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RESUMO

~ feita uma revisão de referências bibliográficas de pesquisas, utilizando-se
uma centena de artigos cientfficos, publicados em 1988 e 1989, selecionados por
seu uso de testes psicol6gicos como instrumentos de pesquisa. Os dados são ana-
lisados do ponto de vista numérico e cronol6gico, sendo feita uma tentativa de iden-
tificar tendências especfficas.
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Geralmente, todos os que escrevem artigos cientrticos, fazem um esforço no
sentido de reunir referências sobre o que há de mais atualizado sobre o tema do
trabalho. Inclusive, existe uma tendência irnplrcita ou expllcita a sobrevalorizar
fontes de referências dos últimos cinco anos. Há quem recomende, até, que as
referências bibliográficas, para um artigo cientffico não sejam muito extensivas.
Neste sentido, cinco fontes citadas poderiam constituir um bom número, desde que
abrangessem os trabalhos mais atualizados sobre o assunto, eventualmente com-
pletadas por algum autor clássico.

Mas, especialmente quando se escreve sobre instrumentos psicológicos, mui-
tas vezes parece importante explorar mais a literatura existente, ficando uma preo-
cupação sobre a medida em que tais referências possam parecer numericamente
excessivas ou abusivas quanto ao período de anos abrangente dos trabalhos in-
cluldos, Esta foi uma dúvida da autora senior, ao organizar as referências biblio-
gráficas do livro Psicodiagn6stico (Cunha, Freitas & Raymundo, 1989). Desde
então, tal preocupação originou um interesse em saber como os demais autores
tratam a questão.

O propósito deste trabalho foi, pois, o de examinar referências bibliográficas de
cem artigos cientrticos, sobre pesquisas, que utilizaram testes psicológicos (usan-
do o termo em lato senso), corno instrumentos. Evitou-se incluir, na seleção dos
artigos, pesquisas que faziam uso de técnicas pouco conhecidas ou infreqüente-
mente utilizadas na clrnica.

Os artigos examinados foram publicados em 1989 (71) ou em 1988 (29), nas
seguintes revistas: Joumal of clinical Psychology (42), Joumal of Personality As-
sessment (26), Psychological Reports (17), Joumal of Consulting and Clinical Psy-
chology (5), Perceptual and Motor Skills (3), Personality Individual Differences (93),
Joumal of Abnormal Psychology (2), British Journal of Clinical Psychology (1) e
Applied Psychological Measurement (1).

Destes cem artigos, foram examinadas as 1.870 referências bibliográficas in-
cluídas, verificando-se, portanto, uma média de 18,70, sendo o DP = ± 14,63,
constatando-se, assim, uma variabilidade numérica expressiva entre as listas bi-
bliográficas, como se pode observar na seguinte distribuição ou, graficamente, na
Figura 1.

1 - 5 referências - 10 artigos
6 - 10 referências - 21 artigos
11 - 20 referências - 35 artigos
21 - 30 referências - 21 artigos
31 - 50 referências - 10 artigos
51 ou mais referências - 3 artigos

Por outro lado, foi calculada a média do número de referências inclurdas nos ar-
tigos de 1989 (18,73) e de 1988 (18,62). O teste t, para médias independentes, ao
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I d 0,05 (com 98 gl), demonstrou não haver diferença significativa entre as
111 S.

Nol -se que 66% dos artigos apresentam de uma a vinte referências, enquanto
, vinte e uma ou mais. Entretanto, encontrou-se apenas um artigo, de uma pá-

" I elo Psychological Reports (Cernovski, 1989), em que constava somente
111111 r ferência, de 1988, de trabalho do próprio autor, ao passo que o artigo, com a
IImais longa de referências bibliográficas (Graham & Strenger, 1988), ocupava

I IVI páginas e citava noventa-e oito trabalhos, que se distribuiam entre 1943 e
111I'. Portanto, considerando como data provável de entrega do original à revista o
1111 Interior ao da publicação, os autores realizaram um levantamento da literatura
1" Rica, que abrangeu um período de quarenta a cinco anos (com quarenta refe-

I IIct S dos anos oitenta, trinta e oito dos anos setenta, quatorze dos anos ses-
I 1111, quatro dos anos cinqüenta e duas dos anos quarenta).

Juanto à abrangência das listas bibliográficas examinadas, a referência mais
I I I nte é do próprio ano da publicação do artigo e a mais remota ao século passa-
Ikl, d tando do ano de 1844.

