rO,20 a 0,60, e neste caso, podemos aceitar valores relativa

mente pouco elevados de r(0,20 a 0,40), porque ~ sempre poss!

vel combinar vários tipos de provas e assim obter correlações 

IDÚltiples mais elevadas com o crit~rio que se deseja predizer. 

2) A bateria final a ser utilizada nas posteriores seleções 

de candidatos á formação t~cnica-industrial estará formada pe

los seguintes testes: 

Inteligência não verbal - INV 

- Raciocinio espacial - Ribakow 

- Destreza manual 

- Atenção distribu!da' 

- Rapidez e exatidão no cálculo 

Raciocinio mecânico - DAT 

3) Formará tamb~m parte da bateria o teste de interesse de 

Thurstone, Angelini-Angelini, por consideramos muito importan-
-

te para a satisfação e estabilidade no trabalho. 

A decisão da aplicação do teste de raciocinio mecâ

nico a todas as especialidade basea-se no fato que três de las 

(qufmica industrial, construçôes civis eãetrônica) tinham mui

tos candidatos, os quais ao nâo ingressarem nessas, podiam op

tar por uma das outras sem, contudo, prejudicar o progn6stico. 

2. Análise das Conclusões: 

Antes de aceitqr definitivamente estas conclusões 
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cabe examiná-las do ponto de vista dos resultados estatísti

cos, bem como á luz de critérios subjetivos. 

Evidentemente, na base dos resultados obtidos para 

os coe~icientes de precisão e validade, as decisões são as 

maiS .:-·indieadas. r·1as não queremos ~icar na ~rieza dós dados 

matemáticos; então fazemos referencia a dois fatos: 

1. Os testes que co~orman a bateria final (BTTI) 
I 

com do teste de rapidez e exatidão no cálculo, ~oram os hipo-

tetizados pela autora como os melhores preditores. 

2. Como um dado de valida~ão externa ~ investiga

ção, consideramos oportuno citar os dados de um relat6rio apre

sentado pela orientadora do Colégio Técnico Nacional, no ~im 

do 'ano de 1981, uma vez que somente neste anQPode-se fazer o 

acompanhamento, no qual faz uma relação dos alunos que tinham 

apresentado dificuldades nesse ano e o seu progn6stico dado 

pelos testes. 

PROGNOSTICO Nº DE SUJEITOS PORCENTAGEI'1 

Excelente 1 2% 
Bom 7 12% 
Médio (Inferior á média) 21 38% 
Pobre 15 _27% 
Inscritos p/outra espec·. 6 10% 
Sem dados 6 11% 

a) O aluno com progn6stico excelente apresentou a 
-

seguinte dificuldade; baixa no rendimento - de nota 5 alcan-~ 

,Çada no primeiro exame, baixou a 4 RQ segundo exame, numa 

disciplina não profissional que foi logo recuperada. 

b) Dos alunos com progn6stico bom as dificuldades 

foram: 
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-- nao gosta de trab~~h51r na oficina (usar macacão); 

- não gosta do inglés nem de ·estudos sociais (nota 

baixa) ; 

- não devolveu a caderneta escolar (irresponsabili

dade) ; 

Como se pode notar, essas dificuldades não foram 

provocadas pela falta de aptidão ou de interesse. 

c) Dos que obtiveram inferior h media e povre, as 

dificuldades foram: 

- falta de interesse pelas tarefas das especialida-

de; 

- inestabilidades de comportamento nas aulas; 

- se recusa a participar das aulas práticas na 

oficina; 

- irresponsabilidade; 

- falta de coordenação motora e fatores de persona-

lidade (insegurança, ·temores, desonestidade, não 
.. 
gosta de trabalhar em equipe, 'etc). 

Em resumo, nesse relat6rio a orientadora conclui 

que 78% dos alunos que apresentaram dificuldades coincide com 

seus respectivos progn6sticos dados pela bateria BTI'I ,. 

