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A Avaliação Psicológica para o Trânsito consiste em um trabalho de perícia, por meio
de verificação das principais capacidades mentais dos indivíduos, obrigatória aos candidatos à
obtenção, renovação (para condutores que exerçam atividade remunerada ao veículo) e adição
de categorias à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A experiência de sete anos
trabalhando em Clínica Credenciada para Avaliação Psicológica de condutores de veículos
automotores na cidade de Catanduva/SP, que apresenta altos índices de violência no trânsito,
suscitou o interesse em investigar, quantitativamente, a satisfação do usuário em relação ao
serviço prestado pelo Psicólogo do Trânsito (BIANCHI, 2015).
O objetivo geral do estudo destinou-se a analisar a prestação do serviço de Avaliação
Psicológica para o Trânsito, sob a ótica do candidato à obtenção de CNH, em uma cidade do
interior paulista, considerando a investigação do cumprimento das Resoluções referentes à
Avaliação Psicológica para o Trânsito e discutindo, por meio de análise estatística, as
respostas dos sujeitos de pesquisa, destacando os aspectos críticos encontrados.
O estudo é caracterizado, em sua natureza, como pesquisa descritiva, aplicada, de
abordagem quantitativa, que se utilizou de survey, aplicando-se questionários aos sujeitos
resultantes de amostragem não probabilística intencional. O local selecionado foi a cidade de
Catanduva/SP, localizada a 384 quilômetros da capital paulista. Sua população estimada, em
2014, foi de 118.853 habitantes (IBGE, 2015). A Confederação Nacional de Municípios
(CNM, 2009), classificou a cidade de Catanduva/SP como o quinto município com maior taxa
relativa de óbitos no trânsito do país e o primeiro do estado de São Paulo, entre as cidades
com mais de 100.000 habitantes. Segundo dados oficiais do 30º Batalhão da Polícia Militar do
Interior, verificaram-se 7.198 acidentes de trânsito na cidade, entre os anos de 2009 a 2014.
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O local selecionado para aplicação do instrumento de pesquisa foi o Centro de
Formação de Condutores Interativo. A população abordada foi de 249 alunos do Curso
Teórico para o Trânsito, candidatos à obtenção de CNH, presentes em sala de aula, em um
período de 30 dias (13 de outubro a 13 de novembro de 2014). Na coleta, 03 questionários
foram respondidos de forma incompleta e ocorreu 01 desistência após assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), totalizando, como amostra, 245 pessoas
participantes do estudo. Portanto, a pesquisa teve um intervalo de confiança de 95% e erro
amostral de 0,08%.
Os dados foram obtidos por meio da aplicação do instrumento desenvolvido por
Bianchi e Oliveira (2012), que contempla 14 questões fechadas e dicotômicas. Realizou-se a
avaliação do instrumento por meio do coeficiente de Crombach, resultando no índice de
confiabilidade de 0,81. As respostas dos questionários foram inseridas em planilha eletrônica
por meio do software Microsoft Excel, versão 2013, e a análise e apresentação dos dados
ocorreu pela estatística descritiva.
Foram consideradas cinco Dimensões Normativas (Presença, Comunicação,
Instruções, Devolutiva e Instalações), a partir das determinações do Conselho Federal de
Psicologia (2009), que puderam ser observadas e avaliadas pelos usuários do serviço prestado,
na medida em que revelaram ter vivenciado, ou não, tais situações. Traduz-se, assim, uma das
pretensões de análise da presente pesquisa: os Psicólogos do Trânsito, inseridos em suas
clínicas, efetivamente, comportam-se segundo as diretrizes do CFP, em busca de um serviço
de qualidade que seja percebido pelo usuário? Não se trata de uma fiscalização, pois esta
competência recai sobre os Conselhos Regionais de Psicologia (CFP, 2009), mas de retratar
uma realidade percebida pelo usuário do serviço, em uma amostra da população, seguindo
métodos de pesquisa, em busca de respostas quantitativas sobre a temática.
A dimensão Presença compreende que o psicólogo deve estar presente durante todo o
processo de Avaliação Psicológica; deve obrigatoriamente ser o condutor da entrevista inicial,
instrutor e avaliador dos testes e condutor da entrevista devolutiva, além de estar disponível
no local para sanar as dúvidas pertinentes ao processo. No presente estudo, a média de 77%
nesta dimensão revelou que, na maioria dos casos, o psicólogo esteve presente no local.
Analisando-se as duas questões do instrumento componentes desta dimensão, verificou-se que
em 83% dos casos o psicólogo esteve presente na clínica durante todo o procedimento de
avaliação, entretanto, em apenas 70% das ocasiões, ele foi o responsável pela aplicação dos
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procedimentos. Os resultados demonstram que, em alguns casos, mesmo o profissional
estando presente na clínica, ele atribuiu sua função a outrem, não cumprindo com suas
obrigações legais.