Ouando está registrada a data de entrega do original à revista, na quase totali-
cI cI dos casos, é do ano anterior ao da publicação do artigo. Então, definindo ope-
I I lonalmente o período de abrangência das referências bibliográficas, como
'lu le que vai da data da citação mais remota até o ano em que provavelm~nte o
'ligo foi concluído, isto é, o anterior à sua publicação, verifica-se que a média dos

I rrodos de abrangência das listas bibliográficas revisadas é de 35,14 anos, logo,
ullr ipassando em muito, não só os últimos cinco anos, como a década dos anos
IIlt nta.

lm termos da distribuição cronológica do material, os resultados também pare-
I m bastante interessantes, se considerarmos o total das 1.870 referências biblio-
r ficas, como se pode observar no Quadro I.

UADRO 1: Distribuição cronológica das referências bibliográficas de artigos de
revistas cientrticas, publicadas em 1989 (N = 71) e 1988 (N = 29).

ANOS NÚMERO DE REFERÊNCIAS %

80 929 49,68
70 523 27,97
60 209 11,18
50 128 6,84
40 62 3,32
30 14 0,75
20 4 0,21

antes 1 0,05

Do exame do Quadro 1, conclui-se que há um uso importante de fontes biblio-
,ráficas dos anos oitenta (49,68%), mas também é substancial a utilização da lite-
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ratura anterior à presente década (50,32%). Se praticamente a metade das cita-
ções bibliográficas é dos anos oitenta - o que nos revela um interesse por material
atualizado -, não se pode deixar de observar que, numericamente, as publicações
anteriores superam discretamente as desse período, demonstrando a importância
de um levantamento mais extensivo e abrangente da literatura.

Embora o número de citações dos anos oitenta seja muito elevado, somente
seis trabalhos se restringiram a fontes bibliográficas deste penodo, representados
geralmente por artigos curtos e de natureza muito especializada. Por outro lado,
em sete casos, houve ênfase desse material recente, com acréscimo de uma ou
duas referências anteriores, relativas a textos de divulgação inicial do instrumento
utilizado, como a um manual do WAIS (Wechsler, 1955) ou do MMPI (Hathaway &
McKinley, 1942) ou, ainda, a algum trabalho de conteúdo estatrstico (Cronbach,
1951; Cronbach, 1955; Cohen & Cohen; 1975; Cohen, 1977).

Dezessete artigos resumiram suas listas a fontes dos anos oitenta e setenta,
enquanto vinte e um concentraram nesse período sua abrangência, acrescentando
uma ou duas referências anteriores, não só de textos como os aludidos acima,
mas também abordando questões especificas relacionadas aos instrumentos
(Cronbach, 1949; Cronbach, 1951; Cohen, 1951 a; Cohen, 1951 b; Cohen, 1957 a;
Cohen, 1957 b; Cohen 1959; Wiener, 1948), etc •••

Somando os casos que recaem nessas categorias, se observa que correspon-
dem aproximadamente à metade da amostra, isto é, a 51%. Entre os restantes, as
referências bibliográficas são muito variáveis quanto à sua distribuição cronológica
muitas vezes incluindo autores de técnicas citadas, tais como Roschach (1921) ou
Goodenough (1926), mas freqüentemente chamando a atenção pela diversidade
do material consultado.

Os artigos envolvem grande número de instrumentos, sendo marcante a utiliza-
ção do MMPI, nos quais predominam trabalhos de autores mais clássicos, como
Hathaway (1956) ou dele e colaboradores (Hathaway & Meehl, 1952; Hathaway &
Briggs, 1957; Hathaway & Monachesi, 1963; Hathaway & McKinley, 1967) ou, ain-
da, de Dahlstrom, Wels e Dahlstrom (1972), de Gough (1947,1950), Wiener (1948)
e de Gilberstadt e Duker (1965). Outros inventários de personalidade também es-
tão na ordem do dia, como os de Millon (1983, 1984, 1985, 1986) e o Çalifornia
Psychologicallnventory de Gough (1957, 1964, 1968, 1969, 1986). Também, com
boa freqüência, aparecem resultados de pesquisas, utilizando o Rorschach, sendo
mais citado trabalhos de Exner (1974, 1978, 1982, 1983a, 1983b, 1985a, 1985 b,
1986) ou usando as escalas Wechsler, principalmente, com referências do próprio
Wechsler (1949,1955,1974,1981), de Cohen (1952a, 1952b, 1957a, 1957b, 1959)
e de Matarazzo (1972). Há, por outro lado, artigos altamente especializados, tendo
como instrumentos técnicas menos freqüentemente utilizadas em pesquisas, como
um que usa o Teste de Frustração de 130senzweig (Graybill, Williams & Peterson,
(1988), que, entre doze fontes bibliográficas, inclui sete referências do próprio autor
do teste, que abrangem trabalhos de 1948 a 1981.

