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Introdução: A Psicologia do Trânsito é uma área da psicologia que estuda o
comportamento dos envolvidos dentro do sistema do trânsito e serve para conhecer
comportamentos individuais e sociais presentes neste sistema. A introdução de
profissionais psicólogos no setor de trânsito no Brasil ficou conhecida como
profissional dos testes, ou seja, apenas a aplicação da avaliação psicológica. A
avaliação psicológica tem como função promover a segurança dos motoristas. Dirigir é
algo complexo, envolve competências, habilidades e atitudes que requerem do
motorista maturidade emocional e capacidade intelectual, que o permita reagir de
maneira estratégica diante dos variados estímulos que são apresentados. Objetivo: O
objetivo desta pesquisa foi avaliar o perfil do candidato inapto temporariamente na
avaliação psicológica para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação e quais os
fatores envolvidos nesse processo. Metodologia: Para coleta de dados foi utilizado
material bibliográfico, principalmente artigos científico, análise de setenta e oito
laudos de avaliação psicológica e do modelo de entrevista utilizados em candidatos
para a obtenção da carteira nacional de habilitação de uma clínica de Minas Gerais.  A
obtenção desse perfil foi feito através do agrupamento dos dados e divididos em três
tabelas que descrevem a amostra em relação à idade e ao sexo, nível de instrução e
ansiedade relatada no momento da entrevista e constatada no resultado do teste Pfister.
Resultados: O perfil encontrado foi de candidatos do sexo feminino, com idade entre
dezoito e vinte e quatro anos, nível de escolaridade ensino médio completo, reprovadas
no teste de Atenção Concentrada com o resultado médio inferior, como também no
teste psicológico Pfister, contando no laudo desses que os candidatos apresentaram
ansiedade ou nível da ansiedade alterado. Conclusão: Quanto às características do
candidato inapto não há como de estabelecer um perfil diferenciado. Os fenômenos
atenção e ansiedade e sua forma de manifestação contribuem para reprovação de
candidatos na avaliação psicológica, mesmo que seja temporária de um candidato no
processo para a obtenção da habilitação.
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