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E D I T O R I A L

Várias consultas têm sido realizadas por cole-

gas Psicólogas(os) a respeito da possibilidade 

de elaborar laudos ou relatórios de avaliação 

psicológica para clientes de psicoterapia ou 

de outros serviços psicológicos. Normalmen-

te há dúvidas sobre a possibilidade de emis-

são de laudos para fins de cirurgia bariátrica, 

orientação profissional, avaliação psicope-

dagógica ou mesmo para atender a deman-

das jurídicas para clientes que já mantêm um 

vínculo profissional de psicoterapia. 

As questões mais comuns envolvem:

1. A(O) Psicóloga(o) que atua como psi-

coterapeuta de um determinado in-

divíduo pode passar a realizar uma 

avaliação psicológica para fins espe-

cíficos do mesmo indivíduo, como, 

por exemplo, avaliação psicológi-

ca para cirurgia bariátrica? E depois, 

pode retornar à psicoterapia?

2. A(O) Psicóloga(o) que atua como psi-

coterapeuta pode emitir um laudo 

sobre as condições da pessoa atendi-

da com vistas à instrução de um pro-

cesso judicial?

3. A(O) Psicóloga(o) que atua como psi-

coterapeuta pode realizar uma orien-

tação profissional e posteriormente 

retornar ao seu papel inicial?

Próximo ao fechamento desta edição da Revista 

Contato, recebemos a notícia do atentado em Paris 

e do desastre ambiental em Mariana. Como traba-

lhamos com certa antecedência, não será possível 

abordar esta temática neste volume, mas é impor-

tante apontar algumas questões implicadas neste 

processo.

Acompanhamos estes dois acontecidos com 

grande comoção, afinal, dezenas de pessoas foram 

mortas. Pessoas que estavam vivendo a sua roti-

na, o seu dia que não chegaria ao fim. Mortes que 

não se preveem e que chocam. Sobra a sensação de 

que estamos todos vulneráveis à irresponsabilida-

de de empresas extrativistas, à falta de fiscalização 

do Estado, a disputas fundamentalistas que escon-

dem grandes interesses financeiros internacionais.

Em Mariana, é repugnante a enxurrada de 

morte da natureza que desceu junto com o curso do 

rio Doce até o Oceano Atlântico. Para além do pre-

juízo natural, temos um forte impacto na vida co-

tidiana das pessoas afetadas: onde recuperar forças 

para começar o dia seguinte quando tudo que se 

tinha virou lama? Como elaborar o luto das pesso-

as que se foram no desastre? Ou devemos chamar 

de crime? Virá uma ação de justiça para os res-

ponsáveis para aplacar um pouco da sensação de 

vulnerabilidade?

Estas questões remetem à retomada da 

distinção da atuação das(os) Psicólogas(os) 

nos diferentes contextos da Psicologia, sen-

do que, independente do contexto no qual 

a(o) Psicóloga(o) atua, deve desenvolver ha-

bilidades específicas e treinamento especia-

lizado para atingir a qualidade esperada nos 

seus serviços. 

É aconselhável que a(o) Psicóloga(o), em 

qualquer área de atuação, tenha clareza e 

fale com o cliente a respeito do contrato de 

prestação de serviços, realizado preferen-

cialmente por meio material (por escrito), e 

as atividades e questões que são envolvidas 

no mesmo serviço. Assim, no contexto clíni-

co, por exemplo, o contrato de prestação de 

serviços deve versar sobre a intervenção em 

processos psicológicos e resolução de pro-

blemas, de forma geral. Também na mes-

ma atuação, o contrato deve prever o sigilo 

dos dados informados pelo cliente, previstos 

pelo nosso Código de Ética (CEPP). 

Quando ocorre, dentro de um processo 

psicoterápico, o pedido por parte do cliente 

de uma avaliação psicológica (embutida no 

pedido de um laudo ou relatório, pois o mes-

mo expressa os resultados dessa avaliação), 

seja ela para qualquer finalidade, lembra-

mos que este pedido se refere a um segun-

do contrato de prestação de serviços, que 

deve ser cuidadosamente analisado pela(o) 
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Em Paris, é revoltante o assassinato covarde 

de cidadãos, que andavam pela cidade ou diver-

tiam-se em restaurantes e clubes. Nada justifica 

os ataques, especialmente por que foram dire-

cionados a pessoas que não puderam se defen-

der. Mas, como o ocidente defenderá atitudes ci-

vilizatórias quando pratica de forma predatória a 

exploração de petróleo no oriente médio, finan-

ciando ditaduras e violação de direitos humanos?

