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RESUMO 
 

O presente artigo pretende abordar os conteúdos das disciplinas estudadas no 4º semestre 

do Curso de Psicologia da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), 

no campus de São Lourenço do Oeste, e das realidades vividas dentro de uma instituição de 

ensino da educação básica, onde realizou-se a Prática de Avaliação do Desenvolvimento e 

Aprendizagem, articulando de acordo com as reflexões teóricas desenvolvidas, tendo em vista a 

abrangente e contínua construção do conhecimento em psicologia e nosso compromisso com o 

mesmo. A Prática de Avaliação do Desenvolvimento e Aprendizagem foi desenvolvida em uma 

escola pública, do Oeste de Santa Catarina, onde realizou-se observação psicológica, tanto em 

sala de aula e em ludoterapia quanto em ambiente aberto, de brincadeiras e jogos. Neste sentido, 

realizou-se avaliação psicológica por meio da observação ao contexto escolar, possibilitando 

diagnosticar e pontuar questões referentes ao desenvolvimento-aprendizagem relevantes. Desta 

forma, este artigo buscará explorar também o desenvolvimento histórico da avaliação psicológica 

e do uso dos testes psicológicos, buscando-se ater aos estágios do processo de avaliação 

psicológica e aos cuidados necessários quanto à realização prática. Com isso, a observação e a 

avaliação psicológica nos proporcionou uma ampliação do olhar sobre o contexto escolar e as 
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implicações pedagógico-educacionais da instituição e de desenvolvimento-aprendizagem dos 

estudantes. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento-aprendizagem infantil, avaliação psicológica escolar, 

testes psicológicos. 

 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A partir da Prática de Avaliação do Desenvolvimento e Aprendizagem, observou-se que, 

com determinada frequência, a instituição de ensino tende a apresentar uma 

imagem ‘psicopatologizante’ do aluno, diante dos problemas e dificuldades deste, encontrados ao 

longo do processo de desenvolvimento-aprendizagem. Amstalden (2010) fala que muitos dos 

casos, os diagnósticos são realizados por pais e professores, e não conjunto ao indivíduo e em 

uma atenção especial, básica e/ou exclusiva, apresentando muitas vezes uma visão 

de ‘psicopatologização’ de fenômenos, em razão dessa falta de visualização de caso ampliado e 

atenção adequada para devidas análises. 

Segundo Weiss (1998), a escola é o espaço de construção gradativa do conhecimento da 

criança dentro de um ambiente propício e facilitador para o seu desenvolvimento, pois, na 

atualidade, as crianças estão entrando para as instituições de ensino cada vez mais cedo. Todavia, 

é possível formar crianças autônomas, críticas, criativas, durante o período de alfabetização ou, 

até mesmo, antes de dar início à alfabetização. 

A avaliação das dificuldades de aprendizagem necessita de determinadas condições da 

escola e dentro da própria escola com seu plano político-pedagógico de ensino: 

  

A forma de avaliar o aluno reflete como se organiza a ação pedagógica da escola, se ela 

tem ou não filosofia de educação coerente e definida; sabe que homem quer formar; se 

tem uma diretriz geral de trabalho, que envolva o planejamento em diferentes níveis, e 

assim se reflita “no fazer” e “na cobrança” em sala de aula. Pois é a partir dessa cobrança, 

formal, institucional, que são definidos parâmetros em relação aos quais a escola aponta 

“dificuldades de aprendizagem” na criança e faz o seu encaminhamento para diagnóstico 

(WEISS, 1998, p. 166). 
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Conforme diz Souza (2010), o processo de escolarização se constitui por meio de 

condições objetivas e sólidas, que possibilitam ou não que a escola possa cumprir com suas 

metas. Os fatores psicológicos são fragmentos da escola, os quais se fazem presentes nas diversas 

relações que se desenvolvem no processo pedagógico e institucional. 

