
A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E SUAS DIMENSÕES 

 

 

Profª Adriane Picchetto Machado 

 

 

 

 A Avaliação Psicológica tem se desenvolvido na direção de uma extrema 

complexidade.  

Os  desavisados talvez não percebam, porém,  as dimensões que a Avaliação 

Psicológica atinge vão além da simplicidade de aplicar testes ou fazer entrevistas com 

determinado objetivo. 

 Qualquer psicólogo que pretenda trabalhar com avaliações deverá ter em mente as 

dimensões técnicas, relacionais, éticas, legais, pr ofissionais e sociais  diretamente 

implicadas em seu trabalho. Se todas estas percepções caminham juntas, se inter-

relacionam, é provável que possamos perceber a infinitude de cuidados e pré-ocupações que 

devemos ter como profissionais que buscam, principalmente e acima de tudo, o respeito e  a 

“construção” daquele que nos procura para se submeter à um processo de avaliação 

psicológica.  

 Avaliar nunca é simples, nem rápido, nem fácil. À respeito da dimensão técnica , o 

psicólogo necessita ter, antes de mais nada, um vasto conhecimento em relação às técnicas 

que pretende utilizar, assim como uma possibilidade de crítica consciente em relação aos 

instrumentos de avaliação que utiliza (testes, dinâmicas de grupo, observação, entrevista e 

outros). Obviamente, a formação dada pelas Faculdades de Psicologia nesta área é 

insuficiente para o pleno domínio das técnicas e de si mesmo, principalmente porque ainda o 

nosso ensino é compartimentalizado e a formação prioriza o aspecto técnico e não o 

científico, em geral. Aprendemos mecanicamente como aplicar diversas técnicas, mas não 

experienciamos a integração dos dados obtidos, a análise acurada dos mesmos, o 

levantamento de hipóteses a partir dos dados coletados, a dinâmica, afinal,  que sempre 

estar presente em um processo de avaliação. Sempre, por melhor que tenha sido a formação 

do psicólogo, ele deve buscar cursos pós-formação para aperfeiçoar os seus conhecimentos. 



 Também a dimensão relacional  é importantíssima, pois nos informa a respeito de 

mecanismos transferenciais e contra-transferenciais que sempre estão presentes no 

momento da avaliação. Sem um conhecimento maior nessa área, os desavisados poderão 

entender manipulações evidentes como simpatia, mecanismos de sedução como educação e 

aí por diante.... O desenvolvimento da percepção mais acurada de si mesmo e do cliente 

somente pode ser mais real e menos fantasioso através de um exercício constante de auto-

percepção e auto-crítica que, muitas vezes, é  acompanhado de um processo 

psicoterapêutico. 

 A dimensão ética  deve sempre direcionar qualquer trabalho, especialmente este que 

tratamos: falamos aqui de respeito ao semelhante, à sua dor, às obrigações de causar o 

menor dano possível com a nossa intervenção, a sustentação dos resultados mesmo que 

havendo  pressões de todos os tipos (pais, chefias e outros). Também gostaria de ressaltar a 

obrigatoriedade de fazer entrevistas de devolução, premissa esta muito esquecida pelos 

psicólogos, e que pode servir como um momento muito especial de crescimento para o 

nosso cliente, se bem realizada e levando em conta todas as dimensões citadas. 

 A dimensão legal  tem sido amplamente questionada: tem o Estado o direito de 

investigar a vida de um cidadão que pretende ter um emprego ou uma Carteira Nacional de 

Habilitação? Que conseqüências legais a interdição de um membro de uma determinada 

família trará para o mesmo? Qual o valor legal do uso de técnicas desatualizadas, não 

adaptadas à população brasileira?  

 A dimensão profissional  diz  respeito a todas as implicações e conseqüências de 

ordem profissional no momento de uma avaliação, da entrega de um laudo ou da devolução 

de resultados. Qual é o nível de seriedade e isenção que esse profissional apresentou para 

tanto ? Qual é o seu posicionamento à respeito de uma avaliação realizada pelo seu colega e 

que agora se encontra em suas mãos, em grau de recurso ? Prefiro agradar o meu chefe e 

manter o meu emprego do que ser coerente com um trabalho e uma imagem profissional? 

Quais as conseqüências para a classe de psicólogos de um trabalho mal-feito, covarde, que 

cede a pressões ?  

 A dimensão social  se refere às reflexões mais amplas da nossa sociedade.  A 

instituição (Estado, empresa)  tem  o direito de investigar a vida de um cidadão que pretende 

ter um emprego ou uma Carteira Nacional de Habilitação? Em que mecanismos sociais 



segregatórios a avaliação psicológica pode colaborar? Qual o uso  deste tipo de trabalho e 

que fins de manipulação ele pode ter?  

 Desta forma, a avaliação psicológica nunca é simples, nunca é isenta de 

conseqüências que podem ser muito sérias para o cliente e para a imagem da nossa classe. 

Independente do local onde o psicólogo atue e dos objetivos de sua avaliação, não é 

possível a prática de aplicações e correções de testes sem consciência e sem compreensão 

da complexidade deste trabalho.  

  

  

Publicado na Revista Contato do Conselho Regional de Psicologia – 8ª Região – Ano 21 - nº 

104 – Set/Out 2000 

 


