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 Cada vez mais temos observado que, na prática psicológica, as técnicas de 

avaliação psicológica tem retomado uma posição de maior importância no dia-a-dia da 

classe dos profissionais  psicólogos. Após um período de intensa desvalorização, elas 

voltaram a fazer parte do arsenal técnico que os psicólogos podem lançar mão em diversos 

tipos de ações ou intervenções na sociedade, sejam elas em empresas, na clínica, nas 

questões judiciais, nos Detran’s, no assessoramento à médicos e outros profissionais, nas 

escolas, no sistema penitenciário, nas orientações vocacionais,  etc. 

 Podemos dizer que hoje o profissional de Psicologia está sendo cada vez mais 

solicitado à atender necessidades que só ele pode responder com o auxílio das técnicas de 

avaliação: tal pessoa pode dirigir? Tal candidato tem as características psicológicas 

necessárias para ter um porte de arma?  Tal potencial funcionário se adequa ao perfil que a 

empresa necessita? Tal piloto tem as condições para enfrentar as situações que se 

apresentam em um vôo internacional? Assim, se observa que há uma necessidade social 

pela avaliação de indivíduos, que nos últimos anos tomou maior vulto. Creio que esta 

necessidade tem a ver com a popularização dos recursos e idéias psicológicas, como a 

inteligência emocional, tão propalada em nossas empresas. É como se estivesse havendo,  

especialmente no que tange às organizações, um retorno à importância da dimensão 

humana, uma preocupação com os aspectos relacionais, interpessoais de um colaborador. 

Espera-se que os candidatos à qualquer vaga hoje não mais tenham somente a formação 

técnica, mas também a capacidade de trabalhar em equipe, tomar decisões, resistir ao 

stress, relacionar-se adequadamente, etc...  

E esse tipo de avaliação somente o psicólogo pode fazer... Pode?  

Porém, ressaltamos algumas observações que consideramos importantes para que 

esta renovação na credibilidade do trabalho do psicólogo avaliador não passe de uma 

“onda” ou algum novo “modismo psicológico”. 

Existe hoje uma outra concepção de Avaliação Psicológica : avaliar alguém não é só 

aplicar testes e corrigí-los com crivos, “encaixando” a pessoa em uma determinada faixa. 



Avaliar alguém envolve reconhecer, inicialmente, os objetivos daquela avaliação, a que fim 

ela se destina e, principalmente, as conseqüências dos resultados para aquela pessoa e 

para os envolvidos na situação. 

 Por este motivo, o uso dos testes psicológicos deve ser entendido como uma parte 

do processo de avaliação, parte esta importantíssima, que pode nos fornecer informações 

vitais para o embasamento do nosso posicionamento. Porém a entrevista é imprescindível 

a qualquer avaliação psicológica (senão trabalharíamos “às cegas”), e o máximo de dados 

que pudemos obter através dos outros recursos técnicos que dispomos são importantes 

(dinâmicas de grupo, etc.) 

Desta forma, a avaliação psicológica se esgota quando temos uma compreensão 

ou entendimento daquela pessoa, de como ela se comporta em diferentes situações e de 

suas  habilidades e características. E essa compreensão não se consegue somente com 

testes.  

Também precisamos considerar a importância do fechamento do processo de 

avaliação, ou seja, da entrevista de devolução de resultados, que por si só é bastante 

complexa, pois mesmo na exposição de dados negativos a respeito do candidato, devemos 

conceber este momento como produtivo para o mesmo, buscando além de “fechar” o 

processo de avaliação, propiciar alguma possibilidade de crescimento e reflexão.  

É preciso que se diga que a formação dada pelos Cursos de Psicologia 

especificamente nesta área não se esgota no encerramento das disciplinas. Muitas vezes 

as técnicas são somente apresentadas, de forma resumida e não há possibilidade do aluno 

experenciar situações reais do processo de avaliação psicológica. Desta forma, a 

Universidade ensina o básico (assim como em outras técnicas ou métodos) muitas vezes 

de forma estanque, sendo que o aluno não consegue entender a operacionalização de um 

processo de avaliação que envolve entrevista, testes, dinâmicas de grupo, etc.  

O profissional que pretende atuar nesta área necessita de constante atualização, 

primeiramente aprofundando o seu conhecimento e posteriormente supervisionando sua 

atuação com um profissional de maior experiência, inclusive didática.  

É de suma importância tratarmos com seriedade e responsabilidade esta área em 

que somos solicitados a atuar, fazendo da nossa atuação um marco de credibilidade tanto 



para os nossos contratantes quanto para os nossos clientes (candidatos), somente desta 

forma é que seremos reconhecidos e respeitados.  

 

 

 

 


