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RESUMO: A área de avaliação psicológica tem atraído a atenção de uma quantidade
significativa de profissionais de psicologia. Isso pode ser percebido a partir da grande
quantidade de artigos que mencionam esse termo. Foi a partir da década de 1980 que
se observou o crescimento do número de pesquisas na área de avaliação, formação de
professores neste âmbito e construção e validação de testes. Tendo em vista a grande
importância da avaliação psicológica em vários contextos, faz-se necessário dar maior
atenção à formação dos psicólogos nesta área. O desconhecimento geralmente causa a
utilização inadequada dos instrumentos psicológicos o que pode ser prejudicial para
os testados. Além disso, a desatualização dos psicólogos acaba por contribuir para
uma defasagem dos estudos provenientes da avaliação psicológica. Existe uma clara
relação entre a má-utilização dos instrumentos psicológicos e problemas na formação
profissional do mesmo. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o conhecimento dos
Psicólogos registrados no Conselho Regional de Psicologia da Paraíba - CRP-13 PB em relação aos testes e técnicas psicológicas. Procurou-se avaliar em que grau os
psicólogos paraibanos conhecem e utilizam instrumentos e técnicas psicológicas em
suas várias áreas de atuação. Em parceria com o CRP-13 PB, os psicólogos foram
convidados a responder uma pesquisa on-line. Os instrumentos respondidos foram:
conhecimento sobre instrumentos e técnicas psicológicas e perguntas
sociodemográficas. A amostra foi composta por 64 sujeitos, sendo 90,6% do sexo
feminino e 9,4% do sexo masculino; as idades variaram entre 24 e 55 anos, com
média de idade igual a 33,5 anos. O ano de conclusão do curso variou de 1979 a
2010. Dos respondentes, 56 (87,5%) fizeram um curso de pós-graduação, enquanto
dois (3,1%) não fizeram. Ainda, 62 afirmaram estar atuando na profissão de
psicólogo. As áreas que os psicólogos atuam são: Psicologia Clínica (54,7%), seguida
por Avaliação Psicológica e Psicologia Organizacional, ambas com 28,1%, além de
Psicologia da Saúde, com 20,3% e Psicologia Social e Ensino com 18,8%. Os testes
mais citados como conhecidos pelos psicólogos foram HTP com 54,7%, Palográfico
com 51,6%, Roscharsch com 39,1%, Atenção concentrada com 43,8%, Teste de
Inteligência Não-verbal R-1 com 32,8%, Quati II com 25%, Desenho da Família e
Inventário Fatorial de Personalidade, ambos com 23,4% e G-36 com 21,9%. Os testes
mais citados como utilizados foram HTP com 31,3%, Atenção Concentrada com
28,1%, Palográfico com 25%. Por outro lado, 26,6% disseram não usar nenhum teste.
As técnicas mais citadas foram Entrevista Psicológica com 51,6%, Dinâmicas de
Grupo com 48,4% e Testes Psicológicos com 35,9%. Os resultados indicam quais
testes são mais utilizados na prática profissional dos psicólogos e evidenciam

necessidade de qualificação profissional por parte dos mesmos. Os resultados do
presente estudo podem ser utilizados como fomento para ações seguras relacionadas à
avaliação psicológica.
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