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Conexões sustentáveis
Vem aí Encontro Paranaense de

Psicologia e Congresso Internacional
de Psicologia da Tríplice Fronteira

Formação Continuada
Como escolher uma pós-graduação?

Guia traz principais cuidados ao
escolher um curso lato sensu

Campanhas do primeiro mês do
ano focam no cuidado com a saúde

mental e na visibilidade trans

Janeiro Branco e Lilás

Animais no setting terapêutico
podem trazer muitos benefícios

além da amizade! 
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SUA
EVOLUÇÃO

NÃO PODE

PARAR

INSCRIÇÕES ABERTAS

UP.EDU.BR/POS

Acelere seu crescimento profissional e complemente sua formação  
fazendo Pós-Graduação em uma das melhores universidades do Brasil.  
Você vai estudar junto a professores mestres e doutores atuantes no mercado, 
contando com o apoio de uma estrutura moderna e completa.  
Consulte as opções da área de Saúde, incluindo:

• Clínica Analítico-Comportamental: Práticas e Recursos Terapêuticos

• Psicanálise: uma Práxis Contemporânea - Ênfase em Clínica Psicanalítica

• Psicanálise: uma Práxis Contemporânea - Ênfase em Cultura e Sociedade

• Psicologia Analítica: Teoria e Prática

• Sexualidade Humana: Educação e Terapia

• Teoria da Psicanálise - Curso Fundamental de Freud e Lacan

• Terapia Familiar Sistêmica
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EDITORIAL

Fazer esta edição da Revista Contato foi muito divertido; afinal, entre uma 
pergunta e outra a nossas entrevistadas da matéria de capa, interagíamos 
com simpáticos animais, entre lambidas e carinhos. Esta leveza é que o 
queremos levar para você, Psicóloga e Psicólogo, nesta primeira edição do 
ano. Venha com a gente descobrir os benefícios dos animais nos settings 
terapêuticos e outros ambientes, como hospitais. 

Aproveitamos o início do ano para seguir com o guia da formação conti-
nuada, para que você possa fazer a melhor escolha entre tantas opções de 
pós-graduação, mestrado, doutorado, etc. E, já que o assunto são resolu-
ções de ano novo, a saúde mental não pode ficar de fora: o Janeiro Branco 
está aí para convidar todo mundo a repensar as emoções e procurar ajuda 
quando necessário. Janeiro também é Lilás, tempo de lutar por respeito às 
populações transexuais e travestis. 

Entre uma matéria e outra, não deixe de ler nossos posicionamentos, muito 
importantes em tempos de retrocesso e luta pelos Direitos Humanos: o 
desmonte do SUAS, a PEC que proíbe o aborto e os projetos de Escola Sem 
Partido estão entre os temas abordados nesta edição.

E, dando as boas-vindas a 2018, já falamos do XVI Encontro Paranaense de 
Psicologia e do II Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira, 
que acontecerão entre 22 e 25 de agosto na cidade de Foz do Iguaçu.

Boa leitura!
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Clicar nos “comentários” de qual-
quer publicação de uma rede social 
é entrar em um terreno incerto. 

Protegidos por um suposto anonimato dos 
perfi s falsos ou não, milhares de pesso-
as manifestam opiniões de cunho racista, 
LGBTIfóbico, machista, xenofóbico  ou con-
tra qualquer grupo minoritário. O que está 
nas redes, no entanto, é apenas um retrato 
do que acontece nas ruas – onde sempre 
aconteceu. Fala-se em “geração chata” para 
se referir a um tempo em que já começamos 
a não aceitar o politicamente incorreto; a 
alcunha dá a tônica da reação de pessoas 
que não aceitam grupos ditos “diferentes”.

A violência, ainda que perpetrada em pala-
vras online, produz diversos impactos na saú-
de mental daqueles que as recebem. Por isso, 
Psicólogas(os) precisam olhar com atenção 
para as consequências de todo tipo de vio-
lência sobre a subjetividade humana. “A rede 
social oportuniza discursos de violência, mas 
nós não devemos tentar barrá-los. Ao contrá-
rio, devemos dialogar com os fundamentalis-
mos”, disse a Psicóloga Michely Ribeiro da Silva 
(CRP-08/18161) durante o evento “Saúde men-
tal e discursos de ódio: impactos da violência 
na subjetividade”, realizado pelo Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) em 
dezembro de 2017.

CU
RT

A
SDiscursos de ódio e violência 

produzem impactos na 
saúde mental

Preocupados com o avanço dos discursos 
de ódio nas redes sociais, alunos do 3º 
período de Psicologia da Universidade 

Tuiuti do Paraná produziram um vídeo para 
o "Projeto Tolera+" em novembro de 2017. De 
acordo com a página do projeto no Facebook, 
a campanha tem por objetivo “informar e 
provocar o questionamento sobre o tema 
‘Intolerância nas Redes Sociais’”.

Como a Psicóloga Social Gislei Polli (CRP-
08/11370) explica no vídeo, as reações vio-
lentas têm origem na não-aceitação de um 
grupo diferente e no encontro proporciona-
do pelas redes sociais: “a partir do momen-

to em que eu pertenço a um determinado 
grupo, eu busco emitir comportamentos, 
julgamentos, princípios que demonstrem 
que o meu grupo é melhor que o outro”.

O professor Carlos Aznar, analista do com-
portamento, explica que as opiniões discri-
minatórias são reforçadas socialmente e, 
para combater este comportamento, não 
se deve compartilhar ou “curtir” posta-
gens de cunho intolerante. “Se a pessoa se 
comporta de qualquer forma em uma rede 
social e não recebe um retorno, o compor-
tamento tende a diminuir com o passar do 
tempo”, opina. 

Tolera+

Para 
assistir

Saúde mental e discursos 
de ódio: impactos da vio-
lência na subjetividade

https://goo.gl/CmPrFR

Tolera+

https://goo.gl/ByYMtG
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A Ingressar em uma nova escola muitas 
vezes pode ser um pouco difícil. Mas, 
se você tem uma má formação facial, 

dez anos e irá para a escola pela primei-
ra vez na vida, direto para a 5ª série, esse 
desafi o pode ser muito maior. O fi lme 
Extraordinário, inspirado no best-seller 
infantil de mesmo nome escrito por RJ 
Palacio, retrata com sensibilidade esse 
momento e a história de August Pullman, 
o Auggie (Jacob Tremblay). 

O personagem nasceu com a Síndrome de 
Treacher Collins e passou por 27 cirurgias 
para poder ouvir, respirar e falar, mas que 
não puderam eliminar as marcas de seu 
rosto. Ao entrar na escola regular, sua apa-
rência incomum chama a atenção dos alu-
nos e ele passa a sofrer bullying de alguns 
colegas. Ele também faz amigos e, aos pou-
cos, constrói uma história extraordinária 
de superação, que se mostra interessante, 
intensa e tocante, sobretudo para quem a 
analisa da perspectiva da Psicologia.

A trama é também muito feliz ao mostrar 
não só a perspectiva de Auggie na sua bus-
ca por aceitação, mas, também, as visões 
de quem convive com ele. Um exemplo é a 
solidão sentida por sua irmã, Via (Izabela 

Vidovic), ao se sentir anulada na família, 
que se concentra em torno do irmão mais 
novo. De um jeito delicado, o fi lme nos re-
lembra que quem cuida também demanda 
cuidados. “Meus pais diziam que eu era a 
menina mais compreensiva que eles co-
nheciam. (...) E eu era.  Com tudo o que 
passavam por causa do Auggie eu simples-
mente sabia que minha família não pode-
ria lidar com nada mais”, é uma das falas 
tocantes da adolescente. 

Outros personagens também ganham es-
paço e têm seus confl itos explorados, bem 
como temas como as relações familiares, 
o luto, as dúvidas enfrentadas pelos pais 
entre a proteção e a necessidade de dei-
xar os fi lhos crescerem e os confl itos no 
ambiente educacional. 

Extraordinário nos fala sobre uma história 
paradoxalmente comum, que ocorre fre-
quentemente nas famílias e escolas próxi-
mas a nós. Auggie aprende que ele não é 
diferente, é “extraordinário”, e nos lembra 
“seja gentil, todos estão enfrentando uma 
batalha que você desconhece”. Todos es-
tamos, todos somos extraordinários. E, ao 
nosso próprio modo, podemos nos redesco-
brir nesse fi lme que vale a pena assistir. 

UMA HISTÓRIA 
EXTRAORDINÁRIA

Extraordinário (Wonder, 
no título original), EUA, 

2017, dirigido por Stephen 
Chbosky, 113 minutos, 

Drama.

https://goo.gl/UxrJuj

Para assistir 
e indicar
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COQuem cuida da mente cuida da vida.” 

Esse é o mote da campanha Janeiro 
Branco, uma iniciativa para alertar a 

sociedade sobre a importância dos cuidados 
e da prevenção em saúde mental. A ideia 
inicial foi do Psicólogo mineiro Leonardo 
Abrahão (CRP-04/36232), mas a proposta 
foi se espalhando por todo o Brasil. 
No Paraná, a campanha também recebeu a 
adesão de várias cidades em 2017 e contou 
com o apoio do CRP-PR. Neste ano, a institui-
ção também colabora na organização e divul-
gação da campanha. “Essa é uma iniciativa 
dos profi ssionais que busca valorizar a aten-
ção ao bem-estar e saúde mental com espe-
cial destaque para a valorização da Psicologia 
frente à sociedade, uma das metas do plane-
jamento estratégico do CRP-PR”, comenta a 
coordenadora de Comunicação da institui-
ção, Sandra Mosello (CRP-08/18391).
Em Curitiba, a iniciativa contou com a mobi-
lização das Psicólogas Mariana Singeski (CRP-
08/19674), Silvia Galindo (CRP-08/18458) e Marcia 
Silveira (CRP-08/19384). “A prevenção é uma das 
palavras mais fortes da campanha, que busca 
mostrar que a saúde mental é essencial para o 
bem-estar e uma vida plena”, explica Márcia.

” "O sofrimento é uma condição da existên-
cia humana. É um sentimento que atraves-
samos em alguns momentos de nossa vida. 
Mas, podemos aprender a perceber e expan-
dir nossa capacidade de enfrentamento des-
te sofrimento por meio de ações de autocui-
dado, como a busca de apoio profi ssional e 
conexão às nossas necessidades através do 
autoconhecimento", acrescenta a Psicóloga 
Carolina Gigliotti Barbosa (CRP-08/20693), 
que compõe o movimento em Maringá. 

COTIDIANO
A campanha foca nas questões do cotidia-
no para alertar para comportamentos não 
saudáveis e mostrar que o cuidado com a 
saúde emocional é tão importante como 
em qualquer outra área da vida. 
São frases como “Se formos livres por den-
tro, nada nos aprisiona por fora”, “Quem 
cuida das emoções, cuida da humanidade” e 
“Toda hora é hora de cuidar da saúde men-
tal”. Mensagens que, à primeira vista, podem 
parecer clichês, mas ajudam a lembrar que 
dedicar tempo para si mesmo e acolher as 
próprias emoções é algo que merece atenção 
e, mais que isso, é um cuidado com a vida. 