5. Aplicacões : 

Outro fato que queremos ressaltar é que este proceso 

de seleção derivado desta investigação, vem sendo aplicado, 

desde 1981 nos cinco colégios técnicos do interior, Pilar, Caa

cupé, Caaguazú, Coronel Oviedo e San Ignácio, além do Colégio 

Técnico da Cidade de Assunção. 
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Em 1983, este trabalho teve uma forte influ~ncia 

na preparação e aplica9ão do Sistema de Sele9ão de Candida

tos aos Ceritros de Forma9ão Docente (forma~ão de ' professores . , 

de 1º e 2º Graus), com um peso de 60% para os testes e 40% 

para as provas acad~micas. 

o mesmo vem acontecendo desde este ano de 1984, 

no Centro de TNinamento Vocacional que se encarrega da forma

yão da mão-de-obra qualificada; também com um peso de 60% 

' para os testes pSico16gicos e 40% para as provas acad~micas. 

6. MCOMENDA9ÕES:. ~ 

- Sejam feitos estudos de acompanhamento para veri

ficar o êxito na vida profissional. 

- Que se faga estudo comparativo dos profissionais 

que foram selecionados pelas provas de conheci

mento e daqueles que foram selecionados pelas 

provas psico16gicas • 
.. 

- Se faça o follow - up dos egresados. 

- Utilizar outros tipos de processos de seleyão. 

######################## 
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[TUBA PARA "A PREPülA9AU U{R:j IU!;(;U~:;~ HUJlULJU~ r.&1l& U "J."ltAD&UlU. 

~ '""' SISTEMA DE FORMAÇAO E CAPA~ITAÇAO ISTEMA EDUCATIVO EMPREGO 
DOS RECURSOS ,... - - - - - - ...... HUMANOS 

./ ....... 
PARA O / '1 '1'" aurso~ ,.. ' " 'l'lUBJ.UlO 

/' A •• inistra9io • G.r.ncia ~, 
/ , 

I' . _ " • \ 

/ \ 

.v.rai.a.e 
~Dstitutos 

/ Cursos •• Ap.rf.ic .... nto \ 

'- / 
I Cursos •• Ap.rf.icoa.ento 

--... I \ I r. . - -, 
lINT -- r --r ____ -_---:.-:..-:..---1 

--
Curaos T.cÂolócicoa 

... 

\ ApreD.izac·· 
- - - - - "\.e •• Dores .'. ----- ,. 

Curso •• e Apert.lcoa 
.ento. _ ~ 

Trabalha.ore 
Qualifica.os 

,.-... .... .... .... 
,.-....... 

\ Cursos •• capacita~o Trabalha.or •• 
\ eai"Qü.iiiié •• os 

" Cursos •• 
" " 

................ ----
foraação. /'. 

,/ 
,/ 

/ ---
-Trabalha.or.s 

No . Qualifica.os 

as Escu.la. TécDicas .D el Paracuay, Fabio Rivas, 1979, P'C. 33. 
.... 1 

" 

» z 
~ 

' O 

H 

.o 
s= 
~ 
~ 
I-' 

~ 
~ 

~ 



~H •. " 

PIRAMIDE PROFISSIONAL 

... 
TE(IlICO 

Trabalhaiore 
qualificaio. 

Trabalha •• re8 
s .. i-qualificaio 

Trabalhaiores nÃo 
qualificai.s. 

/ ------,----.-,, --.~----- ,.. - .-;- -... 

QUADRO 2 

REAL 

Diretivos 

Profissionais 

T'cnicos 

Qualifica
.08. 

r--

.,.J 

,....-L-I-

Nlvel 

M'.io e Uniyersitirios 

E.preea.os e 

Yen.e.ores 

Se.i-qualificaios 

NÃo qualifica.os e pessoall 
i. se"ico. 

FONTE: Las Escuelas Técnicas en el ParaeUa1', F':bl0 IRi",as : l
• 1979, ·pie. 72.- . 