Comunicação significa que o psicólogo deve estabelecer rapport com os candidatos;
expressar-se de forma clara, objetiva e espontânea; ser solícito; vestir-se de forma adequada e
comunicar os resultados da avaliação de forma compreensível. Os resultados apresentados na
pesquisa mostraram que, em média, 65% das situações estão de acordo com a forma
recomendada de expressão do psicólogo. Sabendo-se que a rigidez de conduta durante uma
Avaliação Psicológica pode gerar/aumentar a ansiedade do candidato e, assim, interferir
negativamente nos resultados da avaliação, o complementar deste índice (35%) mostra
inadequação às orientações relativas à aplicação de entrevistas e testes psicológicos, segundo
o CFP, podendo levar à formulação de dúvidas sobre a validade das aprovações ou
reprovações dos candidatos à CNH, avaliados nas clínicas que prestam o serviço.
Em relação às Instruções, o psicólogo deve informar ao candidato os objetivos da
avaliação; transmiti-las de forma clara e objetiva, mostrando domínio do material e esclarecer
as eventuais dúvidas que possam ocorrer durante todo o processo. Os resultados mostraram
que, em média, 59% dos respondentes referiram estar de acordo com a forma utilizada pelo
profissional de transmitir as instruções relativas à avaliação como um todo, valor que pode ser
considerado como baixo neste quesito. Fornecer informações ao candidato sobre o exame,
bem como sobre quais funções psíquicas estão sendo avaliadas, antes de iniciar cada um dos
testes, são comportamentos recomendáveis ao profissional para tentar garantir confiança e
transparência em seu trabalho. Acredita-se que o candidato, além de adquirir conhecimentos
acerca daquilo que está sendo avaliado, possa dar maior credibilidade à classe profissional.
A Dimensão Devolutiva contempla questões referentes ao comportamento do
psicólogo que deve, obrigatoriamente, realizar a entrevista devolutiva ao candidato,
priorizando a compreensão do mesmo a respeito dos seus resultados na avaliação. O índice
médio atribuído a esta dimensão foi de 57%, revelando problemas a serem discutidos, pois
este comportamento do profissional pode impactar negativamente na qualidade do serviço
prestado, provocando indagações sobre a funcionalidade da Avaliação Psicológica, inserida
no processo de habilitação. Além de ser uma obrigação do psicólogo, prevista nos manuais de
conduta do CFP, é seu dever ético e profissional encaminhar as pessoas avaliadas aos
atendimentos compatíveis com os desvios encontrados. A cautela, clareza e objetividade ao
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transmitir os resultados também são condutas imprescindíveis, afinal trata-se de “invadir” –
de maneira permitida – o psiquismo de outrem e revelar informações muitas vezes
desconhecidas. Sendo assim, não basta apenas dizer se o candidato está apto ou não à
condução de veículos, deve-se explicar os motivos pelos quais um dos resultados foi-lhe
atribuído.
Segundo as recomendações do CFP (2009), o psicólogo deve zelar pelo conforto do
candidato, promovendo ambiente bem iluminado, ventilado, higienizado e com isolamento
acústico. Referente à satisfação dos entrevistados em resposta à Dimensão Instalações, 62%
dos sujeitos responderam de forma positiva, demonstrando que parte da clínica não está
preparada adequadamente para prover um mínimo de conforto necessário, afim de assegurar
de forma suficiente a concentração do candidato, item fundamental para não gerar alterações
em seus resultados, durante o processo.
Ressalta-se que a pesquisa realizada trouxe informações de um município específico,
que apresenta números alarmantes de violência no trânsito, com amostragem não
probabilística e intencional, utilizando-se de instrumento original, em um período
relativamente curto de tempo e, entende-se que os dados revelados nesse período de estudo,
não podem, assim, ser generalizáveis no que tange à qualidade do serviço prestado pelo
Psicólogo do Trânsito. Entretanto, pode-se concluir que os pontos críticos verificados neste
estudo indicam gravidade que, apesar de pontual, pode ocorrer em outros locais.
Na busca pela confirmação desta hipótese, seria necessária a avaliação frequente do
serviço, de forma holística e propõem-se, assim, duas medidas possíveis: (1) o monitoramento
recorrente da qualidade do serviço prestado pelo Psicólogo do Trânsito na cidade de
Catanduva/SP, durante um período de tempo mais abrangente, por meio da aplicação do
instrumento de pesquisa, utilizado na presente investigação e (2) a aplicação do mesmo estudo
em outros municípios, para que se obtenha conhecimento sobre a qualidade do serviço
prestado pelo Psicólogo do Trânsito, em realidades distintas, periodicamente.
Parte-se do princípio que, medir a satisfação do usuário diante de um serviço prestado
e dar visibilidade aos resultados, seja um meio de provocar modificações de conduta nos
profissionais envolvidos. As sugestões propostas visam, portanto, a verificação de resultados
mais ampliados referentes aos aspectos pesquisados, contribuindo com a investigação
científica contínua sobre a problemática analisada, pois o que não é medido não pode ser
gerenciado.
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