JANEIRO É...
 ...BRANCO

Quer saber mais sobre a 
campanha? Veja no site 
do CRP-PR e no site ofi cial 
da campanha: 

www.janeirobranco.com.br

Para ver
mais
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sem o direito de se expressar e 
ser aceito exatamente por quem e 

como você é. Por isso, janeiro é lilás em 
referência ao Dia Nacional da Visibilidade 
de Travestis e Transexuais, lembrado no 
final do mês, dia 29. A cor escolhida para 
representar o movimento de travestis e 
transexuais é associada ao mês em um 
lembrete da luta contra os preconceitos a 
que essas pessoas estão sujeitas.  

O sofrimento causado pelas diversas formas de 
discriminação enfrentadas por essa população 
acarreta uma série de dificuldades e pode le-
var a transtornos mentais. “Há uma grande in-
cidência de doenças como a depressão, ansie-
dade e síndrome do pânico nesta comunidade. 
Também são extremamente altos e preocu-
pantes os índices de suicídios em decorrência 
das violências sofridas", explica a Psicóloga 
Grazielle Tagliamento (CRP-08/17992), coorde-
nadora do Núcleo de Diversidade de Gênero 
e Sexualidades (Diverges) da Comissão de 
Direitos Humanos do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR).

Grazielle comenta que a data é especial-
mente importante para Psicólogas(os), 
profissionais que podem e devem ofere-
cer uma escuta empática e desprovida de 
qualquer preconceito para essas pessoas, 
uma vez que a própria legislação prevê o 
acompanhamento psicológico para o pro-
cesso transexualizador.

“Apesar do acompanhamento estar pre-
visto, a(o) profissional de Psicologia não 
faz um diagnóstico. Não é a Psicóloga ou 
o Psicólogo que irá afirmar que a pessoa é 
transexual. Essa é uma expressão de gêne-
ro, portanto subjetiva, e que precisa ser res-
peitada”, explica Grazielle.

A coordenadora do Diverges lembra tam-
bém que há uma intensa demanda dos mo-
vimentos sociais e LGBTTI pela despatologi-
zação da transexualidade e travestilidade. 
“Embora ainda conste em manuais de diag-
nósticos, já há consenso científico de que 
essas são formas de expressão de gênero e 
não representam nenhum tipo de transtor-
no ou, muito menos, doença”, afirmou.

Portanto, explica a Psicóloga, profissionais 
da Psicologia devem realizar o atendimento 
destas(es) pacientes com técnicas e condutas 
relativos à abordagem que adotam. Mas, não 
devem utilizar meios como, por exemplo, tes-
tes psicológicos com a intenção de “diagnosti-
car” a transexualidade e a travestilidade.

Outro equívoco, de acordo com Grazielle, seria 
buscar em estereótipos sobre a feminilidade e 
masculinidade parâmetros para tentar enqua-
drar as pessoas travestis e transexuais. “Com 
essas condutas, ao invés de as pessoas esta-
rem em um ambiente acolhedor, o sofrimento 
acaba sendo aumentado pela conduta inade-
quada da(o) Psicóloga(o). Esses casos podem 
e devem ser denunciados ao CRP-PR”, alerta. 

JANEIRO É...
... LILÁS
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O paradoxo está cada vez mais em 
evidência: estamos conectados 
com mais gente, mas nos sentimos 

mais sozinhos. “O mundo atual é marcado 
por uma grande conectividade, mas muitas 
destas relações não são sustentáveis. Com 
isso, é possível encontrar consequências 
como a depressão, a ansiedade e o 
aumento do suicídio entre jovens”, 
explica Rosangela Lopes de Camargo 
Cardoso (CRP-08/01520), Presidente do 
XVI Encontro Paranaense de Psicologia 
(XVI EPP) e II Congresso Internacional de 
Psicologia da Tríplice Fronteira (II CIPTF). 

O evento acontecerá entre os dias 22 e 25 
de agosto de 2018 em Foz do Iguaçu, com 
uma programação ampla em torno da te-

mática central: “Fortalecendo conexões 
sustentáveis”. “Uma ação sustentável é 
aquela que viabiliza o futuro, e atualmente 
o mundo não está alcançando este objeti-
vo. A Psicologia precisa trabalhar a susten-
tabilidade das conexões, que podem ser 
afetivas, profi ssionais, familiares e assim 
sucessivamente”, explica a Psicóloga.

Impedir a ampla conectividade não é mais 
possível, segundo Rosangela, mas é preci-
so buscar relações baseadas no respeito. 
“As pessoas precisam estar conectadas 
umas com as outras de maneira saudá-
vel, ou então podem vir a ter problemas. 
É comum vermos pessoas sem uma rede 
de sustentação afetiva ao passar por um 
problema ou crise”, analisa.

As transformações nas relações humanas e as contribuições da Psicologia serão tema do XVI Encontro 
Paranaense de Psicologia (XVI EPP) e II Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira (II CIPTF) 

Fortalecendo conexões sustentáveis

XVI Encontro 
Paranaense de 
Psicologia (XVI EPP) e II 
Congresso Internacional 
de Psicologia da Tríplice 
Fronteira (II CIPTF)
22 a 25 de agosto
Foz do Iguaçu

Informações, programação 
e inscrições:

epp.crppr.org.br

Serviço

X
VI

 E
PP

 E
 II

 C
IP

TF

22 a 25
de agosto

Foz do Iguaçu
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LEANDRO KARNAL SERÁ UM DOS DESTAQUES DO EVENTO

Um dos conferencistas confi rmados para o XVI EPP e II CIPTF é Leandro Karnal, professor no 
Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) desde 1996 e 
autor de diversos livros sobre a história dos países e o ensino da disciplina.

Com formação em História Cultural, Antropologia e Filosofi a, Karnal é fi gura pública de 
destaque. Nas redes sociais, possui mais de um milhão de seguidores, que acompanham 
suas postagens sobre os mais variados temas. Suas palestras atraem também milhares de 
pessoas, tanto presencialmente como no Youtube.

Especialização em Terapias CognitivasEspecialização em Terapias Cognitivas
Nova turma em 
FEVEREIRO

• Instrumentalizar psicólogos e psiquiatras em psicoterapia 
Cognitivo-Comportamental de Aaron Beck.

• Treinar competências técnicas para atendimento 
psicoterapêutico e supervisão clínica em Terapias Cognitivas

OBJETIVOS

VANTAGENS
• Curso na modalidade EAD você mesmo faz seu horário

• Especialistas, Mestres e Doutores Cognitivistas com 
amplo conhecimento da prática clínica em  
Terapia Cognitivo-Comportamental

• Integração junto a novas áreas: pensamento  
quântico, atenção plena, esquemas e outros.

• Webinários 

• Tutoria

Inscrições e mais informações acesse o site e-eid.com.

GANHE 

DE DESCONTO 

APRESENTANDO ESTE CÓDIGO 

TCCRP
10%

modalidade EAD e Semi

Curso
reconhecido 
pelo MEC.

Resolução  
CNE/CES 
01/2007

PROGRAMAÇÃO

Durante os quatro dias do evento, Psicólogas(os) e outras(os) profi ssionais terão acesso a 
um grande leque de atividades: palestras, minicursos, mesas-redondas, ofi cinas, apresen-
tação de pôsteres e conferências trarão as várias áreas da Psicologia sob o enfoque das 
conexões humanas. A presidente do encontro afi rma que o tema é muito abrangente, mas 
que todas as áreas da Psicologia serão abarcadas. “De alguma forma, toda a Psicologia gira 
em torno das relações humanas, em qualquer área ou abordagem teórica."  
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Paraná (CRP-PR), autarquia com a 
função de orientar, disciplinar e fi s-

calizar o exercício profi ssional de Psicólogas 
e Psicólogos paranaenses, está atento à tra-
mitação de projetos de lei nomeados como 
“Escola sem Partido” em diversos municí-
pios, no Estado do Paraná e no Brasil.

Esses projetos defendem uma suposta 
neutralidade ideológica e política na 
educação escolar, em nome da conten-
ção do que se alega ser um processo de 
doutrinação de estudantes por parte de 
professores(as) e a usurpação dos direitos 
dos pais na educação moral e religiosa de 
seus fi lhos e fi lhas.

Para especialistas em Psicologia Escolar e da 
Educação, estas iniciativas da “Escola sem 
Partido” podem, se aprovadas, prejudicar o 
pleno desenvolvimento do processo de en-
sino-aprendizagem, uma vez que diversos 
debates acerca de questões relacionadas 
à diversidade e pluralidade das expressões 
humanas podem ser excluídos do espaço 
formal de educação. A tentativa de impedir 
que educadores(as) abordem temas supos-
tamente relacionados a conteúdos políti-
cos, religiosos ou morais representa grave 
erro dos defensores desses projetos.

Diversidade
E PLURALIDADE nas escolas

Compreendemos a escola como espaço de 
sistematização e expressão de um acúmulo 
histórico da sociedade, fundamental na pro-
moção de acesso ao conhecimento e cons-
trução de pensamento crítico e emancipado 
de crianças, jovens e adultos. A ideologia do 
“Escola sem Partido” nega o papel do(a) pro-
fessor(a)/educador(a) como mediador(a) e 
infelizmente expõe os(as) estudantes à repro-
dução de questões do cotidiano como as vio-
lências e preconceitos sem qualquer possibili-
dade de refl exão crítica ou problematização.

Os defensores desses projetos afi rmam que 
a educação deve ser neutra, ou seja, livre de 
qualquer pensamento que não seja o pensa-
mento dominante da sociedade brasileira. 
Pensamos que essa afi rmação não se susten-
ta, à medida que não existe neutralidade em 
qualquer dimensão da existência humana. 
O "Escola sem Partido”, ao defender essa 
suposta neutralidade, cria um status de sub-
missão dos processos educativos a interesses 
dominantes, conservadores, machistas, pre-
conceituosos e alienantes. Por certo, a esco-
la não é um espaço de verdades absolutas.

Os(As) estudantes têm direito de colocarem-
-se críticos(as)  ao que lhes é ensinado, o que 
deve, inclusive, ser incentivado. No entanto, 
a criticidade forja-se a partir do encontro 

CRP-PR é contrário aos projetos
chamados "Escola sem Partido"
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com as diferenças, com o outro, processo 
que estes projetos de lei visam a dirimir.

A própria defesa de um ensino não-ideoló-
gico é um equívoco. Se avaliarmos o esta-
do da arte sobre ideologia veremos que ela 
funciona para dar à mentira um estatuto de 
verdade; dessa maneira, as pessoas passam 
a seguir certas normativas sociais distorci-
das como se fossem a única maneira de se 
viver em sociedade. Isso corrobora discur-
sos e práticas autoritárias que cerceiam a 
liberdade de expressão e ação das pessoas, 
sem que elas percebam claramente que a 
promessa de se viver em uma “sociedade 
mais moralizada” é um engodo. Portanto, 
a ideologia em operação impede as pessoas 
de viverem livremente os seus valores, cren-
ças, relações sociais. Por isso, quando os 
defensores da “Escola Sem Partido” tentam 
impedir os(as) educadores(as) de se mani-
festar, ao contrário do que dizem, eles co-
locam em funcionamento a ideologia com 
sua força autoritária e coercitiva.