Voltando ao Brasil, foram divulgados dados 

do Mapa da Violência 2015 nos quais lê-se que 

a média de assassinatos diários no país é de 147 

pessoas. Ou seja, uma tragédia de Paris por dia. 

Conseguirão, os brasileiros, indignar-se como 

este dado alarmante? Ou é um dado banal de no-

ticiário sangrento?

É impossível para nós, Psicólogas e Psicólo-

gos, não pensar na condição que ficam os fa-

miliares dos mortos, as famílias desabrigadas, 

os refugiados que chegam a outras terras. Como 

eles serão cuidados, acolhidos, ouvidos? Pre-

cisaremos refletir, debater e propor ações para 

dar conta destas subjetividades violadas e des-

tas identidades despedaçadas. Procuraremos 

apresentar contribuições da Psicologia tanto 

para compreender os acontecimentos humanos 

quanto para ações efetivas de cuidado.

XTragédias Humanas Papel de avaliador
Reflexões sobre as 

possibilidades e limites 
na transição do papel 

de psicoterapeuta 
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Psicóloga(o) psicoterapeuta, pois pode haver sérias 

consequências a respeito dessa mudança de papéis. 

“Muito embora todos os psicólogos registrados no Con-

selho Regional de Psicologia estejam legalmente ha-

bilitados a realizar avaliações psicológicas de qualquer 

natureza, o profissional deve considerar e avaliar se re-

almente tem o conhecimento teórico e prático suficiente 

para realizar uma avaliação psicológica específica. Essa 

talvez seja a primeira decisão ética que o psicólogo deve 

tomar antes de iniciar um processo de avaliação psico-

lógica. “Estou preparado para fazer isso”?” “Conheço a 

área?” “Tenho experiência suficiente?” “Sei quais são os 

testes mais apropriados para serem usados nessa avalia-

ção?” “Conheço bem esse(s) teste(s) e a teoria que o(s) 

embasa(m)?” Se a resposta a qualquer uma dessas per-

guntas for “não”, ou “não sei”, ou “não tenho certeza”, 

o profissional deve recusar a avaliação ou, no mínimo, 

procurar supervisão.” (Hutz, 2015).

Esse pedido, de forma geral, desencadeia uma situ-

ação ética delicada: um contrato de sigilo se transfor-

mará em um contrato sem sigilo, ou de sigilo parcial, 

que é o de uma avaliação psicológica, que necessaria-

mente gerará um relatório a ser encaminhado para um 

médico, um advogado ou um juiz. E, mais complicado 

ainda, como retornar posteriormente a um compro-

misso de sigilo, na continuidade do trabalho clínico?

“O Código de Ética Profissional do Psicólogo possui vá-

rios itens relativos à avaliação psicológica, porém as 

questões éticas neste caso possuem um alto grau de com-

plexidade e não podem ser exaustivamente tratadas em 

um código de ética, pois o procedimento ético vai além 

da observância literal de artigos de um código de ética 

(Hutz, 2015), pois “... princípios éticos são gerais e re-

presentam ideais a serem atingidos... (São) ideias nor-

teadoras de ações, atitudes e comportamentos na prática 

profissional (Hutz ,2009)”.

É preciso, antes de mais nada, resgatar as norma-

tivas do Conselho Federal de Psicologia, que, em nosso 

Código de Ética, explicita:

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas 

quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou 

anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser 

realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.

Faz-se necessário relembrar que, no capítulo “Das 

responsabilidades do psicólogo”, no artigo 1º, sobre os 

deveres fundamentais das(os) Psicólogas(os), consta 

claramente a necessidade de se observar a “expertise” 

do profissional:

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

b) Assumir responsabilidades profissionais somente por 

atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teó-

rica e tecnicamente.

Assim, é preciso refletir cuidadosamente sobre a 

conduta a ser tomada pela(o) psicoterapeuta, sendo 

que uma possibilidade seria a recomendação de Psicó-

loga(o) especialista em avaliação psicológica naquele 

contexto, que deve ter a formação especializada e, por-

tanto, melhores recursos para atender a demanda es-

pecífica do cliente. Também a(o) Psicóloga(o) respon-

sável pela avaliação poderá entrar em contato com a(o) 

psicoterapeuta para obter informações sobre o cliente, 

se julgar relevante ou necessário.

Podemos nos basear no Código de Ética para escla-

recer essa questão:

Art. 1º – São deveres fundamentais do psicólogo:

k) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 

motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 

profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao 

seu substituto as informações necessárias à continuidade 

do trabalho.