ARo: 1975 

~.'OOO 

14.800 

~6.000 

~73.00 

187.00 
--~-

>. 
Z 
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>< o 

H 

o · 
~ 

~ 
li 
o 
I\) 

..lo 
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ANEXO I - Quadro 3 

SISTEMA ÉDUCATIVO ATUAL REGULAR DO MINISTÉRIO DE EDUCAÇAO 
~ , 

E CULTURA UNIVERSIDADES COM PARTICIPAÇAO DO MINISTERIO DO 

AGRICULTURA 

_Anos . li. 
'-ili.lié'--

3 Carreira. Uniyersitárial 

22 Graliua9ões e 

21 Doutoratlos 

20 
... 

Dura9ao 

19 até 6 anos 

18 
o Grau 20 Gra 

- COIIer -17 cial 

16 3 anos 

15 Ciclo 10 Grau 

14 Dura~o 

13 :5 anos. 

12 

- , 

1980 

10 Gra 

o Grau 

11 EDUCAÇAO PRIMARIA 

10 

9 OBIt.IGATmIA E GRATUITA 

8 DURACAfAO 6 anos 

7 

B 
... 

EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR 

-NAO OBRIGATmIA Duragão 2 ano •• 
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6 

5 

3 

2 

1 

6 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

B 
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ANEXO 11 

LISTA DE HABILIDADES POR ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDADES 

I. Electr6nica: 
Habilidades Específ icas 

- Destreza Manual fina 
- Coordinaci6n Visomotriz 
- Atenci6n concentrada y distribuida 
- Razonamiento Especial (Perspectiva) 
- Raz. Inductivo :y Deductivo 
- Dibujo 
- Seguridad y Orden 
- Iniciativa. 

11. Hecánica General 

- Raz. Inductivo y Deductivo 
- Raz. Espacial 

Atenci6n concentrada 
- Destreza Nanual gruesa 
- Raz. IJIecánico 

Hemorias Visual 
- Interes 
- Iniciativa 

Organizaci6n 
- Relaciones Humanas 
- Dibujo. 

111. Quimica Industrial 

Babilidades Esnecfficas 

- Atenci6n concentrada 
Razonamiento Abstracto 

- Raz. l'1atemático 
- Raz. Espacial 
- Destreza Manual f ina 
- Se~ridad y ordene 

Para Opci6n 1. 

Para Opci6n 2. 

- Organizaci6n y Administraci6n. 
- Intereses o 

Discriminaci6n de 
colores 
Intereses en expe
riencias Qu!mica. 
Dibujo T~cnico. 



IV. RQfrigeraciôn 

Razonamiento Abstracto 

- Atenciôn Concentrada 

Meroria Visual 

- Discriminación de colores 

Raz. Espacial 

Dibujo Técnico 

S.eguridad yOrden 

Intereses 

V. Mecanica Diesel 

- Atención Concentrada y Distribuida 

- Raz • . Abstracto 

Raz. Espacial 

Meroria Visual 

Memoria Auditiva 

Dibujo 

Intereses 

- S.eguridad ·Orden y Relaciones Humanas 

VI. - Construcciones Civiles 

Habilidades Especificas 

- -Raz. Abstracto 

Raz. Espacial 

Atenciôn Concentrada 

Memoria Visuai 

- -Discriminación de colores 

Intereses 

S.eguridad y Orden 

- Iniciativa 

- Dibujo Técnico 
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· . . .. 

VII. Mecanica .Automotriz 

Raz. Abstracto 

- Raz. ' Mecânico 

- MelIDria 'Visual 

Dibujo 

- Intere~ 

Seguridad Orden 

- 'O,rgaIi..zación 

VIII. Electricidad 

Destreza' Manual final 

AteDción 

Raz . ' Abstrac to ' 

- Ras. Matemático 

MeIOOr ia . Visual 

Interes 

9 Dibujo 

S,eguridad Y ' Orden 

O,rganizaci6n 

- 'Iniciativa 
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INDIClUO E-' P.b.R.à EVAL CI01; DE LAS CONDUCTAS IIiTZ;;R TIVAS 

Conductus ~nt e~~ ativa6 

Son r ~bO - caracteri sticon de co~porta~iento considera 0 - deseables enel 

joven . 