Os projetos “Escola sem Partido” também 
relegam à família a responsabilidade absoluta 
pela educação. Apesar de reconhecer a 
importância da participação da família no 
processo educacional, compreendemos 
que é preciso problematizar em qual 
concepção de família os defensores deste 
projeto calcam suas defesas. Infelizmente, 
a família não necessariamente garante um 
espaço protetivo e de absoluto amparo e 
cuidado. É preciso ser crítico a uma ideia de 

moralidade única e absoluta atribuído às 
famílias, muitas vezes, expressão e vetor 
das mais graves violências.

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
reitera seu posicionamento baseado nas ga-
rantias dispostas na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e na Declaração 
Universal dos Direitos da Criança, que 
promulgam o direito à plena educação, ci-
dadania e ao livre pensamento e expressão 
de ideais para todas e todos. Além disso, a 
Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (LDB 9394/96) são legis-
lações que garantem o direito à pluralidade 
de ideias e ao respeito às diferenças.

A Psicologia brasileira é regida por uma 
ética promotora dos Direitos Humanos. 
Reafirmamos o compromisso da profis-
são com a promoção do bem comum e 
com as tecnologias críticas de atenção 
ao sofrimento humano. A(O) Psicóloga(o) 
deve superar a aplicação e difusão de visões 
e práticas discriminatórias e excludentes, 
agindo no sentido da consolidação de di-
reitos e de uma possibilidade de existência 
mais humana e emancipada.

Deste modo, o CRP-PR discorda dos 
Projetos “Escola sem Partido” e fortale-
ce seu compromisso com a construção do 
conhecimento pautado num contexto de 
diversidades individuais e culturais e li-
vre de ideologias autoritárias. 
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Na hora de buscar formação continu-
ada, a especialização, que se tornou 
sinônimo de pós-graduação na lingua-

gem comum, é uma das maneiras mais pro-
curadas. Os cursos duram em média um ano 
e meio e muitos são ofertados apenas à noite 
em alguns dias da semana, ou aos fi nais de 
semana. No entanto, devido ao grande volu-
me de cursos disponíveis, é preciso considerar 
com cuidado a qualidade e as metas para a 
escolha tanto da instituição quanto do curso 
para evitar investir tempo e dinheiro em uma 
formação que acabará não agregando ao de-
senvolvimento profi ssional ou, até mesmo, 
sem o reconhecimento legal.

Confi ra a seguir quais os principais pontos 
a se considerar para escolher o curso per-
feito para você:

   OBJETIVOS PROFISSIONAIS

Antes de sair em busca de qual curso realizar 
é aconselhável que a(o) candidata(o) analise 
seu momento profi ssional e defi na seus obje-
tivos na carreira tanto de curto, médio e lon-
go prazo, buscando entender como o curso 
irá colaborar para alcançar essa meta. É es-
sencial que a(o) profi ssional tenha claro quais 
são seus pontos fortes, com o que pretende 
atuar e quais seus objetivos. 

“Para os récem-formados, a palavra funda-
mental é a orientação de carreira. Alunos que 
possuem um viés mais acadêmico e, em função 
disso, têm interesse em dar aulas ou desenvol-
ver habilidades de pesquisa devem procurar 
cursos mais teóricos”, explica o coordenador 
do MBA e Pós-MBA em Marketing Digital da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), André Micelli.

   TIPO DE CURSO

Defi nidas as metas, a(o) estudante pode de-
terminar qual o tipo de curso que irá escolher, 
podendo optar por um curso stricto sensu (leia 
reportagem na edição 114 da Revista Contato) 
ou lato sensu, como as especializações ou 
MBAs (Master in Business Administration).

Em geral, MBAs, apesar de serem cursos lato 
sensu, têm uma proposta um pouco mais 
profunda e estão captando profi ssionais que 
já têm uma bagagem profi ssional, que ocu-
pam cargos de liderança ou gerenciais ou 
que estão buscando essas posições, explica 
o coordenador do Programa de Estudos em 
Gestão de Pessoas no PROGEP/FIA (Fundação 
Instituto de Administração), Joel Dutra.

Já as especializações seriam indicadas para 
aprofundamento dos conhecimentos em uma 
área específi ca após a graduação, para possibilitar 
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A segunda reportagem da série sobre formação continuada fala sobre as pós-graduações lato 
sensu, mais conhecidas como especializações. Os cursos são muito importantes para a carrei-
ra, mas é preciso tomar alguns cuidados essenciais para ter um diploma válido e reconhecido. 
Veja a seguir a dica dos especialistas na área.

Especialistas
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a formação de network e uma visão crítica da 
área de atuação para profi ssionais em início de 
carreira ou atualização de conhecimentos.

Dutra destaca ainda que há necessidades de 
conhecimentos específi cos que não neces-
sariamente precisam passar pela realização 
de um curso de especialização. “Cursos com 
o objetivo de ensinar novas técnicas, novas 
abordagens, nem sempre precisam ser de pós-
-graduação. É importante para o profi ssional 
que identifi cou essa necessidade estar atento 
a outras oportunidades, como bons cursos de 
atualização e formação mais rápidos e focados 
em uma necessidade específi ca”, comenta. 

   AUTORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO

Defi nidos os objetivos e metas e com uma 
visão clara do que busca e tipo de curso, 
a(o) profi ssional já pesquisou e separou 
uma série de possibilidades. Chega agora a 
hora de olhar mais atentamente e decidir.

O primeiro cuidado é verifi car se a institui-
ção que oferece o curso desejado é creden-
ciada pelo Ministério da Educação (MEC). 
Diferentemente dos cursos de graduação, 
as especializações independem de autoriza-
ção ou reconhecimento do MEC. No entan-
to, apenas instituições credenciadas podem 
oferecer cursos de pós-graduação e estas 
devem ser diretamente responsáveis pelo 
curso (o que abrange o projeto pedagógico, 
corpo docente, metodologia etc.), não po-
dendo se limitar a “chancelar” ou “validar” 
os certifi cados emitidos por terceiros nem 
delegar essa atribuição a outra entidade. 
Para se certifi car de que a instituição é cre-
denciada é possível acessar o site no link.

Conhecer a estrutura como o local onde 
serão realizadas as aulas e laboratórios 
técnicos, quando necessários, também é 
um indicador interessante. Afi nal, também 
dará pistas do investimento realizado pela 
instituição na oferta daquele curso.

emec.mec.gov.br
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   CONTEÚDO E CARGA HORÁRIA

É importante notar também que cursos da 
mesma área podem variar na forma como 
os conteúdos estão estruturados e também 
na carga horária. Por isso, é importante que 
a(o) estudante busque conhecer quais os te-
mas e os módulos que irão compor o roteiro 
dos estudos, bem como a ementa das maté-
rias. Após essa análise é possível verifi car se 
o curso realmente está adequado às metas 
defi nidas para o início da busca. 

Já a carga horária deve ser de, no mínimo, 
360 horas, sem contar o período destinado 
à elaboração de monografi a ou trabalho de 
conclusão de curso. 

   CORPO DOCENTE

Além do credenciamento e reputação da ins-
tituição, um detalhe importante são os pro-
fessores que irão ministrar as disciplinas. 

“É muito importante avaliar. Os professores 
devem ter uma sólida formação acadêmica, 
mas, neste tipo de curso também se espera 
uma vivência profi ssional naquela área e o 
reconhecimento do mercado. Neste tipo de 
curso, além da base teórica, os alunos bus-
cam conhecimento sobre situações práticas e 
o conteúdo aplicado, por isso, essa bagagem 
será essencial para um bom resultado”, expli-
ca a coordenadora de Cursos de Educação 
Continuada da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, Natacha Bertoia.

O professor André Micelli concorda. Para ele, 
essa é uma questão essencial. “É fundamen-
tal que os professores não apenas pesquisem 
como também pratiquem profi ssionalmente 
o tema que lecionam no curso”, afi rma.

   PERFIL DOS COLEGAS

Outro detalhe, que nem sempre é percebido, 
é o perfi l dos estudantes que realizam aque-
le determinado curso ou que estão captados 
pela instituição, pondera Joel Dutra. “Durante 
o curso será um longo período de convivência 
e é natural que o relacionamento com os co-
legas também possa agregar à formação. Por 

isso, o ideal é que o grupo não seja dema-
siadamente heteregêneo, por exemplo, 
formado por um subgrupo sem nenhuma 
experiência e outro muito experiente. 
Porque, desta forma, o professor teria 
que se adaptar e nem conseguiria realizar 
uma discussão mais aprofundada  e densa 
condizente com o perfi l mais experiente, 
nem inicial e abrangente que atenda o 
ainda sem experiência. Por isso, o perfi l 
da turma e dos componentes do curso 
também é importante para que todos 
possam atingir seus objetivos”, avalia. 

   NETWORK

Os especialistas são unânimes ao afi rmar 
que a qualidade dos professores e o 
perfi l dos colegas são muito importantes  
porque a especialização tende a ser um 
campo de network, sobretudo para quem 
está em início de carreira. Desta forma, 
durante o curso, também é importante 
circular entre os grupos e buscar ampliar 
os relacionamentos. Neste aspecto, cursos 
que oferecem atividades extracurrículares 
e reúnem alunos de diferentes turmas, 
facilitando e ampliando o contato somam 
pontos positivos, comenta André Micelli. 

“A experiência mostra que os contatos feitos 
em sala de aula são fundamentais para profi s-
sionais que desejam se estabelecer ou mudar o 
rumo de suas carreiras. E uma forma excelente 
de se conectar a novos mercados”, completa. 

   REPUTAÇÃO 

Após verifi car o credenciamento, avaliar o con-
teúdo e o corpo docente e se certifi car de que 
o perfi l da turma irá agregar à formação e au-
xiliará no desenvolvimento profi ssional, ofer-
tando não só conhecimento, mas contatos im-
portantes, uma última etapa deve ser vencida: 
verifi car qual foi o nível de satisfação de quem 
já realizou o curso e quem são os ex-alunos.

Neste aspecto vale buscar as redes sociais, 
conversar com os ex-alunos, verifi car o nú-
mero de turmas já ofertadas e questionar 
como o conteúdo evoluiu e se atualizou ao 
longo do tempo.

A primeira reportagem da 
série falou sobre os cursos 
de mestrado e doutorado. 
Para ler a matéria completa 
acesse o QR Code. Já, 
na próxima edição, você 
confere uma matéria espe-
cial sobre a formação em 
abordagens.
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MUDANDO DE CARREIRA 
Um curso de especialização também pode ser uma alternativa para 
profi ssionais já mais maduros, mas que desejam realizar uma mu-
dança na sua carreira ou na sua área de atuação. Nestes casos, po-
rém, a(o) profi ssional precisa avaliar com cuidado qual curso fazer 
e qual direção irá tomar no futuro, para escolher e agir com segu-
rança, explica a coordenadora de Cursos de Educação Continuada 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Natacha Bertoia. 
“É sempre importante que a pessoa tenha clareza do que ela quer. 
Isso será essencial porque, por exemplo, em muitos processos sele-
tivos dos quais ela for participar, poderá ter que explicar o porquê 
dessas escolhas e quanto mais segurança na resposta, melhor será 
a sua chance de contratação”, explicou.

