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As tecnologias da informação e comunicação assinalaram à psicologia novas condições 
de testagem, usando instrumentos informatizados. O uso de programas para obtenção de 
resultados estatísticos tem sido de grande importância para os psicólogos que têm 
grande parte de seu trabalho reduzido. Neste sentido este trabalho tem por objetivo 
mostrar o recurso da correção de instrumentos de avaliação psicológica via internet (on-
line), e sua utilização e eficiência na análise de dados quantitativos, tendo em vista a 
economia de tempo e redução de possíveis erros de contagem de pontos que ocorre na 
forma manual e podem prejudicar a análise quantitativa. Além de auxiliar na correção 
dos testes, o psicólogo poderá autorizar o uso dos dados coletados, em pesquisas, com a 
garantia de sigilo dessas informações, visando o aprimoramento e a atualização dos 
instrumentos, em conformidade com o Código de Ética Profissional do Psicólogo e 
resoluções específicas do Conselho Federal de Psicologia. Atualmente a Editora Casa 
do Psicólogo disponibiliza 16 instrumentos psicológicos com correções on-line para 
avaliação da personalidade: Inventário Fatorial de Personalidade (IFP); Escala Fatorial 
de Extroversão (EFEx); Escala Fatorial de Socialização (EFS); Escala Fatorial de 
Ajustamento Emocional/Neuroticismo (EFN) e Bateria Fatorial de Personalidade (BFP). 
O objetivo deste estudo é descrever um levantamento da quantidade de correções 
informatizadas de testes de personalidade realizadas entre julho de 2006 e janeiro de 
2011. Para tanto, utilizou-se um banco de dados que é formado por correções realizadas 
pelos psicólogos usuários dos testes, em todo o Brasil. No total, foram analisadas 
341.839 correções dos cinco testes de personalidade mencionados. É importante 
destacar que as correções referentes a esses testes foram disponibilizadas em momentos 
diferentes, a saber, IFP a partir do segundo semestre de 2006; EFEx e EFS a partir do 
segundo semestre de 2007; EFN a partir do segundo semestre de 2008 e a BFP a partir 
do primeiro semestre de 2010. Nos períodos referidos, considerando apenas os dados 
até o final de 2010, observou-se um total de 294.375 correções do IFP (média de 32.708 
por semestre); 18.595 correções da EFEx (média de 2.656); 7.852 da EFS (média de 
1.121), 16.143 da EFN (média de 3.228) e 4.874 da BFP (média de 2.437). Os dados da 
correção informatizada via internet são utilizados para pesquisas mediante a autorização 



dos sujeitos para tal. Assim, caso o psicólogo autorize a utilização dos dados para 
pesquisa, é de responsabilidade dele a coleta do TCLE assinado pelo sujeito. Percebeu-
se que o índice de autorização ficou entre 78,20% (IFP) e 90,05% (EFN), que podem ser 
considerados adequados e bons. Dessa forma, pode-se concluir que ferramentas que 
auxiliem profissionais da psicologia no trabalho de corrigir e interpretar testes 
psicológicos parecem ter uma boa aceitação da comunidade profissional, podendo vir a 
auxiliar em futuros estudos de atualização desses instrumentos. 
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Utilização de correção informatizada via internet de testes de personalidade 

Semestres Testes 
IFP EFEx EFS EFN BFP 

2º Sem. 2006 815 - - - - 
1º Sem. 2007 5.464 - - - - 
2º Sem. 2007 17.471 204 307 - - 
1º Sem. 2008 31.153 572 542 - - 
2º Sem. 2008 37.383 2.600 2.150 61 - 
1º Sem. 2009 39.731 3.802 825 361 - 
2º Sem. 2009 52.003 3.339 978 2.465 - 
1º Sem. 2010 56.839 3.863 2.187 9.074 178 
2º Sem. 2010 53.516 4.215 863 4.182 4.696 

Total 294.375 18.595 7.852 16.143 4.874 
Média 32.708 2.656 1.121 3.228 2.437 

 

Teste 
Autoriza  Não autoriza 

Total n % Média n % Média 
IFP 230.500 78,20 23.050 64.240 21,80 6.424 294.740 

EFEX 15.480 83,15 1.935 3.137 16,85 392 18.617 
EFN 14.557 90,05 2.426 1.608 9,95 268 16.165 
EFS 6.985 88,91 873 870 11,07 108 7.856 
BFP 4.063 83,17 1.354 822 16,83 274 4.885 

 

 