Tien e co~o prop6sito f undamental pro porciona~ al estudiante el a poyo nec~ 

sario páXa afianzar y mej orar 10 0 u~pecto~ de su per nonalidad consideradoo 

valiosos para su f ormaci6n .-

Hesulta i mprescindible la observaci 6n continu a y sistemática deI profesor 

-para apreciar l a conduct a del entudiante en su a s ignatura . 

Los rasgo d de conduc ta seleecionado para el 3achill exato T ~enico son : 

Comunieaci6n: considerada como l e actitud que perQ~te un a efectiva i nter

relaci6n en el med io que se actu a . 

- nteres: considrada Ca Da una actitud positiva deI ani=o bacia un ~ persona 

o cosa. ~e~uestra deseo de superac~6n . 

Responsabilidad : entendiua CODO la actitud ~~te la vida v "postura ent r e 
~ -

per~ona y s ituaciones qUE permitan ser fiel cumplidor 

de los deberes y derechos • .Je::lUe3t r a res ponsabilidad en 

SUS aetos: aquel que re~peta la pro pi edad co~unita~i a , 

cumple con las tareas asignadas y d~mue stra honestidad. 

Integraci6n: considerada como la ac t itud de entrega para lo rar el bien 

c omún en la vida d e relac i 6n, co laborando po -itivamente en -

las actividades deI grupo , aceptando las sugerenci as para 

mej orar las r elacione __ y solidariza!ldo s e c on lo .::: problemas 

deI ê;r upo. 

r~ ecu encia de la Lvalu aci6n . 

De acuer do a l as func ione s que la evaJl.unci6n dese l~p efia se establ ece lo 

.s i gui ent e: 

Evaluaci6n di agn6stica y f ormativa durante to do el curso lectivo. 

Evaluac i én sumativa trice -tral illent e . 

Esto pe~~itir~ t ener un se~uimi ento o~s obj etivo , una r&pida retroalimeQ 

tac i6n del aprend.iza j e , una calificaci6n m~s just a y una mayor y mej or 

co~unicaci6n con lo s padres acerca de lo s logro s alcanzado s por lo s 

alu~os . 

3scala de Cal ificaci6n . 

Para unifi c ar los criterio s de 102 niveles educativos ( primario , bási~o , 
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secundaria y universi t ario), se adopt4r~ un a escala de 1 a 5.-

Escala Valorativa . Lquivalencia 

NU r:1 ~ric a S:!mbolo Conceüto 

E Excelente 5 

r·l B l·luy Bueno 4 

B Bueno 3 

A Aceptahle 2 

I Insuficiente 1 

Uso de la escala. 

Las conductas integrativas s on calific adas por cad oS. profesor utilizaQ', 

do lo s s:fmbolos. Esta calificaci6n sirve de base par a que los profesQ 

res -determinen en consenso , conceptos que traducido s en simbolos, cada 

~lumno cada alumno lleva~~ en la con ducta integ rativa evaluada.

Eva~~ac~6n de l as conductas int egrat~vas 

En c.ada conducta int egr ativa se con sideraran lo s indicadores qu e se 

menci onan a continuac i6n. 

- Comunicaci6n. 

• Ac epta e intercambia ideas: at ien d e al que h abla. 

da respue s ta adecuadaal que habla. 

hace preguntas objetivas 

Empl ea vocabulario t~cnico: identi f ica los elemento s por sus no·m

bres. 

utiliza el vocabulario de la materia. 

• Emite opiniones razonables : pro pone soluc iones. 

funda~enta sus opiniones 

compara aspectos contradictorios 

Interes. 

Participa acti vamente en las acti vidade s . Experimenta, corabina, in

vestiga en laboratorioy . en l i bros. 

Realiza otros trabajos a m~s de lo s so licit ado s . Agrega datos, mej ~ 

ra, trae otras exp eriencias.-

• F6rmula preguntas oportunas . ,.3us pregtmt as s on inferesantes y mue.§. 

tra curiosidad por nuev~s t é cnicas.-

Responsabilidad . 