Além da realização de uma pós-gradu-
ação, o título de especialista pode ser 
obtido pelas(os) Psicólogas(os) por meio 
de uma prova e da comprovação de lar-
ga experiência da área, em um concurso 
realizado periodicamente pelo Conselho 
Federal de Psicologia.
No último concurso, com inscrições 
encerradas em meados de janeiro, fo-
ram contempladas as especialidades: 
Neuropsicologia; Psicologia Hospitalar; 
Psicologia Clínica; Psicologia Jurídica; 
Psicologia do Esporte; Psicologia 
Organizacional e do Trabalho; Psicologia 
do Trânsito; Psicologia Social; Psicologia 
em Saúde; Psicomotricidade; Psicologia 
Escolar/Educacional; e Psicopedagogia.

Para receber o título, as(os) candidatas(os)  
precisam responder a uma prova discur-
siva e objetiva sobre o campo específi co, 
além de comprovar mais de dois anos de 
inscrição no CRP e prática profi ssional na 
especialidade solicitada por, no mínimo, 
dois anos, de acordo com o previsto na 
Resolução CFP 013/2007.
É importante lembrar também que, 
em todas as suas comunicações, a(o) 
Psicóloga(o) deverá fazer menção ape-
nas às qualifi cações e títulos que possui, 
conforme determina o Código de Ética. 
Desta forma, para citar-se como “especia-
lista” em uma área da Psicologia é preci-
so ter a especialização ou o título conce-
dido pelo CFP.

ESPECIALIDADE COMPROVADA

goo.gl/qRE5q2

POR KARLA LOSSE MENDES 
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ODesde as eleições de 2014, “a” política, 
no sentido que Chantal Mouffe1  a 
conceitua, não sai de cena. Está nas 

manchetes de jornais, nas redes sociais e 
até mesmo no compartilhamento de men-
sagens de grupos familiares. As pessoas por 
vezes esquecem, contudo, que ao nos ins-
crevermos para exercermos nossa profissão 
já fazemos parte dessa “a” política. Mouffe 
entende “a” política como o conjunto de 
práticas e instituições criadas para organi-
zar uma ordem para a coexistência, pois 
esta possui um cerne conflituoso. 
Esse cerne conflituoso é a dimensão do an-
tagonismo que constitui as sociedades hu-
manas, e é o que ela denomina como “o” 
político. Podemos homologar, em nosso mi-
crocosmo, a categoria a essa sociedade hu-
mana conflituosa, afinal, são tantas teorias, 
práxis e escolhas ideológicas que o conflito 
é inerente: essa é dimensão d“o” político. 
Os Conselhos são instituições que devem 
organizar a coexistência desse conflito. E 
aqui a dimensão ética da escolha do mo-
delo de governança para possibilitar a co-
existência é e deve ser decidida pela cate-
goria (ciente ou não desse processo, pois a 
governança implicará todos). É importante 
que a condução d“a” política ultrapasse a 
clássica dicotomia nós x eles caraterística 
de um modelo liberal utilitarista que só co-
nhece o conflito como um elemento para a 
disputa, uma guerra em que aos vencidos 
não fiquem sequer os despojos da guerra. 

É preciso que se avance na democracia não 
para eliminar o conflito (que significa eli-
minar o “eles”), mas para reconhecer a legi-
timidade de suas reivindicações e conduzir 
as ações com a aceitação do pluralismo 
que é constitutivo dessa profissão. Não é 
uma questão de diálogo, ou de escutar as 
diferenças e fazer ouvidos moucos. É reco-
nhecer o conflito e não calar o pluralismo 
com a imposição de um discurso único e de 
natureza permanente. É também não es-
tabelecer, pela força de suas instituições, 
o apagamento dessa diferença porque se 
“sagraram vencedores”. 
Há algum tempo pessoas regozijam-se de 
dizer que os Conselhos se tornaram de-
mocráticos com a adoção do voto direto à 
representação federal, os Congressos, as 
Apafs... porém, estão congelados na ideia 
de que a participação de poucos é o su-
ficiente para “saberem o que a categoria 
deseja”. Enfim, calam o conflito. 
Então, só será possível avançar na demo-
cracia se as instituições disponibilizarem 
recursos e estrutura para a participação 
efetiva e criarem espaços para que o con-
flito e as paixões sejam governáveis pela 
palavra. Que nós x eles seja transformado 
em nós e eles. A diferença se mantém na 
adversidade sem que se queira apagá-la. 
E assim “eles” não se tornam ameaçado-
res a serem exilados para fora da frontei-
ra ou se queiram eliminá-los por se “atre-
verem” a ter voz.

NÓS E ELES: 
A DIFERENÇA SE MANTÉM
NA ADVERSIDADE 

POR SERGIO L. BRAGHINI (CRP-06/31739) 
COORDENADOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOSSOCIOLOGIA DA 
JUVENTUDE NA FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO
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Animais no setting terapêutico
podem trazer muitos benefícios

além da amizade! 



CONTATO 115 | 19

CA
PA

Quando a porta do consultório abre 
e a Golden Retriever Nala sai da 
sala, o pequeno paciente, com cer-

ca de quatro anos de idade, sorri de forma 
contagiante. Logo seu pai também se abre, 
e o que era para ser uma sessão conven-
cional de terapia com a Psicóloga Paula 
Gantschef Kopruszinski (CRP-08/19830) se 
torna um ambiente mais leve e descontra-
ído. Este é um dos benefícios mais imedia-
tos da presença de animais em settings te-
rapêuticos ou hospitais. 

Esta opinião é unanimidade entre as profi s-
sionais que consultamos nesta reportagem. 
“A alegria que eles proporcionam facilita a 
comunicação entre o paciente e o profi s-
sional”, conta a Psicopedagoga Ana Lúcia 
Lacerda Michelotto, que atua com Educação 
Assistida por Animais (EAA) e atende crian-
ças que enfrentam questões como síndro-
mes raras, problemas motores ou cognitivos. 

A presença de cães e gatos em hospitais como 
parte das estratégias de cuidado já é garantida 
pela lei estadual nº 18918/2016, mas uma Ação 
Direta de Inconstitucionalidade movida pela 
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do Estado do Paraná co-
locou esta prática em xeque.  

No entanto, a Psicóloga Manuella Balliana 
Maciel (CRP-08/09325), fundadora do 
Instituto Cão Amigo, de Curitiba, explica 
que as visitas aos hospitais seguem uma 
série de parâmetros de higiene e seguran-
ça. “Existe um protocolo específi co para 
a entrada nos hospitais. Os cães maiores 
não sobem nas camas, e os pequenos 
precisam de proteção especial colocada 
na cama para subir. Todos tomam banho 
com clorexidina no dia, antes e depois das 
visitas, usamos um gel para limpar os den-
tes e a língua antes de entrar e passamos 
um paninho com clorexidina no pelo e nas 
patinhas a cada troca de paciente”, relata.

Sobre o temor manifestado pela 
entidade que representa os hospitais, 
Mauella atribui à falta de conhecimento. 
“Precisamos trabalhar mais na divulgação 
dos benefícios dos animais, porque o 
medo das pessoas é de que vamos pegar 
um cachorro no quintal e levar direto para 
dentro da instituição, sem os cuidados 
com a higiene, e isso não pode acontecer 
mesmo.” Além dos critérios rigorosos de 
higiene, há condições básicas para que 
o animal, seja voluntário ou do próprio 
paciente, possa fazer a visita. “Ele não 
pode ser agressivo e precisa estar com 

Que o cão é um bom amigo, você provavelmente já sabia. 
Mas animais em settings terapêuticos, escolas e hospitais 
podem trazer muitos benefícios além da amizade! 
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A Terapia Assistida por Animais (TAA) 
deve ser feita apenas por profissionais da 
saúde e possui objetivos específicos, como 
aumentar a interação de crianças autistas 
ou facilitar a movimentação de pessoas 
com dificuldades motoras. 

A Psicóloga Paula Kopruszinski usa o cão 
como instrumento para atingir certos ob-
jetivos terapêuticos com mais facilidade. 
Como trabalha com autistas, geralmente a 
interação entre criança e terapeuta é um 
foco importante. “Peço para que a crian-
ça olhe no olho do animal e, depois, nos 
meus. Também houve um caso em que in-
centivei a criança a escrever cartas para o 
cachorro, porque ela tinha trauma com le-
tras e era difícil inserir a escrita nas sessões. 
Outro exemplo é quando, para brincar 
com bolinha ou dar ração, a interação se 
dá ao ter que me pedir essas coisas como 
condição para continuar a brincadeira.” 

Já a Educação Assistida por Animais (EAA), 
como o próprio nome indica, tem como ob-
jetivo auxiliar em questões educacionais. O 
processo de aprendizagem de determinadas 
capacidades cognitivas ou intelectuais, como 
responsabilidade e cuidado com o outro ser 
vivo, é mediado pela presença do animal. 

“Conseguimos trabalhar toda a parte cog-
nitiva, motora, com atividades como esco-
var os pelos, que estimula o toque, levar 
o cão ao pet shop, ensinando uma série 

boas condições de saúde, atestadas 
por um veterinário”, complementa a 
Psicóloga, que atua, junto com duas 
cachorrinhas, Bebel e Flor, em uma clínica 
de reabilitação neurológica em Curitiba.

Manuella, juntamente com outras duas 
Psicólogas e a Psicopedagoga Ana Lúcia, 
foi indicada pelo Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR) para compor 
uma Comissão Multidisciplinar de Peritos 
convocada pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Paraná. Com isso, o CRP-PR se faz presen-
te nesta importante discussão, uma vez que 
existe uma liminar vigente (até o fechamento 
desta edição, em janeiro de 2017) com efeito 
de suspender o trabalho realizado com ani-
mais em instituições de saúde. 

UM ANIMAL PARA CADA FUNÇÃO

Nala, a Golden Retriever que conhecemos 
lá no início do texto, é um cão de Atividade 
Assistida por Animais (AAA). Já Chico, outro 
Golden Retriever, é treinado para as ativi-
dades de Educação Assistida por Animais 
(EAA) da Psicopedagoga Ana Lúcia. Simba, 
cão que também atua com Paula, é treina-
do para Terapia Assistida por Animais (TAA). 
Então, nem todo animal faz a mesma coisa? 

De acordo com a Associação Internacional 
das Organizações de Interação Humano-
Animal (IAHAIO, na sigla em inglês), exis-
tem três categorias de intervenção.

Livro 
O Poder Curativo dos Bichos 

– Morton Becker. Editora 
São Paulo.

Livro 
Na língua dos bichos – 

Temple Grandin e Catherine 
Johnson. Editora Rocco.

Para saber 
mais
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de questões sobre o cuidado”, explica Ana 
Lúcia. “Cada atividade tem um objetivo e 
o trabalho deve ser realizado em equipe.”

Paula lembra também de um professor que 
utiliza animais diferentes, como cobras e 
aranhas, para ensinar na prática os conteú-
dos das aulas de biologia. “Fica muito mais 
fácil aprender dessa forma, né?”  

Por fim, a Atividade Assistida por 
Animais (AAA) não requer profissionais 
qualificados e não possui plano terapêu-
tico. É o que se vê em hospitais, asilos e 
creches, por exemplo, em que os bichi-
nhos entram apenas para brincar e inte-
ragir com as pessoas, trazendo alegria e 
descontração para o ambiente. 