Na Psicologia Escolar, a autora prossegue falando que, ao levar em conta o processo de 

escolarização, esta enfatiza que a escola é o espaço em que ocorrem as relações sociais e 

individuais, articulando-se em uma rede complexa de relações que necessitam ser analisadas 

como tais, dentro de seu próprio contexto. 

Durante a avaliação psicopedagógica, para Weiss (1998), toda a trajetória anterior da 

criança deve ser considerada, pois os seus problemas e dificuldades pessoais, ocasionalmente, 

podem ter sua origem em uma visão tendenciosa e/ou reativa à instrução escolar em seus 

primeiros anos de escola ou em casos semelhantes ocorridos anteriormente dentro da mesma. 

Os casos de avaliação de dificuldades de aprendizagem, quando equivocadamente mal 

conduzidos, podem, diz a autora, ser causadores de um excesso de ansiedade até o ponto de 

tornar-se insuportável ao aluno, algo que chega à determinada desorganização de sua conduta, 

muitas vezes, como consequência, ocasiona o ‘fracasso’ no desenvolvimento escolar. A 

aprendizagem verdadeira necessita de um nível de ansiedade acompanhada de uma ‘ansiedade 

paranóide’, representada pelo medo de conhecer o novo; e de uma ‘ansiedade depressiva’, pela 

perda de um esquema de referência; ambos envolvidos no processo de aprendizagem. 

Weiss (1998) cita adiante, que:  

 

O desrespeito à criança no seu ritmo de construção da leitura e escrita poderá gerar tanta 

ansiedade que as dificuldades formadas estancarão o processo. Essas situações também 

podem ser provocadas pelos próprios pais quando introduzem exercícios alternativos que 

se chocam com a orientação da escola ou mesmo quando eles próprios ficam 

excessivamente ansiosos, depositando suas expectativas exageradas em cima das crianças 

(WEISS, 1998, p. 171-172). 

 

Pelo fato de a infância e a adolescência serem fases do desenvolvimento, é muito difícil 

traçar claros limites entre fenômenos que fazem parte de um desenvolvimento dito “normal” ou 

“anormal”, em específico. Identificamos os sujeitos que não se adaptam às normas e rotinas 

escolares, mas não identificamos as grandes cargas de atividades, cobranças e expectativas 

quanto ao desempenho da aprendizagem, que muitas vezes contribui para o sofrimento psíquico. 

(AMSTALDEN, 2010). 
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Bleger (1980), explica que uma escola sem diretriz teórica, ou uma filosofia de objetivo 

comum, e que vive frequentemente com conflitos interpessoais, entre administração, corpo 

docente e técnico, pode ter uma influência negativa sobre o desenvolvimento escolar do aluno: 

  

A instituição em que se oferece o ensino deve, em sua totalidade, ser organizada como 

instrumento de ensino e, por sua vez, radicalmente e permanentemente problematizada. 

Os conflitos de ordem institucional transcendem, de forma implícita, e aparecem como 

distorções do próprio ensino. Os conflitos não explicitados nem resolvidos no nível da 

organização institucional canalizam-se nos níveis inferiores, de tal maneira que o 

estudante se torna uma espécie de recipiente no qual os conflitos poderão cair ou causar 

impacto (BLEGER, 1980, p. 60). 

 

A escola é, enquanto instituição, uma jurisdição de saber, e que deve possibilitar 

reconstruir as relações sociais, organizando espaços e recortando limites. No instante em que 

existe uma prevalência do instituído, a escola e seu estabelecimento tomam para si os processos 

de subjetivação singulares, impondo então, suas próprias normas. Entretanto, quando se 

manifestam as forças instituintes, há uma ruptura com o instituído, possibilitando produzir novas 

composições e/ou arranjos próprios de subjetividades livres e desejantes (PEREIRA, 2007). 