~ Cumple con las tareas indicadas. 

• Realiza las actividades planeadas satisfactoriamente. 



127 

• Trae los elementos necesarios para su trabajo en el aula. 

• Reali za los trabajo s en aI tieropo astablecido y en forma completa . 

Demuestrahones tidad en sus actos. 

• Cumple las .normas · discipl inarias . 

• Observa y res peta las normas de seguridad . 

Integración . 

• Establece y mantiene buenas rel·aciones con el grupo 

• Acepta las suger encias para mejorar las relaciones 

• Colabora con lo s compafiero s en la realizaci6n de la tar ea ~ 

" 
• Partici pa de l as actividades grupales 

• Acepta las deci s iones deI grupo 

• Aporta ideas po sitivas 

CONSEJO DE PROFESOREa. 

Para evaluar las conductas i ntegrativas se reune el consejo de pro

fesores que estará integrado por todos los pro f esores deI Curso, Dire~ 

tor y personaldel Servicio de Orientaci6n. 

Las reuniopes s er án de caracter obligatorio y se realizarán aI f inal 

de cada trimes t re . Cada profesor emitir~ su concepto sobre cada alumno en 

su materia y põr concur so de profesores se determinarán lo s concepto s co

rrespondiente~ a cada conducta . 

. La cal ifieaci6n obt enida por el alumno en Conducta Integrativa sirve 

de bas e para realizar el trabajo de Orientaci6n de T~cnicos y Profesores . 

En lo s do s primero s trimestres , las Conductas Integrativas son ~lif~ 

' cadas con espiritu formativo y de orient ación. 

En 'el tercer trimestre l a calif icación final dada por el cons enso de 

profesores indlde en la promoci6n de ,los alumno s • 

. En el caso de no existir consenso , ~I concepto dado a la actuaci6n 

deI alumno estar! determinado por el acuerdo de la opini6n deI 70'}~ de 

los profesores. 

Si se presentan casos extremos en conductas integrativas deI alurnno 

antes de l a c al i ficaci6n trime stral, 'el ':onsejo de Pro fe so res debe reu

nirse con el fin -de delinear el seguimiento a adoptar • 

.si se rei teran 3 v eces cons ecutivas un comport amiento negat i vo, el c a

so ser~ ~emitido a l a Dirección Gen eral para su consideraci6n que luego i~ 

formar~ l as deci s iones to rnadas aI respect o aI Cons ejo de Profesores .-

~s transcripción deI DOCU ~~~TO DE EVALUACION PARA EL 

J3ACHILLERATO TECNICO - PRO FESImiAL deI rh!Íisterio de 

Educaci6n y Culto - ~pto. de ~duc . T~cnica - 1982 .-



ANEXO IV 
QUESTIONlü~..rO CONFIDENCIAL 

E X P L I C A C I O N 

Por ~st~ cuestionario pretendemos obt ener una serie de da-

tos personales sobre su ambiente familiar y social, su salud y es-

tado físico, su situación económica, s us p robl emas y dificultades, 

~u educación, sus intereses, preferencias y caracteristicas person~ 

les, su ~ocación y apfitudes y tambien sobre sus ideales y planes 

de vida-. 

Pretend e mos con estos datos, conocerlo mejor y ayudarlõ ~ 

en la sol~ción d~ sus problemas y en l a orientación de su vida en 

general. 

Sea sincero aI resporider las p regun tas y aI proporcionar 

datos que le son solicitados. Sus informaciones serán mantenidas 

en CARACTER ESTRICTAMENTE CCNFIDENCIAL. 
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1.- I~o Tilbre y Apellido: .. ......... .... : .. .............................. .. ................ Edad: ............... . 

2.- Nacimien"lo: Lugar: .. : .......................................... Fecha: ..................... . .... ....... . 

3.- Colegio deI cual proviene: ........... _ ............................ . .... ............................. .. 

4.- Dirección particular: ... ;~ ...... .. .... .. ....................... _ ..... ~ ............. Teléf.: ......... . 