Em qualquer situação, porém, o animal preci-
sa ter certas características, como ser dócil e 
não-reativo. “No treinamento, damos recom-
pensas para ações desconfortáveis para o 
animal, como puxar pelo e patinhas, porque 
as crianças fazem isso e então eles não reagi-
rão com violência”, explica Paula. O reforço 
é diário, segundo conta Ana Lúcia; assim, o 
treinamento pode ser feito por um profissio-
nal especializado, mas a manutenção deve 
ser feita pelo tutor constantemente. 

Manuella complementa dizendo que 
existe uma prova pela qual os animais 
passam com frequência. “Em um ambien-
te de bastante pressão, com pessoas des-
conhecidas, fazemos coisas como puxar 
o rabo, para ver se não há reação.” Tudo 
isso, porém, é feito com respeito ao bem-
-estar animal, tanto que eles não podem 
“trabalhar” mais do que quatro horas por 
dia e recebem muito carinho em troca 
das atividades.

FACILITADOR

Os animais, que podem ser cães ou gatos, 
mais comuns, ou mesmo cavalos, golfi-
nhos, tartarugas, galinhas, entre outros, 
não são terapeutas. Todos eles auxiliam 
as(os) profissionais em suas atividades, mas 
não podem ser o único método utilizado. 

Eles são facilitadores, motivadores das 
atividades. “Eu conseguiria conquistar re-
sultados com os meus pacientes sem os 
cães, mas demoraria muito mais tempo. 
Se eles podem ajudar os pacientes, por 
que não?”, questiona Paula.

Ana Lúcia e Manuella contam também ca-
sos de pacientes que precisam fazer fisio-
terapia e sofrem com dores no processo. 
"Quando o cão entra na sala, nem que seja 
para ficar deitado ao lado recebendo cari-
nho, o paciente relaxa e isso proporciona a 
oportunidade de os fisioterapeutas fazerem 
exercícios antes difíceis", explica Ana Lúcia. 

Os benefícios trazidos pelos carismá-
ticos auxiliares se estendem também 
para além da terapia. O que se aprende 
naquelas horas de contato é reforçado 
nas demais sessões e mesmo em casa, 
aumentando a qualidade de vida de pa-
cientes de todas as idades e diagnósticos 
e de seus familiares.  
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MAIS SAÚDE

Se no setting terapêutico o animal já garan-
te benefícios muito signifi cativos, dentro de 
casa a presença de um amigo de quatro patas 
também é muito boa.  “Os animais são regu-
ladores emocionais. As crianças que têm con-
tato com pets são mais seguras e felizes, além 
de aprenderem a responsabilidade. Além dis-
so, há muitos idosos que não têm vontade de 
se levantar, mas tendo um cachorrinho ou 
gatinho ganham estímulo para sair levá-los 
passear e sabem que precisam cuidar de um 
ser vivo”, conta Ana Lucia. 

Paula cita também um trabalho realizado 
nos Estados Unidos, em que presidiários re-
cebem a incumbência de cuidar de animais 
que posteriormente vão para a adoção, le-
vando afeto e cuidado para um ambiente 
tão hostil. Já Manuella atua em uma área 
pouco conhecida: seus cães são levados ao 
consultório de uma nutricionista e ajudam 
as crianças em atividades “chatas” como se 
pesar e tirar medidas. “Quem gosta de subir 
na balança? Mas, com o animal, a tarefa fi ca 
mais divertida”, explica.

Pesquisas indicam que os animais conseguem 
alterar até mesmo parâmetros fi siológicos, 
endócrinos e emocionais: menos ansiedade 
e estresse, melhor capacidade de aprendi-
zagem e interação social, menores níveis de 
pressão arterial e frequência cardíaca, maior 

imunidade e redução no risco de desenvolver 
doenças cardíacas estão entre os ganhos pro-
porcionados aos humanos – um estudo publi-
cado na Frontiers in Psychology (Psychosocial 
and psychophysiological eff ects of human-a-
nimal interactions: The possible role of oxy-
tocin) atribui os benefícios à ocitocina, cujos 
níveis aumentam em donos ou em pessoas 
quem têm contato com animais. 

Se o animal for treinado, pode ser um com-
panheiro para pessoas com difi culdades mo-
toras, visuais e auditivas ou para aqueles que 
sofrem de crises convulsivas ou que possuem 
espectro autista, por exemplo. Há relatos e 
vídeos mostrando a capacidade que esses 
cães possuem de sinalizar perigos, possíveis 
crises iminentes e até mesmo evitar atos de 
agressão contra si mesmo ou outros.

O PODER DO AMOR 

Questionamos as especialistas com quem 
conversamos quais as razões que levam 
quase todo mundo a ser benefi ciado com 
o contato desses amigos bichos – existem 
pessoas que não gostam ou sentem medo, 
e estas precisam ser respeitadas também, 
sem serem forçadas a conviver com os ani-
mais – e as respostas foram praticamente 
unânimes e ditas com sorriso leve no rosto: 
“O animal é puro, não julga e só dá amor. As 
pessoas se desarmam diante daquele olhar 
e se sentem à vontade”. 

POR ELLEN NEMITZ 

Artigos 
científi cos

Reduced personal space 
in individuals with Autism 
Spectrum Disorder. 
https://goo.gl/52sff e

The eff ect of animal-assis-
ted therapy on emotional 
and behavioral symptoms 
in children and adoles-
cents hospitalized for 
acute mental disorders. 
https://goo.gl/187KQx

Pet ownership and risk 
factors for cardiovascular 
disease.
https://goo.gl/2qyQK6

The eff ects of a compa-
nion animal on distress 
in children undergoing 
dental procedures. 
https://goo.gl/FKMaAe

Psychosocial and psycho-
physiological eff ects of 
human-animal interac-
tions: The possible role of 
oxytocin.
https://goo.gl/7cewrR
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Recentemente, alguns cortes no orça-
mento previsto para o Sistema Único 
de Assistência Social, anunciados pelo 

Governo Federal, causaram preocupação no 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR). Com redução inicial prevista em 
mais de 99% em relação ao indicado pela 
Resolução nº 12 do Conselho Nacional de 
Assistência Social (até o fechamento desta 
edição, governo e entidades ainda negocia-
vam o orçamento fi nal para 2018), o corte re-
presenta uma das maiores descontinuidades 
no processo de garantia de direitos sociais e 
Políticas Públicas do campo socioassistencial 
na última década. Ao romper as bases estrutu-
rantes do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), o Governo Federal prejudica o cumpri-
mento do comando único e de suas respon-
sabilidades reguladas pela lei nº 8.742/1993, a 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). 

São evidentes a despreocupação e o descom-
promisso do Estado brasileiro em se respon-
sabilizar pelo bem-estar da população, prin-
cipalmente daqueles que se encontram em 
vulnerabilidade e risco social. Compreendemos 
que o desmonte da política de Assistência 
Social brasileira contribui para a ampliação 
das desigualdades e da exclusão social.

Não há como atender as necessidades dos 
cidadãos sem estrutura e subsídios, muito 

menos ofertar serviços contínuos e de quali-
dade sem o fi nanciamento condizente com 
a realidade encontrada em cada espaço. A 
efetivação do SUAS depende diretamente 
do fi nanciamento concedido a ele. E, dian-
te da atual proposta, a continuidade da sua 
execução estará seriamente prejudicada.

É necessário ressaltar: não basta que 
apenas existam Políticas Públicas de 
Assistência Social; é preciso que elas se-
jam efetivadas com segurança em seu de-
senvolvimento e continuidade. Para isso, 
necessita-se que os recursos e repasses 
fi nanceiros tenham seus valores mantidos 
por seus entes federados e não diminuídos, 
como anunciado pelo Governo Federal.

Sobretudo neste momento de aguda crise 
econômica e social, é clara e notória a cres-
cente demanda de vulnerabilidade social na 
sociedade brasileira, o que requer a amplia-
ção no corpo de serviços e equipamentos e, 
por consequência, mais investimento, especí-
fi ca e hierarquicamente do Governo Federal.

Em respeito ao ser humano e seus direitos fun-
damentais, o CRP-PR reafi rma seu compro-
misso com o fortalecimento da Psicologia, 
colocando-se em defesa da Política de 
Assistência Social e rejeitando o retrocesso 
das garantias até aqui conquistadas.
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CRP-PR EM DEFESA 
DA POLÍTICA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
BRASILEIRA
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Com fulcro no art. 80*, parágrafo 2º e em obediência ao acórdão do Egrégio Conselho Federal de 
Psicologia, nos autos do Processo CRP-08 no 009/2011, fi ca a Psicóloga Maria Elisa Buosi Correia 
(CRP-06/77000), segundo dispõe o Artigo 69, alínea “a” do Código de Processamento Disciplinar 
(Resolução CFP 006/2007), ADVERTIDA por infração disciplinar, consoante disposto no Art. 26 e 27, 
ambos incisos I, da Lei 5.766/71, por infração ao Artigo 1º, alínea “b” e Artigo 2º, alínea “g” do Código 
de Ética Profi ssional do Psicólogo e Art. 2º da Resolução CFP 007/2003. 

Das responsabilidades do Psicólogo:

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

c) Assumir responsabilidades profi ssionais somente por atividades para as quais este 
 ja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente;

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

g) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científi ca.

Resolução CFP nº007/20013

Art. 2º - O Manual de Elaboração de Documentos Escritos, referido no artigo anterior,  
         dispõe sobre os seguintes itens: 

I – Princípios norteadores;

II – Modalidade de documentos; 

III – Conceito/fi nalidade/estrutura;

IV – Validade dos documentos;

V – Guarda dos documentos 

Outrossim, conforme prescreve o Artigo 80, do Código de Processamento Disciplinar, a penalidade 
imposta será anotada em seu prontuário.

Curitiba, 12 de dezembro de 2017.

Psic. João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173)
Conselheiro Presidente do CRP-08

TERMO DE ADVERTÊNCIA

* Na execução da pena de advertência, não sendo encontrado o penalizado ou se este, após duas convocações, não 
comparecer, no prazo fi xado, para receber a penalidade, será esta tornada pública por meio de edital (ART. 80, § 1º CPD).
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ERO Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (CRP-PR) é contrário à 
Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) 181/15, que poderá proibir o aborto 
nos casos já atualmente previstos em lei, 
como em gestações decorrentes de estu-
pro, de feto anencéfalo ou casos em que 
a gestação põe a vida da mulher em risco. 
Um direito garantido pelas mulheres há 
mais de seis décadas.

O retrocesso foi inserido como uma emen-
da durante a tramitação da proposta. O 
texto, se aprovado, altera a Constituição 
afi rmando que o princípio da dignidade 
da pessoa humana e a garantia de que o 
direito à vida é inviolável, já previstos na 
lei, deverão ser respeitados “desde a con-
cepção”, criando-se um precedente para 
justifi car o impedimento do aborto em 
qualquer situação, mesmo nas já consi-
deradas legais. A mudança levou a PEC a 
fi car conhecida como “Cavalo de Tróia”. A 
proposta havia sido considerada positiva 
ao ampliar o período de licença-materni-
dade da mãe de crianças prematuras de 
120 dias para até 240 dias.