Osório (2000) fala que todo grupo, tal como a escola, se institucionaliza para obter, ou 

manter, o poder para com seus membros e, principalmente, entre seus dirigentes. Fator esse que 

define um dos caracteres das instituições. Pichon-Rivière (OSÓRIO, 2000) teoriza, ao conceituar 

o termo ‘grupo operativo’ para referir-se a um grupo centrado na tarefa, seja terapêutica, de 

aprendizagem ou institucional, que as finalidades e propósitos da atividade grupal operativa 

  

[...] está centrada na mobilização de estruturas estereotipadas, dificuldades de 

aprendizagem e comunicação, devidas a acumulação de ansiedade que desperta toda 

mudança (ansiedade depressiva pelo abandono do vínculo anterior e ansiedade paranóide 

criada pelo vínculo novo e as inseguranças a ele relacionadas) (OSÓRIO, 2000, p. 35-36). 

  

Desta maneira, Pichon-Rivière considera que os grupos que funcionam operativamente, tal 

como a instituição escolar, é regida por uma das leis básicas em sua técnica práxis que 

caracteriza como tal: “à maior heterogeneidade dos membros do grupo e à maior homogeneidade 

da tarefa corresponde maior produtividade” (OSÓRIO, 2000, p. 36) do próprio grupo, no 

desenvolver de suas condições. 

O aluno deve analisar as condições que a escola propicia, mas, além disso, também é 

importante conhecer a filosofia e a metodologia de ensino adotados, se a escola acredita no 
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potencial do mesmo como agente focal no e durante o processo de ensino e aprendizagem, ou se, 

eventualmente, busca treinar e massificar a criança, de acordo com exercícios para coordenação 

motora e/ou discriminação visual, tal como mimeografados, distanciando-se da livre-expressão, 

do uso de sua criatividade e da sua construção de autonomia (OLIVEIRA, 1998). 

            Contanto, baseando-se nas palavras de Moraes (2010), a avaliação psicopedagógica 

é um dos recursos críticos da intervenção psicológica em âmbito escolar. Factualmente, nela se 

fundamenta as questões com base na prevenção e na solução das dificuldades possíveis do aluno, 

algo que promove então, um desenvolvimento significativo a partir de condições melhores. Coll 

et al (2007), explica mais detalhadamente a avaliação psicopedagógica, teorizando que é 

  

[...] um processo compartilhado de coleta e análise de informações relevantes acerca dos 

vários elementos que intervêm no processo de ensino e aprendizagem, visando identificar 

as necessidades educativas de determinados alunos ou alunas que apresentem dificuldades 

em seu desenvolvimento pessoal ou desajustes com respeito ao currículo escolar por 

causas diversas, e a fundamentar as decisões a respeito da proposta curricular e do tipo de 

suportes necessários para avançar no desenvolvimento das várias capacidades e para o 

desenvolvimento da instituição (COOL; MARCHESI; PALACIOS, 2007, p. 279). 

  

O professor não pode levar em consideração somente “o produto final, a palavra ou número 

colocado ou a cruzinha marcada” (WEISS, 1998, p. 166-167). A autora continua, falando que, 

um problema de matemática, por exemplo, cabe indagar se a leitura do aluno foi boa 

suficientemente ou entendível, se permitiu a compreensão, se assimilou o texto, se possui 

informações básicas que possibilitem desenvolver tal raciocínio, se foi capaz de articular os 

dados e informações recebidos, se conseguiu organiza-los, se colocou a resposta em local 

adequado. 

Ou seja, levando em conta que para o sujeito entender, organizar os dados e realizar o 

problema, há todo um desafio processual que deve ser encarado, isso torna-se muito mais 

acentuadamente esse processo e perceptível a partir do momento em que exige-se de uma criança 

que possui problemas e/ou dificuldades de aprendizagem. É preciso compreender o processo 

mental, o qual o aluno utilizou nesta situação, para, desta maneira, poder encontrar sua ‘falha’, 

nas concepções teóricas da autora; assim como também as condições que determinado sujeito 

têm em analisar, refletir e resolver tal problema ou avaliação. 