11.- INF ~)RJvjACI (;NES FAHILIARES 

1.- Complete el siguiente cuadr o 

.1 PJ~D:RE I MADRE 

1 r Nombre I I 
I .'---" 2 . Edaà I .I. 

I .---
3 • Prof e s i on j 

.... 
4. I?strucciónl I c . ... 

2.- Si sus padre3 fuesen fallecidos i :: dique la fecha : de fallecimien 

!~!~~ SU SAIUD Y ~STADO FISICO 

1.- a) Altura 'h) Peso: 

2.- Senale su condició ,' de- salud Lctua::': Exelente ( )j Euena ( ) 

!!egular ( )j Debil ( ) . 
3.- Tiene Ud. alguna pn .. ocupa:::i c.n ': espec~o a su cueipo o su salud? 

Cuál.? 

4.- Cuál? ---Tiene alguna dolencj~ crónica _._--_._-------

5.- Tuvo alguna dolencia má3 grave?_. __ . ______ _ Cuál? ---

6. - Se sien te bien fisicaE·en te? --------------------
7.- Considera su energia J f.uer~a fis ::' ca como: Superior ( ) 

Media · ( ) j Inferic'l' ( ) . 



8. Qué hace par~ mantenerse en buenas condiciones fisicns? ________ 130 

9. Tuvo alguna intervencion quirurbic~ ••.•.•••...• Cuál? 

10 . Cita algún problema de visión, audisión u ' otros que le âificulten 

en los deportes 

'. 

o en otros c a mpos de actividnd 

IV . - SUS DIF: CULTADES Y PROBLEHAS 

1 . Exponga sinceramente sus dificulta des, dudas y preocupaciones 

aunque no las considere de mucha importnncia; Sefiale los campos 

en que esns d~ficultndes existen y después expongalas con mayor 

detalle. 

a- En sus estudi~s ( ) 

b- En su vida personal o intima ( 

c- En ·. su vida social ( ) 

d- En la elección de la profeE=ión ( 

e- En sus relaciones familiares ( 

- f- En aspectos económicos ( ) 

g- En otros aspectos n o m~ncionados 

h- Hable sobres estas dificultn des 

) 

) 

) 

- -------------------------------

2 . Tiene algún sentimieoto de inferioridad o de fracaso que le ' afec 

- ta ac tualmen te? ---

3 . Se siente sin oonfianza, inseguro respecto a si mismo? _______ _ 

Indique en qué actividades o situnciones especifica~. __________ _ 

4. En su oplnlon, cuálei son sus car2cteristicas de personalidad o 

d e c omp ortam i en t o má s v en ta j o sa s ? _______________________________ _ 



En e l plano social 
------------------~--------------------------------

6. Ley6 nlg6n l ib ro o recibi6 informaei6n sobre educa ei6n sexual? 

Qu~ r e vi sta o libra 18 proporcin6 informaei 6n? 

7. Oonsult6 a alguién ~obré sus du das al r esp8ct o? 

8. A qu ién y cuendo? 

v.- SU EDUCACI ON 

1. Eseuelas y colegios donde estudi 6: 

NOMBRE D:2SDE HASTA GRADOS O CURSOS 

2. Cuá1 fué su aprovechamiento? 

Optimo ( Bue no ( tI, edio ( ) ; Baj o ( ) 

3. Repitio alg6n curs o? Cuán do? ----------

4. Tiene otros estudi os fuera del col gi o (i d ioma s, ~6siea , depo~ 

tes , etc . ) Cuáles? ------------------
5. Cuáles ~on las ma terias que: 

a) Le ãgradan más b) No le agradan c) Fáei1es d) Difieiles 

6. Tiene probl e mas eon eJguna m~tería? 

Qu~ prob l ema (Fa lta de base? No comprende ? 

No 1e interesa? Temo r a íracasar en los exámenes? 



