
O DIAGNÓSTICO EM PSICOLOGIA: UMA VISADA SOBRE A OBJETIVIDADE E 
A SUBJETIVIDADE 

 

Investigar as demandas e a problemática do processo da avaliação dos fenômenos psíquicos 
requer refletir sobre o campo que se definiu pela emergência do saber psicológico, a partir de 
enfoques teóricos diferenciados: destaca-se, por um lado, aquele voltado para as questões que 
salientam a primazia do comportamento, com estratégias de avaliação específicas 
utilizando métodos e instrumentos psicológicos que primam pela objetividade e, de outro, 
por outras vertentes de saberes, nas quais se fundamentam o diagnóstico psicológico pautado 
nos aspectos sombrios, ou seja, aqueles que dizem respeito a subjetividade. Objetiva-se, 
então, discutir a prática do diagnóstico em psicologia, circunscrevendo os fundamentos da 
avaliação psicológica e sua relevância no âmbito clínico. Ressalta-se que o advento da 
Ciência Moderna possibilitou pensar a dinâmica psíquica expressa em grandezas 
matemáticas, valorizando os aspectos técnicos da testagem para avaliar os sujeitos de 
forma sistemática e científica, visando a resolução dos problemas apresentados. Em 
contra partida, temos outras abordagens que valorizam os aspectos sombrios com o 
objetivo de produzir um saber sobre o desconhecido, que de algum modo produzirá um 
efeito sobre o sujeito possibilitando uma nova saída para os sintomas apresentados.  
Pretende-se diferenciar estas duas modalidades de procedimentos do diagnóstico 
psicológico e alertar que a avaliação diagnóstica deve seguir uma postura ética. Sabe-se 
que a realização do tratamento requer a construção prévia de um saber sobre a doença e 
o doente. Por um lado, as circunstâncias apriorísticas referentes a afecção psíquica são 
captadas pela objetividade e referendas pela utilização dos instrumentos psicológicos e, 
por outro, os arranjos subjetivos postulam a existência de uma estrutura psíquica não 
revelada a priori. Nesse sentido, a avaliação psicológica mesmo primando pela 
objetividade não pode sucumbir a subjetividade. Contudo, a cautela é fundamental para 
evitar a pressa de se formular um quadro nosológico como tradução do estado psíquico. 
A reticência tem seu valor, pois adverte o clínico para não reduzir uma subjetividade a 
uma objetividade científica.  

 

 


