
NOTA PÚBLICA 

 

 A Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos (ASBRo) e o Instituto 

Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP) vem a público manifestar grande satisfação com 

a aprovação da especialidade em Avaliação Psicológica ocorrida no dia 16 de Dezembro de 

2018 durante a Assembleia de Políticas, Administração e Finanças (APAF), que é a instância 

de deliberação do Sistema Conselho, na qual o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e todos 

os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), participam para a tomada de decisões em 

relação à profissão da Psicologia em nosso país. 

 A aprovação é um marco histórico para a área da Avaliação Psicológica que há mais 

de 10 anos discute a necessidade da especialidade em eventos e publicações científicas, tendo 

enveredado esforços em outros momentos para a concretização da especialidade. Assim, esse 

acontecimento é uma vitória construída pela luta de inúmeros profissionais e pesquisadores 

da área, e em especial, pelas gestões anteriores da ASBRo e do IBAP. 

 Essa luta sempre ocorreu em parceria com as Comissões Consultivas de Avaliação 

Psicológica (CCAP) do CFP, que em especial, na atual gestão coordenada pela conselheira 

federal Daniela Sacramento Zanini e pelo conselheiro federal Fabián Javier Marín Rueda, 

teve como um dos objetivos o reconhecimento da Avaliação Psicológica como especialidade 

da Psicologia. O papel deles enquanto conselheiros foi fundamental para essa conquista, 

assim como foi imprescindível ter o apoio de 21 entidades que compõem o Fórum das 

Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB) e dos Conselhos Regionais que, na 

APAF, votaram a favor. 

 Vale destacar que a especialidade em Avaliação Psicológica não impede que qualquer 

psicóloga/psicólogo realize esse processo, assim como ocorre em relação às demais 

especialidades; no entanto, tornar a área uma especialidade é um reconhecimento do campo 

teórico e prático da Avaliação Psicológica que demanda conhecimentos e competências 

específicas para a atuação. Com isso, a criação do título de especialista em Avaliação 

Psicológica reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia poderá contribuir para uma 

maior conscientização da necessidade de uma formação continuada, que propiciará uma 

prática com maior qualidade técnica e ética, preservando os princípios de justiça e proteção 

dos direitos humanos para beneficiar as pessoas, os grupos e/ou as instituições avaliadas. 
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