Todos los ~i~ s ( ) 

Antes de las pru~bas ) 

Solo ( ) 

En grup o ( ) 

En ambien te tranqui lo ) 

En cualq u1 e r ambiente ( 

Se concent ra fbcilm en te ( ) 

Se distrae ( ) 

8. Qu~ trabajos e scolares le da mã s satisfacciories? 

VI. - SUS INTERE~ES Y ACTIVIDADES HABITUALES 

1. Actividades pref e rida s : 

2. A qu~ clube s asociaciones o Grupos p e rtenece o pertenecía? _ _ 

3. Si tuviese oportunidad , que otras cosas le gustaría h~ce r en su 

momento libres? 

4. ~ite ios libros y artículos qve ley ó rec ientemente, determinan -

do los que más le gustaron? 

5. -Lee habitualmente dia r ios? rev ista? 

6. Qu~ articulos p~e fiere? 

7~ Marque con una cruz aquel l as actividnde s en l~s cuale s cree te -

ner habilidades na s acentuadas: 

Aàministración ( ) Educo Físiça ( 

Come rcio ( 

Cont a bilidad ( 

Secretar i a do ( 

Técnico Têxtil ( 

Fu erzas Armadas( 

Hedicina ( 

Enf e r me ría ( 

Refr igerôción ( 

S e rvicio Social( 

Profeso r a do ( 

Motores Di e sel( 

) De r e ch o ( 

) Política ( 

) Jl g ron omía ( 

) Electricidac ( 

) Eiología ( 

) Geologia ( 

) Ele~trónica ( 

) Quimic~Indus . ( 

) Ot ra s ( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

Mat emática ( 

Me c. General ( 

Ingenieria ( 

Consto Civiles ( 

Dec oración ( 

Invest i g. Ci ent ific .( 

Física 

~le c. Automotri z 

Idiomas 

Escu l tura 

Pintura 

( 

( 

( 

( 

( 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 
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VII .- SU VOCACION E IDEALES D~ VIDA 

10 Planific ó o decidió ya su ocupctción o carrera futura ? --------

Cuál es? 

20 Cuále s son las ventajas que v e en e3a elección? ___________ _ 

3. Ud . tiene suficiente información sobre la ocupación o profcsión ? 

Con quién o dón de la cDnsigui ó: 

4. A su mod o de ver, cuáles son las . exigencias pa ra tener éxit o en 
esa profesión? ---------------------------------------------
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GUIA PARA INTERP RETAR EL PERFIL PSICO LOG ICO DE CADA ALUMNO 

I. Datos de identificación 

Los datos solicitados al alumno durante las pruebas sico-técnicas son 
las siguientes: 

Nombre y apellido; edad cronológica en el momento de la prueba 
(en anos y meses); grado (nivel) de escolaridad alcan zado y fecha 
(dia, mes y ano) en que fué sometido a las pruebas de selección. 

11. Análisis factorial y perfi l sicométrico del individuo . 

1. Hemos utilizado ia escala de factores de Thurstone que consta; para 
actividades técnicas, de los siguientes: 

Factor G 

Factor R 

Factor S 

Factor VM 

Factor P 

Factor M 

Factor N 

Otros Tests: 

Inteligenci~ General. 

Razonamiento (se utiliza tests de ra zonamiento numé 

rico de la bateria DAT-Forma L y ra zonamiento Mecá 

nico de la misma bateria) 

Aptitud espacia l 

Coordinación Viso-Motriz 

Atención: Atención concentrada y Atención distribuída. 

Mnemónica: Memoria visual y auditiva 

Numérico : Rápidez y exactitud de cálculo. 

- Inventario de intereses ~e Thurstone y Angelini 

- Cuestionario Gerencial 

- Test de personalidad y carácter de Wartegg -

Biedma. 

2. Interpretación del perfil psicométrico individual de los postulan 

tes : Se utiliza ura escala percentilar de 5 al 99. 

La zona de normali dad se situa entre el P:25 y P:75 . 

