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A avaliação psicológica é um processo complexo, que exige conhecimentos específicos de 

diferentes áreas da Psicologia. Nas situações de avaliação de crianças, principalmente na faixa 

etária de 3 a 5 anos, o trabalho do psicólogo avaliador é mais desafiador, uma vez que a 

criança não possui domínio completo sobre sua linguagem oral e escrita. Há, ainda, uma 

significativa carência de instrumentos psicológicos para avaliação dessa faixa etária. Dessa 

forma, o presente estudo faz parte de um projeto de dissertação que busca adaptar o protocolo 

Meu Amigo de Papel (5-12 anos), pertencente ao Sistema de Avaliação do Relacionamento 

Parental – SARP, à faixa etária de 3 a 5 anos. Objetiva-se, com este trabalho de caráter 

descritivo exploratório, levantar quais testes psicológicos, segundo o Satepsi, avaliam 

crianças da educação infantil. Para tanto, foi feita uma análise da lista completa de testes 

psicológicos do Satepsi (com parecer favorável e desfavorável). A partir dos 280 testes 

psicológicos listados,  59 avaliam crianças de até 10 anos, sendo 19 deles desfavoráveis. Para 

avaliação de crianças de até 5 anos, foram encontrados 21 testes, sendo somente 10 

classificados como favoráveis pelo Satepsi. São eles: Teste de Apercepção Infantil - Figuras 

de Animais (CAT-A); Escala de Maturidade Mental Colúmbia (CMMS); O Desenho da 

Figura Humana: avaliação do desenvolvimento (DFH III); Desenho da Figura Humana - 

Escala Sisto (DFH-Escala Sisto); Escala de Traços de Personalidade para Crianças (ETPC); 

Figuras Complexas de Rey; Matrizes Progressiva de Raven - Escala Geral (MPR); R2 - Teste 

não-verbal de inteligência para crianças; Teste Não-Verbal de Inteligência - SON-R 2½-7[a]; 

e Teste de Habilidades e Conhecimento Pré-alfabetização (THCP). Os testes citados avaliam 

principalmente personalidade, desenvolvimento cognitivo não verbal e memória. Ressalta-se 

que há outros instrumentos comercializados pelas editoras que não foram submetidos ao 

Satepsi, bem como testes de uso não exclusivo dos psicólogos. Esses instrumentos não foram 

incluídos no estudo, pois sabe-se que, segundo o Conselho Federal de Psicologia, somente 

podem ser usados de forma válida os testes psicológicos submetidos e aprovados pelo Satepsi. 

A partir dos resultados, conclui-se, em congruência com a literatura, que há um escasso 

número de testes psicológicos para a faixa etária de 3 a 5 anos, sendo necessário construir 

instrumentos válidos para essa população. 
 


