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A Comissão de Avaliação Psicológica/CAP do CRP07 tem como principal objetivo promover o
debate sobre as demandas na área de avaliação psicológica que se fazem presentes na atualidade.
Por meio dessa comissão, que já vem trabalhando há tempo na área de avaliação, algumas questões
importantes são problematizadas e são propostos encaminhamentos que facilitem o debate com a
categoria e qualifiquem esta área. Com as transformações no cenário da psicologia e com a
ampliação do campo de atuação do psicólogo não foram poucas as mudanças e as reflexões
necessárias em todas as áreas. Em relação à área de avaliação psicológica, sabe-se que ao longo da
história da psicologia ela vem passando por vários momentos marcantes. Atualmente, ela vem
sendo pauta de várias discussões importantes dentro do cenário da psicologia, a começar pelos
aspectos éticos envolvidos nesta área, pela qualificação dos instrumentos de avaliação e pela
elaboração de documentos decorrentes deste processo. Neste sentido, percebe-se também uma
importante interface desta Comissão com as Comissões de Orientação e Fiscalização e com a
Comissão de Ética do CRP07. Como demandas que têm sido trabalhadas intensamente na
Comissão, e agora assumidas por esta Gestão do CRP07, encontram-se os seguintes temas:
avaliação psicológica em concursos públicos e para porte de arma, avaliação psicológica e questões
éticas envolvidas e a qualificação dos instrumentos psicológicos. Dentro de cada um destes
enfoques são discutidos os papéis desempenhados pelos profissionais que trabalham com avaliação
psicológica e o uso de testes, a interface com outras áreas do conhecimento (Administração e
Direito, por exemplo) e os aspectos éticos e políticos envolvidos nestas questões. Contudo, a
problemática que permeia todos estes pontos, tem sido a discussão sobre a formação em psicologia
que envolve a área de avaliação psicológica, como também a falta de conhecimento dos colegas
psicólogos em relação às resoluções do Conselho Federal de Psicologia que contemplam as
atividades relacionadas com a área abordada no presente trabalho. Nesta perspectiva, percebe-se
que, para além da técnica, a qualidade da formação e o respeito e conhecimento aos princípios
éticos que regem a nossa profissão tem sido a marca das demandas acolhidas pela Comissão de
Avaliação Psicológica. Neste sentido propusemos aqui este debate e a possibilidade de discussão
com o CRP05 como mais um dos espaços onde o Sistema Conselhos possa se fazer implicado
nestas discussões.