Zona de 
Normalidad 

o 5 10 15 20 25 30 40 50 

Inferi or Norma 1 

Inferior 

60 [lO 

Norma 1 

Superior 

80 99 
Superior 
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desde el P:25 al P:40 onTIa 1 inferior 

desde el P:60 al P:75 ormal superi or 

Superior a lo normal desde el P:75 al P:99 

Inferior a lo no rma 1 desde el P:25 al P: 1 

1.11. Intereses predominantes y actitud hacia el grupo 

Se dan general mente tres opciones : la Ira . y la 2da. son más importantes 
y general mente corresponden a actividades parecidas. 
Cuando~ en el perfil, aparece como Gnico interés el de la especialidad 
elegida por el indiv5duo, Ej: e1ectricidad es porque ha elegido preferen
temente actividades relacionadas con actividades científicas y mecánicas. 
Si no aparece en el primer lugar la especialidad Técnica como preferen-
cia del sujeto, se con~idera la segunda que si, tampoco corresponde a ac
tividades relacionadas con las espec iali dades Técnicas debe considerarse 
(según su capacidad intelectual) como no apto. para el Bachillerato Técnico. 

1. Actitud hacia e1 grupo : Es un cuestionario de origen administrativo 
que detecta si el indivíduo tiene tendencias de caracter . 

a. Autoritario: Que e~ el que tiende a ordenar, organizar y si se con
siderar superior al grupo , manifestando abiertamente su forma de pen 
sar. Generalmente se mue stra agresivo con los profesores, tiende a 
formar grupos entre los alumnos, (liderazgo). 

b. Colaborador: Presenta iniciativa, espíritu de coopeíación, actitud 
positiva hacia profesores y companeros . 

c. Indolente : El que no se interes a por las actividades del grupo no 
tiene iniciativa propi a, no demuestra interés por las actividades 
escolares. 

2. El pron6stico: Es la conjugaci6n de los datos obtenidos mediante las 
pruebas sico16gicas . 
Se determinan las siguientes pautas , para emitir un pronóstico sobre 
el rendimiento del a1umno . 

a. Excelente: Base intelectual y aptitudinal satisfactori a. 
Presenta un nivel intelectual SUPERI OR A LO NORMAL percentil 75 al 
99). Interés marcado por la especia1idad elegida y adaptación inme 
diata a las situaciones imprevistas Q nuevas . Se trata de un sujeto 
cuyo rendimiento intelectu al 1e permitirá obtener un progresivo as
censo dentro de la especi a1id ad reforzado por un alto nível de mo
tivaciónprofesion al con una person alidad estable , adecuada integra
ción al grupo COLABORADOR y además, con esp íritu creador y capaci
dad de iniciativa. 

b. Bueno:Baee intelectual y aptitudina1 sufic iente como para asimilar 
la ensenanza . Su nivel intelectual, oscila entre e1 NORMAL Y el NOR 
MAL SUPERIOR (Perce nt il 60 al 75) capaz de lograr un desempeno nor 
mal dentro de 1 a MED IA (X). 



c. edi o: Base intelectu al BAJA, nivel intelectual OR'~AL Ir 'FERJOR (per -
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cent il 40 al 25) presentando aptitudes para las actividades predomi 
nantemente prácticas; que no exijan mayor esfuerzo me nt al y alto nivel 
de deliberación intelectual o equilibrio emocion al (desajuste ocasiona
do ante una situación imprevista). Tal es activ ídades sería n las que se 
real iza en Mecánica Au tomot riz, f'llecánica Diesel, Refrigel~ación y otras 
especialidades a fines similares de manera que se torne dudosa la posi 
bili dad de emitir un diagnóstico seguro sobre su ren di miento du rante 
los cursos del Bach ill erato Téc nico. Su aptitud hacia el grupo es gene 
ral mente lNDOLENTE , CO LABORADORA. La ir reg ula ridad de l rendimiento pue 
de ser debidõ a la interfe rencia de dificul tades emocionales, falta de 
mo ti vación adecuado . 

d. Pob re : Base intelectual IN FE RIOR A LA NORMAL; no recomendable para el 
nivel exigido para los cursos de Bachillerato Técni co. Falta de inte 
rés hacia las especi ali dades Técnicas y confl ictos emocionales que im
pedirán la absorci ón sin dificul t ades de l programa educati vo. -
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