Nas palavras de Maria (1994), a sala de aula deve ser um local de privilégios do encontro 

entre o professor e o aluno, o qual, este primeiro, deve proporcionar a todos os seus alunos a 

mesma oportunidade e atenção necessárias, entretanto, também necessita, ao mesmo tempo, 

proporcionar à cada aluno em particular, na sua dimensão psicológica e/ou sociocultural, o que 
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possibilitará o encontro, não o desencontro, pois o desencontro, principalmente dentro de sala de 

aula, ocasionaria o desenvolvimento de dificuldades de aprendizagem escolar. 

A construção de uma avaliação reside em obter e integrar grande quantidade de 

informações significativas a partir da criança, através de uma dinâmica familiar, na escola em 

que estuda. Essas informações e dados obtidos também podem, em certas exceções, serem 

adquiridos de maneira informal, por meio da observação da criança em variados momentos, tal 

como a forma que ela se comporta diante do psicólogo ou mediador e diante do contexto como 

um todo, principalmente em relação às pessoas que o-cercam (OLIVEIRA, 1998). 

De acordo com Wechsler & Guzzo (1999), a avaliação psicológica é apontada “como um 

processo de construção de um conhecimento sobre um fenômeno decorrente de uma escolha 

teórica e metodológica” (WECHSLER & GUZZO, 1999, p. 9). A avaliação psicológica, na visão 

do Conselho Federal de Psicologia (2010), é definida analogamente à citação acima dos autores: 

  

A avaliação psicológica é um processo de construção de conhecimentos acerca de 

aspectos psicológicos, com a finalidade de produzir, orientar, monitorar e encaminhar 

ações e intervenções sobre a pessoa avaliada, e, portanto, requer cuidados no 

planejamento, na análise e na síntese dos resultados obtidos (CFP, 2010, p. 16). 

  

Pasquali (2001) diz que, a avaliação, por meio de métodos e técnicas variados, busca 

descrever e classificar o comportamento dos sujeitos avaliados com a finalidade de ‘enquadra-

los’ em alguma tipologia, a qual possibilita obter conclusões a respeito, para que, de fato, possa 

saber como agir e se comportar diante de tais sujeitos e suas situações. Anastasi e Urbina (2000) 

falam que as condições necessárias na realização do trabalho de avaliação estariam na 

possibilidade em sobrepor variadas informações originadas da observação, entrevistas, dados da 

história do sujeito e análises de funções psíquicas. 

Comumente, a avaliação psicológica é estruturada por parte de instrumentos, métodos e 

técnicas psicológicos. No âmbito da saúde mental é importante atingir a meta do diagnóstico, 

mas, para que isso se concretize, o psicólogo deve ser e estar bem qualificado e 

instrumentalizado (VIEIRA et al, 2007). Como fala Siqueira & Oliveira (2011), o processo de 

avaliação psicológica independe da forma como é conduzida e/ou baseada quando caracterizada 

pelas seguintes etapas: 

  

 • Recebimento da demanda (solicitação, queixa, pedido, motivo); 

 • Caracterização do objeto de estudo (indivíduo, grupo, organização); 
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 • Análise da demanda: esclarecimento sobre o fenômeno psicológico a ser avaliado e levantamento 

inicial de hipóteses. 

 • Definição do objeto de avaliação; 

 • Definição do tipo de avaliação a ser utilizada; 

 • Elaboração do planejamento técnico (estabelecimento de um método e escolha das estratégias); 

 • Enquadramento: contato de trabalho; 

 • Aplicação do plano estabelecido; 

 • Levantamento, análise e interpretação dos dados obtidos com as diferentes estratégias utilizadas; 

 • Integração dos resultados dos instrumentos e técnicas (pensamento clínico interativo); 

 • Elaboração de enquadramento teórico correlacionado aos resultados analisados; 

 • Elaboração de síntese conclusiva do processo de avaliação realizado; 

