
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIOTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JOSÉ THOMAZ ATIZANI LOPES, ALINE LAÍS MORI MERSI, BRUNO RAFAEL DIAS DE
SOUZA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARILDA GRACIOLA DANTASORIENTADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           
 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 

 

1.  RESUMO 

Este estudo tem como objetivo identificar e discutir a avaliação psicológica por meio 

de artigos publicados com o público de adolescentes entre os anos de 2003 a 2013. 

Considerando a avaliação psicológica como uma atuação fundamental na atuação 

do psicólogo e a adolescência como uma fase do desenvolvimento humano 

socialmente construído, torna-se relevante compreender as direções das pesquisas 

na temática. Dados preliminares indicam a variação de demandas e instrumentos.  

 

2.  INTRODUÇÃO 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2010) a avaliação psicológica é um 

método de elaboração de conhecimento em relação à aspectos psicológicos, com a 

intuito de produzir, orientar, monitorar e encaminhar ações e intervenções sobre o 

indivíduo avaliado, sendo uma atividade restrita ao profissional psicólogo, tendo 

como objetivo central, auxiliar na tomada de decisões referentes a diagnósticos, 

seleção de pessoas em organizações, recomendações para tratamentos, entre 

outras questões de importância a uma ou mais pessoas.  

A avaliação psicológica tem como característica principal o estudo de um ou mais 

indivíduos utilizando várias fontes de dados, como entrevistas ou testes, podendo 

observar a história de vida do indivíduo avaliado, como uma amostra do 

comportamento em condições relativamente controladas. Desta forma são 

formuladas hipóteses em relação ao que é avaliado e que serão testadas por meio 

das informações reunidas. Porém, apenas uma fonte de dados, por mais confiável 

que seja, pode gerar informações não exatas (ANASTASI e URBINA, 2000).   

Desde o objetivo primário, que é levantado para ser avaliado, até obtenção dos 

resultados, deve ser considerado o julgamento do profissional em relação aos 

problemas das populações em questão. Para isso é necessário habilidades 

especializadas nos instrumentos a serem utilizados e conhecimentos do contexto da 

aplicação em relação ao objetivo pré-definido. O contexto de vida dos indivíduos, o 

papel da cultura e a psicologia do desenvolvimento influenciam sobremaneira na 

realização da avaliação (ANASTASI e URBINA, 2000).  

O presente trabalho pretende identificar e discutir a avaliação psicológica por meio 

de artigos publicados com o público de adolescentes. Myers (1999) menciona que a 
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adolescência costuma ser caracterizada por oscilações de humor, busca pela 

independência e liberdade em função de suas necessidades, sendo marcada pela 

falta de maturidade ou de experiência, comportamentos que geram muitas 

angustias, momentos de ansiedade e desprazer por aquilo que faz ou experimenta.  

Ozella (2002) entende a adolescência como sendo elaborada socialmente, a partir 

de necessidades sociais, econômicas e de características que vão se constituindo 

no processo da vida. 

 

3.  OBJETIVOS 

Geral: Identificar e discutir a avaliação psicológica por meio de artigos publicados 

com o público adolescente nos últimos 10 anos.  

Específico: 1) Identificar as demandas psicológicas da avaliação dos adolescentes, 

2) Identificar e discutir os instrumentos utilizados para avaliação psicológica, 3) 

Quantificar os artigos publicados nos últimos 10 anos em relação à temática 

avaliação psicológica em adolescentes. 

 

4.  METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico, visando gerar 

conhecimentos sem aplicação prática do que é observado (GIL, 2002), buscando 

compreender as publicações de artigos científicos em revistas da psicologia entre os 

anos de 2003 até 2013, no que se refere à avaliação psicológica em adolescentes. 

Os dados foram obtidos por meio de pesquisas eletrônicas de publicações de artigos 

científicos nas bases de dados na internet: SCIELO, BVSPsi e GOOGLE 

ACADÊMICO. Para a realização do levantamento foram utilizadas as seguintes 

palavras chaves: avaliação psicológica, adolescência, testes psicológicos, jovens. 

Para a análise dos artigos será utilizado uma tabela para cada publicação, na qual 

buscou-se o preenchimento dos dados a fim de atender os objetivos do trabalho. 

Para a condução do preenchimento da tabela, foi efetuada a leitura dos trabalhos 

publicados a partir do resumo. 

 

Análise 

Revista: 

Título do artigo: 

Ano de Publicação:   
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Base de dados: 

Tipo de Pesquisa:   

Estratégias de A.P.:  (    ) Teste   (   ) Entrevista  (   ) Observação 
Tipo de teste: (    ) Psicrométrico    (   ) Projetivo   
Nome do teste:                               
Construto: 

Contexto: 

Encaminhamentos:  

 

5.  DESENVOLVIMENTO 

O trabalho encontra-se em andamento, sendo que a etapa de levantamento de 

artigos na base de dados está em fase de finalização. Pretende-se realizar, a partir 

das tabelas preenchidas dos dados dos resumos dos artigos, as análises 

quantitativas e qualitativas.  

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados previamente observados nas publicações indicam uma variedade de 

instrumentos e demandas psicológicas avaliadas em adolescentes. Considerando o 

período de 10 anos, os dados preliminares parecem escassos em comparação com 

a quantidade de publicações em outras áreas.  
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