Diante disto, o CRP-PR posiciona-se 
contrário à aprovação da PEC 181/15. 
Consideramos que a possibilidade de in-
terrupção da gravidez nos casos já previs-
tos pela legislação converte-se em uma 
medida humanitária, em defesa da vida 
das mulheres que não podem ser nova-
mente penalizadas após uma violência 
sexual, ou que têm suas vidas colocadas 
em risco por alguma situação clínica da 
gravidez, por exemplo.

Por fi m, consideramos que a legislação 
brasileira deva acompanhar recomenda-
ções como as das Organizações das Nações 
Unidas e considerar a interrupção voluntá-
ria da gravidez legal e segura a qualquer 
mulher, uma forma de garantir direitos bá-
sicos como liberdade de escolha e autono-
mia sobre suas vidas. Também entendemos 
como fundamental a ampliação da rede de 
acesso aos serviços públicos de saúde, assis-
tência social, políticas públicas de trabalho 
e qualifi cação profi ssional, o que compro-
vadamente aumenta a autonomia das mu-
lheres e minimiza suas decisões pela inter-
rupção da gravidez. 

CRP-PR É CONTRÁRIO 
À PEC 181/2015, EM 
DEFESA DA AUTONOMIA 
DAS MULHERES

Acompanhe a tramitação

https://goo.gl/pkWmZQ

Para ver
mais
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A Foi em 27 de agosto 1962 que o en-
tão presidente da República, João 
Goulart, sancionou a lei nº 4.119, 

que tornava a Psicologia, de direito, uma 
profissão. Todavia, antes de ser legal-
mente reconhecida, a Psicologia estava 
presente em campos como a Educação, a 
Saúde, o Trabalho e o Direito, sendo en-
sinada nas Escolas Normais e Faculdades 
de Filosofia e em centros de excelência 
como a Universidade de São Paulo, a partir 
de 1958. Vale ressaltar que a regulamen-
tação da profissão de Psicóloga(o) em lei 
não era comum à época. Com a exceção 
de Estados Unidos, Canadá e Egito, outros 
países não dispunham, à época, de legis-
lação que protegesse a atividade. Mesmo 
nos três países citados, essa regulamenta-
ção era parcial ou estava limitada a alguns 
Estados ou Províncias.

Em 20 de dezembro de 1971, pela lei nº 
5.766, com intuito de orientar, fiscalizar 
e disciplinar, bem como zelar pela fiel ob-
servância dos princípios éticos e contri-
buir para o desenvolvimento da Psicologia 
como ciência e profissão, foram criados os 
Conselhos Federal de Psicologia e os sete 
Regionais; hoje contamos com 23 Conselhos 
Regionais. Ademais, é importante destacar 
que a estruturação dos Conselhos se deu 

sob o escudo da ditadura militar a partir de 
1964 e a intensa repressão que se estende-
ria pelos anos 1970. Assim, o compromisso 
dos Conselhos com a democratização da 
informação que se deu nos anos seguintes 
representou um avanço significativo, uma 
vez que atualmente permite ampla mani-
festação de todos aqueles que atuam nos 
diversos campos da Psicologia.

Dentre as diversas Comissões de trabalho 
que compõem cada CRP, tem-se a Comissão 
de Ética (COE). A COE é uma Comissão per-
manente que tem como finalidade receber 
denúncias contra Psicólogas(os) em seu exer-
cício profissional, avaliá-las e instruir proces-
sos éticos. Para tal, esta Comissão pauta-se 
em normativas expedidas pelo CFP e legisla-
ções como o Código de Ética do Profissional 
Psicólogo (CEPP), datado de 2005, o Código 
de Processamento Disciplinar (CPD), elabora-
do em 2007, e posicionamentos teórico-prá-
ticos da Psicologia como um campo de in-
tervenção ético-político. Destacamos aqui a 
COE porque é do nosso interesse particular, 
pois somos colaboradoras(es) e integrantes 
desta Comissão e, como tal, faremos uma 
alusão às nossas vivências neste papel. 

Mas, afinal, o que se pode entender por 
colaborador? 

“Na história da humanidade, e dos animais também, aqueles que apren-
deram a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram.”

Charles Darwin

MAIS QUE 
PSICÓLOGAS(OS), 
COLABORADORAS(ES) 
DA COE
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A literatura nos diz que colaborador é 
quem ajuda, assessora, apoia. Significa 
aquele que facilita algo a alguém para 
se atingir determinado objetivo, ou seja, 
é aquela pessoa que sempre busca con-
tribuir da melhor maneira possível. Nós, 
enquanto colaboradoras(es) da COE, en-
tendemos que agregamos tudo isso e 
vamos além, pois auxiliamos o Conselho 
no cumprimento de suas funções, nos 
comprometemos em participar das reu-
niões semanais e das plenárias, quando 
nestas se faz necessária a nossa presença, 
buscamos alternativas para resolução de 
problemas, enfim, procuramos nos envol-
ver de maneira que a nossa contribuição 
seja, de fato, uma comunhão de valores, 
ética, clareza e prática cotidiana, colabo-
rando assim para a alta produtividade da 
Comissão como um todo. 

Não podemos deixar de registrar que co-
laborar com a COE implica uma generosa 
dose de responsabilidade. Aquela(e) que 
colabora tem como tarefa olhar e analisar 
o exercício profissional de seus colegas e, 
inevitavelmente, formará sua opinião a 
respeito. Tal posição sempre exige sigilo 
com as informações às quais tem acesso, 
discrição nas atitudes e respeito com as 
pessoas envolvidas.

Apesar de implicar um certo investimento de 
tempo, a nossa caminhada como colabora-
doras(es) da COE tem sido muito rica e gra-
tificante, gerando crescimento profissional e 

pessoal, pois sempre nos traz ganhos imen-
suráveis no tocante à Psicologia como ciên-
cia humana e à observância das normas que 
regem a prática psicológica. Isso não têm 
preço! Além desses ganhos, não podemos 
subestimar os ganhos emocionais também, 
pois que cada membro que ali está aceita 
as diferenças individuais e trabalha, via mo-
tivacional, o potencial de cada um em prol 
do grupo, ou seja, em prol da Comissão de 
Ética.  Na COE, o que nos integra de manei-
ra tão harmoniosa e satisfatória é a elevada 
biocompatibilidade, confiança e a afinidade 
de valores éticos. É tudo isso que dá força à 
Comissão e a faz única e eficaz. 

Portanto, um dia você, que agora lê este 
texto, pode acordar e ao abrir seus e-mails 
se deparar com um convite para fazer par-
te, como colaboradora ou colaborador, da 
Comissão de Ética do CRP; se você tiver dis-
ponibilidade para tal, ouse experimentar. 
Estar na COE é fazer parte de uma equipe 
em que você provavelmente encontrará pes-
soas que irá admirar e respeitar. A partir de 
então haverá uma troca na qual irá ensinar 
e aprender, crescendo pessoal e profissional-
mente, pois compartilhar o conhecimento é 
estar aberto a adquirir também o que os ou-
tros têm a dividir, agregando mais erudição a 
todo o grupo e colaborando na realização de 
um objetivo comum. Além disso, esta equipe 
irá te acolher, te ensinar, te motivar, te dar 
novos desafios e assim mostrar que acredita 
em você, transformando a relação de vocês 
numa via de mão dupla.
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O QUE É A COF?

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) é uma Comissão permanente, estabe-
lecida para atender ao disposto na lei nº 5.766/71 que cria o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicologia e auxiliar no cumprimento de sua função, sendo 

que a autarquia está destinada a orientar, disciplinar e fi scalizar o exercício da profi ssão de 
Psicóloga(o) e zelar pela fi el observância dos princípios da ética e disciplina da classe. 

COF E A NOVA POLÍTICA 
DE ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO

e demais eventos pertinentes à categoria, 
realiza análise de divulgação de subloca-
ções de salas e consultórios, oportunidades 
e vagas de trabalho ou cursos e eventos no 
site e análise de solicitação de cancelamen-
to de inscrição de Pessoa Física e Pessoa 
Jurídica, com o objetivo de averiguar indí-
cios de atuação profi ssional.

É importante salientar que as atividades de 
orientação e fi scalização estão regidas pelos 
dispostos na Resolução CFP nº 010/2017, que 
institui a política de Orientação e Fiscalização 
do Sistema Conselhos de Psicologia (POF). O 
artigo 3º desta Resolução prevê que estas 
atividades têm por objetivo o aprimoramen-
to de “procedimentos, estratégias e tecnolo-
gias de orientação e fi scalização dentro da 
lógica do respeito ao usuário e/ou benefi ciá-
rio dos serviços de psicologia”. 

POR DÉBORA LARISSA LOPES QUINELATO (CRP-08/16959)
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O QUE FAZ A COF?

A COF realiza orientações acerca de ques-
tões legais e éticas pertinentes à atuação 
profi ssional, não adentrando em orienta-
ções de caráter técnico, teórico e meto-
dológico. As orientações são realizadas 
por telefone, e-mail, ofícios ou presencial-
mente, por convocação de profi ssionais 
e nas visitas a locais de trabalho das(os) 
Psicólogas(os); também são realizadas 
fi scalizações/vistorias com o objetivo de 
averiguar a existência de indícios de con-
dutas irregulares na atuação profi ssional. 
Os atendimentos presenciais devem, prefe-
rencialmente, ser agendados.

Além disso, a COF promove orientação 
nas cerimônias de entrega da Carteira de 
Identidade Profi ssional (CIP), participa de 
eventos como encontros, congressos, pales-
tras em Instituições de Ensino Superior (IES) 
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A partir do com contato com as(os) profi s-
sionais, devem “contribuir com suas práti-
cas, visando à refl exão sobre os aspectos 
éticos, técnicos e científi cos da Psicologia”. 
Ainda, com base nos princípios fundamen-
tais dos Direitos Humanos que norteiam o 
Código de Ética Profi ssional do Psicólogo, 
as fi scalizações devem também “estabele-
cer parcerias com outras entidades e órgãos 
voltados à defesa dos direitos dos cidadãos, 
usuários e/ou benefi ciários dos serviços de 
psicologia”. Por fi m, o trabalho deve buscar 
o cumprimento da legislação da Psicologia, 
para que os “serviços psicológicos presta-
dos estejam de acordo com os preceitos 
técnicos e éticos da profi ssão”.

Para atender toda essa demanda o CRP-
PR dispõe de uma equipe de Agentes de 
Orientação e Fiscalização, dotados de fé 
pública e dos poderes legalmente atribuídos 
(Resolução  CFP nº 010 /2017, artigo 10). 

QUEM SÃO OS AGENTES DE ORIENTAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO?

A Resolução CFP nº 010/2017 (POF) dis-
põe, em seu artigo 10, que as(os) Agentes 
de Orientação e Fiscalização podem ser 
conselheiras(os), Psicólogas(os) contrata-
das(os) por concurso público, integrantes 
das Comissões Gestoras ou colaborado-
ras(es) indicadas(os) pelas Subsedes (nes-
tes dois últimos casos com orientação da 
COF para o desenvolvimento de ações es-
pecífi cas e justifi cadas).