 • Estabelecimento de proposta de intervenção; 

 • Elaboração de documento conclusivo da avaliação realizada; 

 • Escolha da metodologia adequada para devolução dos resultados; 

 • e Devolução dos resultados. [1] 

  

O uso de instrumentos psicológicos no âmbito da saúde mental é necessário, mas não 

somente a utilização de recursos e técnicas psicológicas, como também a inserção de novas 

abordagens no entendimento da saúde mental, bem como na avaliação do grau de déficits 

cerebrais apresentados por diversas psicopatologias durante seu percurso, e também o 

engajamento da neurociência para o psicodiagnóstico, diz Vieira et al (2007).           

É ponto fundamental de um diagnóstico, como resignado por Weiss (1998), contextualizar 

o indivíduo tanto dentro de sua família, ou núcleo familiar em que convive, quanto em ambiente 

escolar e na sociedade em geral, nas suas relações. Não obstante, o psicodiagnóstico, segundo 

Ancona-Lopez (1995), é um processo com tempo limitável e que busca realizar uma descrição e 

compreensão da personalidade, em sua complexidade, do cliente, onde deve abranger aspectos 

temporais. Já na definição dos autores: Cunha, Freitas e Raymundo (1993), o psicodiagnóstico é 

visto como sendo 

  

[...] um processo científico, limitado no tempo, que utiliza métodos e técnicas psicológicas 

(input), em nível individual ou não, entendendo à luz dos princípios teóricos, os 

problemas, identificando e avaliando aspectos específicos, classificando o caso e prevendo 

seu curso possível, para comunicar resultado (output) (CUNHA; FREITAS; 

RAYMUNDO, 1993, p. 5). 
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Na visão de Cunha (1993), o psicodiagnóstico é um processo científico onde está limitado 

no tempo, objetivado através de uma avaliação psicológica, como a testagem. Ademais, em 

outras palavras do mesmo autor, ele afirma também que o psicodiagnóstico “visa identificar 

forças e fraquezas no funcionamento psicológico, com foco na existência ou não de 

psicopatologia” (CUNHA, 2004, p. 23). 

Nesta linha de pensamento, a finalidade do diagnóstico engloba determinada compreensão 

de problemas, baseando-se nos pressupostos teóricos, e a identificação e avaliação de questões 

específicas ou, então, classificação do caso, prevendo de acordo com suas possibilidades o seu 

desenvolvimento e, por fim, dando devolução. Em sucessão, o autor continua: 

 

Caracterizamos o psicodiagnóstico como um processo científico, porque deve partir de um 

levantamento prévio de hipóteses que serão confirmadas ou informadas através de passos 

pré-determinados e com objetivos precisos. [...] O plano de avaliação é estabelecido com 

base nas perguntas ou hipóteses iniciais, definindo-se não só quais os instrumentos 

necessários, mas como e quando utiliza-los (CUNHA, 1993, p. 5). 

  

Quando se realiza uma análise da história escolar do aluno, considera-se necessário 

observar questões como: a reação do aluno frente aos seus problemas e dificuldades escolares no 

decorrer do tempo, não levando em consideração somente seu rendimento escolar, mas também 

suas relações afetivas com diferentes escolas, turmas, professores. Desta forma, para 

compreender mais e melhor a inserção do aluno nestes espaços, algo indispensável sempre que 

possível, é analisar como funcionam, sua estrutura, ideologia escolar, metodologias pedagógicas 

e avaliativas, como ocorre a produção e construção do conhecimento neste local (WEISS, 1998). 

Em perspectiva histórica, a utilização da avaliação psicológica começou com Spearman e 

Binet, no início do século XIX, a partir do desenvolvimento da teoria psicométrica, bem como 

depois da elaboração do primeiro teste psicológico de aptidão infantil (VIEIRA et al, 2007). Para 

o tratamento apropriado a sujeitos com problemas mentais, complementa Werlang et al (2010). 