Entre as referências bibliográficas, não diretamente relacionadas com testes,
nem com textos de estatística, a fonte mais comumente citada é o manual da Ame-
rican Psychiatric Association, em suas versões mais recentes (1968,1980,1987),
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ndo em trinta e uma listas de referências, isto é, em quase _um t~rço do~
revisados, evidenciando a presença de interesse por que~toes dtaqnôsti-

110campo da pesquisa. Por outro lado, a obra sobre test~~ pSlc~l~gl~os mais
10 ntemente citada é a de Rapaport, GiII e Schafer, nas edições onqmais (1945,

I)ou posteriores. , bibl' áfi
I r balhos, usando provas aperceptivas, como o TAT, ou referências, logr, ~-

r lacionadas, são extremamente escassos, confirmando um declínio ~~ utlll-
o desse teste como instrumento de pesquisa, já observado n~ma revisao de

fi sobre pesquisas, publicadas de 1970 a 198~ (Polyson, Norns & Ott, 1985~:
m sma forma, nas revistas examinadas, não fOI encontrada, em qualq~~r artí
r ferência ao CAT. Por outro lado, foram poucos os trabalhos que utilizaram

'nlcas gráficas ou inclurram citações a respeito., ,
Individualmente, é possfvet vislumbrar tendências dlver~as. Há autores, com
b lhos suscintos, e que igualmente se mostram econõrnícos em suas referên-

bibliográficas (menos de cinco). Todavia, ob~erva-s~ que autores, que traba-
, m na mesma equipe embora variando a autona em numero e ordem, tendem a

nler eproxlrnadarnente o mesmo número de referências bibliográficas. Já auto-
mais afamados e com maior bagagem cientlfica, como E~ner ou H,oltzman, pa-
m tender a revisões da literatura especifica, que são ma,ls exte~sl~as e elabo-

, d s apresentando maior número de referências bibliográficas, dlstnburda,s num
rodo de abrangência bem amplo. Entretanto, o número de casos examinados
o permite fazer generalizações.

ONCLUSÕES:

1 Os artigos examinados tendem a variar enormemente quanto ao número ~e re-
• ferências bibliográficas incluldas, desde uma a ~oventa e ?it~, cO,m média de

18,70 e DP = 14,63. Não foi encontrada diferença Significativa entre as
médias de referências relativas a 1989 e 1988.

Embora haja um uso expressivo de fontes biblio~ráficas dos anos oitenta
(49,68%), a utilização de material bibliográfi~o ~ntenor a esta dé~ada é .subs-
tancial (50,32%). Conclui-se que existem dOIS Interesse~ predominantes: o de
atualização do tema e o de levantam,ento ,e~tensi~o da literatura e~pecrflca. ~
período de abrangência das referências bibliográficas dos cem artigos se es
tende de 1844 a 1989.

3 Praticamente a metade dos artigos (51%) usa preferencialmente fonte~ biblio-
• gráficas dos anos oitenta e setenta, mas muito fr~üentemente" acrescidas d~

uma ou duas referências anteriores de textos cláSSICOSsobre o Instrumento uti
lizado, de trabalhos de interesse estatrstico ou muito espe~rtico sobr,e o tema
em estudo. Os demais se caracterizam pelo uso amplo, vanado e muito abran-
gente da literatura.

4. Definindo operacionalmente perfodo de abrangência das referências bibliográfi-

Revista de Psicologia, Fortaleza, V. 9 (1/2), V. 10 (1/2); p.29 - p.37, Jan./Dez. 1991/92

33



cas como aquele que vai desde a data da citação mais remota até o ano em
q~e provav~lmente,o artigo foi concluído (isto é, um ano antes de sua publica-
ção), a média do numero de anos do período de abrangênciadas listas de refe-
rências bibliográficas revisadas é de 35,14 anos, portanto, ultrapassando em
muitoos últimos cinco anos ou a décadados anos oitenta,

5. Observa~se grande número de referências bibliográficas sobre inventários de
personalídade, esc~~asWechsler e relacionadas com o Rorschach, o que se
ass?cla ao uso frequentedessas técnicas como instrumentosde pesquisa (em
detn~ent? d~ pr~vas aperceptivas e gráficas), que se caracterizam por uma
valorização histórica do materialexistente.

6. O ~pa~ecimento?e.referências bibliográficasdos manuais da American Psy-
,chlatnc Assocíatíon, em quase um terço dos artigos examinados, revela um
Int~ress~por questões diagnósticas no campo da pesquisa, que utiliza testes
psícolôqícos como instrumentosde pesquisa.
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