Para atender as demandas das(os) profi s-
sionais de Psicologia e da sociedade em 
geral, a COF apresenta uma equipe com-
posta por 12 Agentes de Orientação e 
Fiscalização, sendo:

• Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/14941) – 
Conselheira Presidente da COF

• Ângela Sanson Zewe (CRP-08/06216) 
– Conselheira

• Iara Lais Raitz Baratieri (CRP-08/18399) 
– Conselheira

• Suzana Maria Borges (CRP-08/01855) 
– Conselheira

• Silvio Araújo Vailões (CRP-08/17829) 
– Conselheiro

• Jonéia Mayumi Tawamoto (CRP-08/06460) 
– Colaboradora

• Stélios Sant’Anna Sdoukos (CRP-08/13140) 
– Colaborador

• Bruna Cristina de Oliveira Danziger (CRP-
08/21793) – Orientadora Fiscal 

• Débora Larissa Lopes Quinelato (CRP-
08/16959) – Orientadora Fiscal 

• Luana Oshiyama Barros (CRP-08/18380) – 
Orientadora Fiscal 

• Michele Gabardo Machado (CRP-08/19469) – 
Orientadora Fiscal 

• Rafael Gimenes Lopes (CRP-08/11542) – 
Orientador Fiscal 

Para melhor atendimento, o trabalho da 
COF divide-se por região de abrangência: 
Curitiba, que conta com três fi scais; Cascavel 
e Londrina (com uma fi scal em cada). Para 
saber qual a região de abrangência do seu 
município, acesse o link no box ao lado.

O QUE DEVO SABER SOBRE AS 
FISCALIZAÇÕES?

As fi scalizações/vistorias são realizadas 
como ações de rotina ou em decorrência de 
uma notifi cação/queixa. O objetivo central 
das fi scalizações é a verifi cação do exercício 
profi ssional pautado pelas normas vigentes, 
sendo observados as condutas e procedi-
mentos éticos da(o) profi ssional, buscando 

Embora respaldados 
pelo Código de Ética e 
demais resoluções, por 
vezes a atuação prática 
é desafi adora, pois 
nos coloca em dúvida 
sobre nossos limites e 
possibilidades. Diante de 
um desses momentos, 
decidi recorrer ao Conselho 
Regional de Psicologia para 
pedir uma orientação. Já 
no contato via telefone 
me senti acolhida pelo 
profi ssional, que se 
comprometeu a levar 
minha dúvida para uma 
reunião do Conselho. Pouco 
tempo depois recebi o 
retorno por e-mail de uma 
orientadora fi scal, que, de 
forma clara e objetiva, me 
deixou mais segura quanto 
à atuação na instituição em 
que trabalho.

ALINE SPACIARI MATIOLI 
(CRP-08/13514)

https://goo.gl/tNVjNs
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lecido, sendo facultada nova fi scalização. 
No caso de não-adequação, a COF avaliará 
quais medidas pertinentes poderão ser ado-
tadas e poderá enviar à Comissão de Ética 
(COE), sob forma de representação, anexan-
do termo de visita, para análise e devidas 
providências. Toda ação, no momento da 
vistoria, é registrada em termos específi cos e 
lavrada pelo(a) Orientador(a) Fiscal e pela(o) 
Psicóloga(o). É de direito da(o) Psicóloga(o) 
receber cópia dos termos, assim serão digita-
lizados e enviados por e-mail e por fi m serão 
arquivados na COF em nome da(o) profi ssio-
nal ou da empresa.

evidências de irregularidades; todavia, a fi s-
calização/vistoria é também um momento 
oportuno para esclarecer dúvidas e prestar 
orientações às(aos) profi ssionais sobre as 
normativas éticas e disciplinares. 

Caso sejam observadas irregularidades no 
momento da fi scalização, o(a) Orientador(a) 
Fiscal procederá com possível apreensão de 
materiais ou documentos e, dependendo 
da constatação, a(o) Psicóloga(o) receberá 
um prazo, compatível com a natureza, para 
que proceda com as devidas adequações e 
comprove a regularização no prazo estabe-

DADOS ESTATÍSTICOS DA COF

Os dados apresentados abaixo correspondem as atividades da COF entre os meses de janei-
ro a dezembro de 2017.

A Comissão de Orientação e Fiscalização está em consonância com a função do CRP, esfor-
çando-se para que a sociedade em geral possa receber um serviço de Psicologia de quali-
dade, prestado por profi ssionais que atendam aos preceitos éticos e às demais normativas 
pertinente a categoria.

ATIVIDADE PRODUTIVIDADE
Análise de cancelamento de Pessoa Física 571
Análise de cancelamento de Pessoa Jurídica 32
Análise de cancelamento ex-ofício 101
Análise de divulgação 676
Encaminhamento de denúncia à COE 42
Orientação por telefone 2664
Orientação por e-mail 2356
Orientação presencial 148
Orientação por Ofício 66
Convocação para Orientação 31
Visita de Rotina (fi scalização/vistoria) 99
Outras Visitas (fi scalização/vistoria) 37
Produção de documentos (memorandos/ofícios) 465
Cerimônia de Entrega da Carteira de Identidade Profi ssional 61
Reunião da equipe da COF 148
Reuniões internas (Reunião COF com outras comissões) 27
Reuniões temáticas (Reunião COF com outras organizações) 16
Palestras promovidas pela COF 35
Lacre/retirada de lacre 41
Eventos COF 8

Sou muito grata à equipe 
da COF do CRP-PR. 

Há mais de dez anos os
conselheiros da Comissão 

de Orientação e 
Fiscalização

esclarecem as dúvidas que 
tenho e estimulam o

meu desenvolvimento 
profi ssional.

As orientações foram em 
temas diversos, a citar: 

orientação sobre situações 
delicadas de avaliação 

e clínica, divulgações 
adequadas do trabalho e 

eventuais complicações 
jurídicas. Todas as vezes 

em que recorri à COF 
fui acolhida e confesso 

me sentir segura pela 
existência de uma 

comissão que tem como 
função a orientação ao 

Psicólogo. Indico o serviço 
a todos meus colegas e 

acadêmicos de Psicologia. 
Muito obrigada à 

equipe pela atenção e 
dedicação à Psicologia!

SAMARAH PERSZEL DE FREITAS 
(CRP-08/13487)

Contatos da COF:
cof08@crppr.org.br        fi scal@crppr.org.br            fi scal2@crppr.org.br 
cofl ondrina@crppr.org.br        cofcascavel@crppr.org.br
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Como ciência em constante transfor-
mação, a Psicologia é demandada 
a se atualizar conforme a socieda-

de avança. Com o objetivo de criar subsí-
dios teóricos e técnicos nas mais diversas 
áreas, o Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (CRP-PR) participa atualmente 
de seis Grupos de Trabalho (GT’s) consti-
tuídos pela Assembleia das Políticas, da 
Administração e das Finanças (Apaf). Estes 
grupos, que contam também com a partici-
pação de outros Conselhos Regionais, estão 
em diferentes etapas. Confi ra, a seguir, um 
resumo do que está acontecendo nos GT’s 
dos quais o CRP-PR faz parte!

GRUPO DE TRABALHO SOBRE A ESCUTA 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTI-
MAS DE VIOLÊNCIA

O principal objetivo deste Grupo de Trabalho 
é a construção de documentos que possam 
orientar a escuta psicológica, dando segu-
rança às(aos) Psicólogas(os) e facilitando a 
articulação da categoria com o Judiciário. 
Os Regionais participantes do Grupo, em 

que o CRP-PR é representado pela coorde-
nadora da Comissão de Psicologia Jurídica 
da subsede de Maringá, conselheira Célia 
Regina Cortellete (CRP-08/00457), envia-
ram propostas que foram votadas na última 
Apaf, em dezembro de 2017.  

Ao analisar os efeitos da lei nº 13.431/2017, 
que trata da “escuta especializada” ou “de-
poimento especial”, a Assembleia entendeu 
que a tomada de depoimento não é ativi-
dade da(o) Psicóloga(o). Houve a delibera-
ção também de que seja realizada ampla 
campanha de orientação à sociedade e à 
categoria – incluindo, ainda, contatos com 
o Sistema de Justiça para defi nir diretrizes e 
fl uxos que garantam a plena efetivação da 
Rede de Proteção à Infância e Adolescência.  

GRUPO DE TRABALHO SOBRE ATUAÇÃO 
DA(O) PSICÓLOGA(O) NO CONTEXTO DAS 
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

O CRP-PR representa a região Sul neste GT, 
por intermédio da participação da con-
selheira Maria Cristina Neiva de Carvalho 
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CRP-PR participa de 
Grupos de Trabalho 
em diferentes áreas 
e contribui para 
avanço da Psicologia
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(CRP-08/01397), coordenadora da Comissão 
de Psicologia Jurídica da Sede, em Curitiba. 
O Grupo foi formado com o intuito, entre 
outros, de construir notas de orientação 
para o exercício profissional em diferentes 
contextos em que se operam medidas so-
cioeducativas e construir uma proposta de 
agenda com o Sistema de Justiça visando 
ao debate da temática de maneira transver-
sal em um esforço para diferenciar medidas 
socioeducativas do Sistema Penal, conside-
rando, inclusive, o debate sobre a redução 
da maioridade penal. 

De acordo com a conselheira, o Grupo já 
realizou ações importantes, como a pu-
blicação de vídeos contrários à redução 
da maioridade penal, e está planejando a 
realização de eventos. “A definição de di-
retrizes para a atuação neste contexto é 
muito importante, pois existe muita con-
fusão acerca das demandas que chegam 
aos profissionais, que ficam com dúvidas e 
precisam de orientação”, explica. 

GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DA 
RESOLUÇÃO CFP N° 007/2003

Em andamento desde a Apaf de 2015, o 
CRP-PR representa a região sul e indicou a 
conselheira e coordenadora da Comissão 
de Avaliação Psicológica de Curitiba, Mari 
Angela Calderari Oliveira (CRP-08/01374), 
para acompanhar as discussões sobre a 
Resolução CFP nº 007/2003, que institui 
o Manual de Elaboração de Documentos 
Escritos produzidos pela(o) Psicóloga(o) 
decorrentes de Avaliação Psicológica. 
Atualmente o Grupo está analisando e 

sistematizando as contribuições recebidas 
dos Conselhos Regionais e Conselho Federal 
de Psicologia em relação ao documento.

Segundo Mari Angela, diversas Comissões 
Especiais (Temáticas) do CRP-PR redigiram 
um documento com as sugestões para re-
visar a Resolução. Entre as questões que 
precisam ser revistas, a diferenciação entre 
laudo, parecer e relatório – com informa-
ções sobre quando e como usar cada um –, 
as diferenças entre documentos oriundos 
de Psicoterapia e Avaliação Psicológica e a 
construção de documentos em equipes mul-
tidisciplinares. “A redação da Resolução deve 
ser muito clara, porque há muitas interpreta-
ções diferentes. Quanto mais bem redigida 
a Resolução, mais fácil será a elaboração do 
documento”, explica. 

GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DA 
RESOLUÇÃO CFP N° 006/2007 (CÓDIGO 
DE PROCESSAMENTO DISCIPLINAR) E DA 
RESOLUÇÃO CFP N° 003/2007 (CONSOLI-
DAÇÃO DAS RESOLUÇÕES)

Inicialmente formado para discutir a 
Política de Orientação e Fiscalização dos 
Conselhos de Psicologia, após a publi-
cação da Resolução CFP n° 010/2017, o 
Grupo deu continuidade ao trabalho a fim 
de revisar as Resoluções CFP n° 006/2017 
e 003/2017. Também é função do GT dis-
cutir sobre coaching e criar um conjunto 
de resoluções referentes às técnicas pro-
fissionais não reconhecidas.