Em seguida, a avaliação psicológica ganhou um caráter ‘imperialista’ em uso de testes 

psicológicos da Psicometria, que limitava sua aplicação na avaliação de adaptação, ou de não 

adaptação, do sujeito a padrões fixos e determinados (PASQUALI, 2001). 

Galton foi quem introduziu o estudo a respeito das diferenças individuais (WERLANG et 

al, 2010), onde compreendia que o desempenho intelectual centrava-se, concernentemente, na 

discriminação sensorial. Suas medidas apropriadas teriam a capacidade de apontar as diferenças 

entre os mais e os menos dotados (ANASTASI, 1977), criando várias técnicas – o método 

histórico familiar e o biográfico, a comparação de raças, o estudo de gêmeos e a prova de 
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associação de palavras e imagens. Enquanto isso, Catell foi quem denominou o termo ‘testes 

mentais’; e Simon e Binet organizaram um teste para medir a capacidade psíquica de crianças na 

idade escolar, como fala Werlang et al (2010). 

Conforme diz Sendin (2000), a avaliação psicológica, enfaticamente os testes, e 

principalmente aqueles de frame intelectual, foram inseridos no âmbito da educação com o 

objetivo maior de considerar e favorecer a acessibilidade à escolarização dos sujeitos 

pertencentes das classes sociais que, financeiramente, havia menos possibilidades de fazer parte 

de uma escola. Pois, os testes, anteriormente, possuíam propósitos clínicos e definidos durante o 

momento do diagnóstico. 

Assim, o psicólogo dispunha de testes psicológicos que ofereciam vantagens nas atividades 

enfaticamente classificatórias, enquadrando as conclusões sobre diferentes comportamentos com 

foco em resultados objetivos, em relação à testagem, apoiando-se no modelo médico, 

psicopatológico (PLAZA, 1989). Como diz Ancona-Lopez (1998): 

  

[...] o psicólogo podia fazer comparações intraindividuais (em diferentes momentos da 

vida de um sujeito) e interindividuais (com base em amostra representativa de indivíduos), 

mas a relação psicólogo-cliente era pouco considerada, predominando o interesse pelo 

conhecimento objetivo do fenômeno estudado (ANCONA-LOPEZ, 1998 apud 

WERLANG; VILLERMOR-AMARAL; NASCIMENTO, 2010, p. 88). 

  

Na visão clássica ou tradicional do psicodiagnóstico, conforme diz Ancona Lopez (1998), 

recomendava-se uma postura de neutralidade frente à prática e uma atitude que enalteça somente 

o que é de ‘precisão’, sem que a relação se estenda para além. Isso ocasiona um determinado 

distanciamento do profissional com o cliente, a fim de não estabelecer uma relação 

transferencial, por parte do cliente. 

No Brasil, a avaliação psicológica era estreitamente de escolas normais e laboratórios 

experimentais de centros de desenvolvimento de testes (NORONHA, 2004). Originalmente, a 

utilização de avaliação e testes psicológicos foram associados a eventos e relações ocorridos que 

estavam vinculados a Wilhelm Wundt (GOMES, 2004). Por muito tempo, os testes têm sido 

rejeitados na prática profissional do psicólogo, em território brasileiro. O motivo para tal rejeição 

era o fato de não atingir as expectativas desejáveis e injustificáveis da concepção que se detinha 

em relação a ele e, também, por não proporcionar uma confiança precisa (NORONHA & 

VENDRAMINI, 2003). 

A Resolução CFP nº 002/2003, consequente da dedicação e trabalho por parte da Comissão 

instaurada no período de 2002-2004, que foram feitas orientações diante das ações desenvolvidas 

na gestão de 2005-2007 e 2008-2010, têm sido um grande marco no aprimoramento e avanços 
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relativos à qualidade dos instrumentos de uso na avaliação psicológica, tal como na implantação 

de políticas que assumissem comprometimento com a ética e o rigor de fazer ciência (CFP, 

2010). 

