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A Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP SP vem recebendo um número cada vez maior de
demandas sobre Avaliação Psicológica, tanto com relação à inadequação da qualificação técnica do
profissional, quanto à sua formação básica e especializada. Temos observado a importância de
debater este tema, compreendendo a avaliação como sendo, necessariamente, um processo
complexo, que deve considerar o contexto em que a situação se insere, as pessoas envolvidas, a
construção interdisciplinar da compreensão dos fenômenos em avaliação, bem como as
possibilidades de intervenção sobre estes. Os conflitos verificados perpassam as diferentes áreas de
atuação dos psicólogos, desde a elaboração de documentos escritos, até a escolha, a utilização e a
interpretação de instrumentos, métodos e técnicas adequados. Temos adotado a prática da
orientação individual como principal recurso nas diferentes demandas e percebido o quanto os
profissionais estão carentes de preparo nessa área. Em algumas situações temos organizado
orientações em pequenos grupos, tratando o assunto de forma geral, objetivando a discussão sobre a
formação permanente dos profissionais. Criamos ainda um Programa para graduandos de psicologia
quando apresentamos o Conselho e estimulamos a busca por formação e consciência ética do papel
do profissional de psicologia. A criação do Grupo de Trabalho sobre Avaliação visa discutir
criticamente os processos de avaliação, seus métodos, instrumentos e técnicas, na perspectiva da
promoção e da defesa dos Direitos Humanos. Tais discussões implicam ainda a análise de questões
sobre material privativo de uso do psicólogo, testes de domínio público, parecer desfavorável ou
ainda não realizado pelo CFP, etc.. Assim, concordamos que estas questões inserem-se de maneira
mais ampla nas discussões sobre a formação do psicólogo brasileiro, que precisa ser constantemente
repensada.

