
A ATITUDE DOS ESTUDANTES DE PSICOLOGIA EM RELAÇÃO AOS TESTES 
PSICOLÓGICOS: REVISÃO E PESQUISA  
 
Este trabalho é o resumo do TCC de Formação de Psicólogos de George de Oliveira Santos 
(IP-UFRJ) em Agosto de 2009; tratando do tema do ensino da Avaliação Psicológica. 
Aceito como anteprojeto de Mestrado na Universidade Salgado de Oliveira em Julho de 
2010. O trabalho revisou bibliografia sobre psicometria e seu ensino nas I.ES. de 
Psicologia. Realizou-se também uma pesquisa de campo com escala de atitude tipo 
―Likert‖, com 122 estudantes de Psicologia cariocas, divididos em Grupo 1 (G1 = não 
estudaram Psicometria) e Grupo 2 (G2 = estudaram Psicometria) A hipótese era relacionar 
uma esperada atitude negativa do G1 ao desconhecimento do tema; e mostrar que no G2 se 
converteria favoravelmente; mostrando assim que a atitude negativa tem ligação com a falta 
de conhecimento (pré-conceito) daqueles que não conhecem o tema. A pesquisa levou a 
H0. Os dados coletados mostraram que tanto G1 quanto G2 mostram atitude 
ignorante/indiferente (3 na escala Likert). Verificou-se nesta pesquisa que estudar 
Psicometria nada muda a atitude em relação ao tema, pois, no G2 os resultados se repetem, 
levando a outras questões não presentes na hipótese inicial. O fato da pesquisa não 
corroborar a hipótese é estranho ao observarmos alunos que cursam Psicologia e continuam 
indiferentes em relação a tema próprio da profissão. Seria esperado que a graduação fosse 
capaz de promover um posicionamento mais definido do aluno, a partir de reflexão crítica 
acerca do tema. Infere-se então que o resultado da pesquisa converge com muitas fontes 
observadas na pesquisa bibliográfica, que questionam não a qualidade da Psicometria, mas 
sim o ensino desta no Brasil. A conseqüência deste quadro, talvez, tenha a ver com o 
descrédito generalizado facilmente observável em muitas situações, como por exemplo, a 
multiplicação de recursos em concursos públicos e/ou queixas de mau desempenho 
profissional da área de Avaliação Psicológica.  
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