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2010), o psicólogo não está permitido em fazer 

o uso de testes psicológicos fora da avaliação psicológica, caso contrário, descaracterizaria o 

processo de testagem psicológica, tal como enfatizado na Resolução CFP nº 007/2003, que 

institui o Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes de Avaliação Psicológica: 

  

Os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e 

sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para 

atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicionantes que 

operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação 

psicológica (CFP, 2010, p. 44). 

  

Tavares (2003), diz que o foco do psicólogo durante o atendimento deve se concentrar no 

cliente, não nos instrumentos utilizados, onde sua conduta deverá buscar compreender os efeitos 

da sua intervenção que refletem na validade e na qualidade dos dados e informações, como por 

exemplo, o cansaço, os problemas em relação à cooperação e a distorção das respostas, 

consciente e intencionalmente. O que pode correr o risco de tornar os resultados obtidos 

inválidos, sem valor algum. 

Atualmente, a avaliação psicológica está caminhando por um rumo processual de 

transformações e aperfeiçoamento técnico-científico. Constantemente, os testes psicológicos, 

instrumentos de grande valor prático, vêm sendo questionados, muito mais em relação aos 

métodos, sua fidedignidade recorrente do processo de avaliação. Talvez isso explique através da 

banalização dessas práticas e da escassez de critérios, fundamentalmente, científicos 

(NORONHA, 2002). 

Em decorrência dessas consequências, como maneira de qualificar melhor os instrumentos 

psicológicos, o Conselho Federal de Psicologia deu origem a um sistema para avaliar os próprios 

testes psicológicos, chamado de “Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos” (SATEPSI), o 

qual segue determinados critérios claros e precisos, validando as práticas e técnicas e seu uso 

prático, no Brasil (VIEIRA et al, 2007). 

Devido a aprimoramentos nos modos de compreender a saúde mental e no 

desenvolvimento de abordagens psicológicas mais recentes, permitiu a construção e introdução 

de técnicas projetivas, onde ampliou-se o entendimento, como um todo, do funcionamento 

mental e da personalidade, como algo dinâmico e abrangente (NETO, GAUER & FURTADO, 

2003). 
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Com isso, alguns profissionais da psicologia são contra o uso de testes em 

sua práxis profissional, chegando muitas vezes à desprestigiar esta área da psicologia. Críticas 

essas, advêm geralmente das correntes humanística e psicanalista, onde veem no 

psicodiagnóstico uma maneira de classificação de personalidades, sustentando uma visão de que 

se trata de algo discriminatório, reducionista (NASCIMENTO, 2005). 

Muitos psicólogos, em função disso, têm adotado uma avaliação psicológica não 

estruturada e dinâmica, embora os testes psicológicos sejam de grande precisão, bem como na 

coleta de dados (CFP, 2010), o que permite uma compreensão maior do instante observado. 

Contudo, cabe destacar aqui o quão é importante e relevante à condição ética e a cientificidade do 

avaliador na coleta de dados e informações e, destes, no processo de diagnóstico. 

Assim, através da preocupação com a ética e com a metodologia científica adotada para 

que seja viável objetivar a avaliação psicológica e realizar diagnóstico de determinado caso, 

pensamos que ainda não é suficiente para que possamos avaliar o sujeito em sua complexidade. 

Devemos ter um olhar, enquanto avaliadores, que não se prenda só aos dados e informações 

técnicas, mas que possa avaliar também a invisibilidade que comporta o ser humano e suas 

relações, como um ser que está em constantes transformações, e que jamais poderá ser redutível a 

uma nota avaliativa, tão somente. 

 

 

[1] Citação de transcrição das palavras originais de Siqueira & Oliveira (2011), realizada pela professora 

Patrícia Canal, onde foi disposto, de forma estruturada, em sala de aula para nós - acadêmicos do curso de 

Psicologia.  
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