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RESUMO

Diante dos mais variados ramos de atuação em Psicologia, destaca-se a área de Avaliação Psicológica, a qual pode estar presente em diferentes 
contextos, desde o clínico, escolar, empresarial, etc. Trata-se de uma área que promove constante construção de conhecimento teórico, científico 
e técnico à Psicologia, por estar intimamente ligada à coleta de informações relevantes para compreensão de fenômenos e processos, em 
indivíduos e grupos. Neste contexto, são vários os autores que suportam a ideia de que diante de sua importância, diferentes instrumentos de 
mensuração sejam construídos com frequência. De fato, trata-se de um aspecto tão importante para a Psicologia que alguns critérios básicos são 
tomados como obrigatórios internacionalmente para que um novo instrumento seja disponibilizado, desde o levantamento bibliométrico, para 
análise teórica e construção de definição operacional, construção inicial do instrumento e correções necessárias, estudo piloto e em populações 
alvo e por fim, estudos de evidências de qualidades psicométricas. O presente trabalho, ainda em desenvolvimento, tem como objetivo 
apresentar os procedimentos de construção de um teste de atenção concentrada, com base nestes critérios. Inicialmente, foram realizados 
estudos teóricos, de levantamento bibliométrico, no sentido de organizar e analisar como a atenção concentrada tem sido compreendida 
nacional e internacionalmente. Foram encontradas aproximadamente cinco conceituações operacionais distintas, as quais foram analisadas e 
comparadas. Diante desta falha consensual na definição operacional, outros argumentos foram utilizados para dar suporte à construção de itens, 
a saber, a teoria da percepção e a gestalt. Assim, foi possível considerar não somente a tarefa de mensuração da atenção concentrada, como 
também utilizar uma teoria de apoio para que os itens fossem adequados à mesma, não sendo demasiadamente fácil ou difícil. Por esta razão, 
para a construção dos estímulos alvo e distratores, foram consideradas forma, tamanho, posição e orientação, fatores que o ser humano percebe 
e consegue processar, conforme os princípios da Gestalt. No momento de submissão deste para o evento científico, os pesquisadores estavam 
construindo uma definição operacional, a qual possa ser norteadora para o desenvolvimento da tarefa a ser pedida ao testando e em paralelo, 
definindo com base nos princípios Gestálticos, quais desenhos seriam considerados alvos e distratores. O instrumento contará com 1) cabeçalho, 
com informações iniciais relativas à pessoa a ser avaliada (sexo, data de nascimento, se exerce atividade remunerada, escolaridade); 2) instruções 
de aplicação, de modo que seja requisitado que ele assinale os estímulos alvo pedidos, diante de diversos estímulos, ou desenhos, distratores; 3) 
linhas de treino, ou seja, um modelo do teste para verificar se houve compreensão da tarefa proposta; e 4) a folha de testagem, disposta no 
verso, composta por itens distratores e alvos os quais devem ser analisados e assinalados. A versão inicial construída será enviada para Análise de 
Juízes, ou seja, doutores na área, para investigação inicial. Trata-se, inclusive, de uma avaliação obrigatória, determinada nos critérios de 
construção de instrumentos. Após considerações e correções indicadas, serão realizados os estudos-piloto e, se necessário, nova Análise de 
Juízes. Pretende-se concluir o projeto de iniciação científica com o instrumento inicial desenvolvido, para tais análises em momento posterior.
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