Quem representa o Paraná no Grupo é a 
conselheira da Comissão de Orientação e 
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Fiscalização (COF) e da Comissão de Ética 
(COE), Psicóloga Iara Lais Raittz Baratieri 
(CRP-08/18399). “A proposta do GT [apro-
vada na última Apaf] é desmembrar a 
Resolução 003/2007 em três partes que 
são abarcadas pelo texto: exercício profis-
sional, questões administrativas e Política 
de Orientação e Fiscalização, para facili-
tar o entendimento da população e ca-
tegoria”, explica. “Já sobre o Código de 
Processamento Disciplinar [CPD], há neces-
sidade de reformulação englobando os pro-
cessos eletrônicos e também modificações 
referentes a dificuldades vivenciadas pelos 
Regionais”, disse Iara – a estrutura do novo 
CPD foi aprovada, porém o trabalho ainda 
segue com contribuições dos Regionais e 
de uma consultoria jurídico-legislativo. 

GRUPO DE TRABALHO PARA REVISÃO DA 
RESOLUÇÃO CFP N° 011/2012

As normas para atendimento por meio de 
tecnologias de comunicação a distância, até 
então regulamentadas pela Resolução CFP 
nº 011/2012, foram reformuladas de acordo 
com propostas enviadas pelo GT, que con-
tou com a representação da conselheira 
Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/1494), 
presidente da Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) do CRP-PR. 

O novo texto, que entrará em vigor 180 dias 
após a publicação, regulamenta as consul-
tas e atendimentos psicológicos, processos 
de seleção de pessoal, uso de instrumentos 
psicológicos regulamentados com parecer 
favorável do Sistema de Avaliação de Testes 
Psicológicos (Satepsi) e supervisão técnica. 

Para prestar serviços por meios tecno-
lógicos a distância, a(o) profissional da 
Psicologia deve estar cadastrada(o) no CFP. 
Há, ainda, a ressalva de que o atendimento 
de pessoas e grupos em situação de urgên-
cia e emergência e o atendimento em situ-
ação de violação de direitos ou de violência 
deverá ser presencial. 

OUTROS 

O CRP-PR participa, também, de um GT 
constituído com os objetivos de discutir, 
entre outros, a atualização do Manual 
de Procedimentos Administrativos, 
Financeiros e Contábeis, a criação de um 
fundo para implantação e implementação 
dos novos CRPs, a criação de política de 
arrecadação nos Conselhos de Psicologia, 
bem como qualificar os processos de pre-
visão e acompanhamento das inadimplên-
cias. As propostas foram aprovadas na úl-
tima Apaf e o GT continuará trabalhando 
para levar subsídios na próxima assem-
bleia, em maio de 2018.

Além disso, o Paraná contribui na articu-
lação nacional em defesa da Resolução 
CFP n° 001/1999, que proíbe terapias de 
reversão sexual; participa da Comissão 
Nacional de Psicologia na Assistência 
Social (CONPAS); e do Grupo de Trabalho 
de Tecnologia da Informação – com o ob-
jetivo de analisar e estudar novas tecnolo-
gias para os Conselhos de Psicologia, bem 
como gerir as alterações dos sistemas 
de uso comum aos conselhos Regional e 
Federal, respeitando as particularidades 
de cada um. 

Na última Apaf, em 
dezembro de 2017, o 
CRP-PR passou a integrar 
também o GT Mulheres, 
que será representado pela 
conselheira Sandra Fergutz 
(CRP-08/02667), e o GT de 
revisão da Resolução CFP 
nº 013/2007, que trata do 
título de especialista. 

Psicóloga(o), se você tem 
contribuições sobre as 
temáticas dos GTs, envie 
um e-mail para:

comissoes@crppr.org.br

Para saber
mais
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POR CELIO PINHEIRO (CRP-08/05780)

sujeito instaura a função de um certo objeto, 
enquanto objeto perdido”. Frequentamos 
essa brecha mais do que suportamos por-
que somos remetidos a ela pelas estradas 
desconhecidas que trilhamos. E o que en-
contramos pelo caminho mostra nossa in-
satisfação de transitoriedade. 

Como dizia o poeta Mario Quintana: “Só 
o desejo inquieto que não passa faz o en-
canto da coisa desejada. E acabamos des-
denhando a caça pela doida aventura da 
caçada”. A busca/caçada por esse objeto 
apaziguador é um dos nomes que pode-
mos dar às motivações humanas. 

Sempre se busca alguma coisa da mesma 
forma que sempre não conseguimos dizer 
aquilo que buscamos. Diz Lacan referin-
do-se ao desejo: “...ele é elemento inde-
terminado, condição ao mesmo tempo 
absoluta e impegável, elemento neces-
sariamente em impasse, insatisfeito, im-
possível, desconhecido, elemento que se 
chama desejo”. 

É desta forma que se desenha o destino 
humano, que permite analisar suas es-
colhas, sua história, seus sofrimentos, 
sua vida sexual, seus sintomas, suas pro-
duções... A Clínica da Psicanálise escuta 
essas dimensões simbólicas nem sempre 
acessíveis no cotidiano agitado das cida-
des, onde as lógicas de trocas encobrem a 
relações subjetivas e no final, quem acaba 
objetivado é o próprio sujeito. 

A psicanálise por certo está alicerça-
da em pelo menos uma premissa 
contida na citação acima. Essa in-

quietude própria do ser falante que o faz 
buscar sempre mais, sempre o a mais, aqui-
lo que não sabe existir, mas cuja esperança 
do encontro propulsiona o mecanismo que 
nos leva adiante. Para onde? Não se sabe, 
temos apenas pistas. Alguns encontros 
sugerem a possibilidade. Até que o desen-
contro mostre que ‘ainda’ não se tratava 
daquilo. É preciso tentar mais, continuar 
tentando, diz-se. É a desventura dos cami-
nhos humanos. Cada qual na tentativa do 
encontro de seu (des)conhecido. 

“Temos sede do que não existe.” Que ser es-
tranho, o humano! No entanto, nada mais 
verdadeiro. Afinal o Real mostra que é pró-
prio do encontro mostrar-se faltante. E, por 
assim ser, nada mais compreensível (?!) do 
que desejar o que não existe. Talvez esse 
desejo seja até mais fácil de suportar visto 
que o que existe e tem endereço já se mos-
trou insuficiente. Parte do que nos define se 
apresenta como espaço, tempo e um vazio 
onde o que pode ser colocado revela uma 
dose de decepção. Ali a angústia encontra 
seu ninho sempre a agitar as asas, umas ve-
zes produzindo infortúnios, outras produ-
zindo as mais belas criações humanas. 

Espaços e tempos, assim somos constituídos. 
Sobre isso, muitos já disseram. Lacan disse 
assim: “O sujeito é um aparelho. Esse apare-
lho é algo de lacunar, e é na lacuna que o 

“Quando não somos detidos por nada, não podemos deter a nós mesmos. 
Além dos prazeres que experimentamos, imaginamos e queremos outros; se 

acontece já termos percorrido quase todo o círculo do possível, sonhamos 
com o impossível; temos sede do que não existe. Como a sensibilidade 

poderia deixar de exasperar nessa perseguição sem termo?”
Émile Durkheim  
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Em atendimento à demanda de psicólogas(os), o Sindypsi 

PR convidou representantes das diversas entidades pro-

fi ssionais da área da saúde para tratar sobre a proposta 

da prefeitura de Curitiba de tornar os Centros de Aten-

ção Psicossocial (CAPS) híbridos, acabando com as es-

pecifi cidades Álcool e outras Drogas (AD) e Transtornos 

Mentais (TM). Como resultado deste debate foi redigida 

coletivamente uma nota de repúdio à descaracterização 

da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Divulgamos um 

trecho editado deste documento, cuja versão integral 

pode ser obtida no site do Sindypsi PR.

As organizações abaixo nomeadas vêm, por meio des-

ta nota, manifestar repúdio à proposta da prefeitura de 

Curitiba de tornar mistos os CAPS. Repudiamos a perda 

de especialização e hibridização dos CAPS por parte da 

prefeitura de Curitiba e defendemos uma nova e ampla 

avaliação da atual situação para pensar em estratégias de 

enfrentamento. Essa avaliação deve envolver usuários, tra-

balhadores, familiares, comunidade e instituições de ensi-

no e pesquisa especializados em Saúde Mental, por meio 

do estabelecimento de uma Comissão que considere jus-

tifi cativas técnicas embasadas na clínica AD e TM e não 

somente indicadores quantitativos e/ou fatores políticos.

De acordo com as Portarias 336/02 e 3.088/11, os CAPS 

I e CAPS II, que podem ser considerados equipamentos 

mistos, atendendo demandas de sofrimento e transtor-

nos mentais e sofrimentos decorrentes do uso de álcool 

e outras drogas, são indicados para municípios entre 20 

mil e 70 mil habitantes e não para metrópoles de quase 2 

milhões de habitantes, como no caso de Curitiba.

Conforme proposta (112) aprovada na 13ª Conferência 

Municipal de Saúde de Curitiba, a prefeitura deveria 

“implantar uma unidade de acolhimento adulto, uma 

unidade de acolhimento infanto-juvenil, um CAPSad III 

(Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – III), 

um CAPSIII por Distrito Sanitário de Saúde, um Centro de 

Convivência por macrorregional”. No entanto, essa pro-

posição não foi implementada.

Defendemos a implementação, de fato, do modelo subs-

titutivo de atenção à saúde mental, com a construção de 

mais equipamentos da RAPS, contratação de profi ssio-

nais, melhoria nos salários, municipalização de todos os 

serviços e valorização dos princípios da Redução de Da-

nos com uma territorialização que respeite as especifi ci-

dades dos serviços e manutenção dos vínculos familiares 

e comunitários.

Assinam:

• ABRAPSO Nacional - Associação Brasileira de 

Psicologia Social

• ABRAPSO – Núcleo de Curitiba

• Assembleia de usuários do CAPS-AD Bairro Novo

• Assembleia de usuários do CAPS-AD Boa Vista

• Associação Brasileira da Rede Unida – Rede UNIDA

• Associação Brasileira de Saúde Mental – ABRASME

• Associação Vida, Arte e Reinserção – Assoviar

• Conselho Regional de Serviço Social do Paraná – 

CRESS

• Diretório Central de Estudantes - DCE UFPR

• Núcleo Interdisciplinar de Enfrentamento à Drogadição 

– NIED da UFPR

• Sindicato dos Assistentes Sociais do Paraná – 

SINDASP

• Sindicato dos Servidores Estaduais da Saúde do 

Paraná – SindSaúde

• Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná 

Sindypsi PR

• Sindicato dos Empregados em entidades culturais 

recreativas, de assistência social, de orientação e 

formação profi ssional – SENALBA

R. Dr Muricy, 390 cj. 201,  Curitiba/PR

(41) 3224-4658 | www.sindypsipr.com.br

www.facebook.com/sindypsi
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