É preciso considerar se a(o) Psicóloga(o) psicote-

rapeuta terá a imparcialidade e liberdade suficien-

tes para talvez vir a contrariar o desejo de seu cliente, 

por exemplo, em uma avaliação para fins de cirurgia 

bariátrica em que não considere que haja condições 

mínimas para enfrentá-la. Se a(o) psicoterapeuta, 
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mesmo assim, decidir realizar essa avaliação e produ-

zir o documento contrário aos desejos do cliente, como 

ficará a relação entre os dois, em termos de vínculo 

terapêutico?

Na questão de elaboração de documentos para o ju-

ízo, ou para fins jurídicos, a partir de pedidos de advo-

gados ou do próprio cliente, as problemáticas também 

se mostram complexas. Porém, a Resolução CFP nº 

008/2010, em seu capítulo IV, artigo 10, esclarece que:

Art. 10 – Com intuito de preservar o direito à intimidade 

e equidade de condições, é vedado ao psicólogo que es-

teja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas 

em um litígio:

I - Atuar como perito ou assistente técnico de pessoas 

atendidas por ele e/ou de terceiros envolvidos na mesma 

situação litigiosa;

II – Produzir documentos advindos do processo psi-

coterápico com a finalidade de fornecer informações à 

instância judicial acerca das pessoas atendidas, sem o 

consentimento formal destas últimas, à exceção de De-

clarações, conforme a Resolução CFP nº 07/2003.

Assim, a(o) Psicóloga(o) que se encontrar em uma 

situação semelhante poderá se basear nas normati-

vas do Conselho para esclarecer a sua possibilidade 

de atendimento destas demandas jurídicas, pois, se 

necessário, o juiz poderá determinar uma perícia reali-

zada por um profissional especializado da sua confian-

ça. Também os advogados podem contratar os serviços 

de Psicólogas(os) assistentes técnicas(os) que pode-

rão administrar juntamente com eles e com o cliente a 

melhor conduta para o caso em questão. 

De qualquer forma, se a(o) Psicóloga(o) psicotera-

peuta decidir produzir o documento, deve avaliar cui-

dadosamente a pertinência das informações a serem 

relatadas, assim como ter cuidado em não extrapolar 

os limites do sigilo profissional. 

Finalmente, de acordo com a tese de doutorado do 

Psicólogo Sidney Shine, Andando no Fio da Navalha: ris-

cos e armadilhas na confecção de laudos psicológicos para 

a justiça, na qual ele analisa as representações éticas 

mais constantes no Conselho de São Paulo (período de 

1997 a 2005), o autor encontra a amostra mais signifi-

cativa de denúncias sobre documentos confeccionados 

por Psicólogas(os) psicoterapeutas (laudos, pareceres 

e declarações). 

Assim, em conclusão, a garantia de não sermos su-

jeitos de um processo ético é a qualidade e adequa-

ção do nosso trabalho, com clareza de objetivos, pois 

é possível, a partir de situações de menor informação e 

reflexão, incorrer em enganos e riscos desnecessários. 

Diante da incerteza sobre a melhor ação a tomar nesses 

casos, a Comissão de Orientação e Fiscalização do Con-

selho está à disposição. 
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Nossa vivência em sociedade é resultado da interação e 

necessidade humana de se relacionar. Não vivemos de 

modo isolado e não somos autossuficientes.

Em nossa história, passamos por muitos momen-

tos. Inicialmente, o homem no ambiente de trabalho 

era considerado uma “propriedade viva de outro ho-

mem, sobre cujos ombros recaíam os encargos de pro-

dução de riqueza.” (GOMES, 1995, p. 110 apud SOUSA, 

2014, p. 12). Posterior a esta fase, o trabalhador era visto 

quase como um componente da máquina, pois os mo-

vimentos eram feitos de modo mecânico, padronizado, 

sem necessidade de conhecimento profissional e sem a 

interferência de sua mente. O equilíbrio da organização 

era mantido pela separação de pessoas apropriadas ao 

tipo de trabalho exigido (FLEURY; VARGAS, 1983).

Atualmente, iniciamos a fase em que o homem, 

na relação homem-trabalho, passa a ser visto como o 

“capital humano das organizações”. Os termos tam-

bém demonstram essa evolução: de funcionários para 

colaboradores e, nos dias de hoje, “talentos”.

Vemos que a humanização vem ganhando espaço, 

sendo empregada em vários segmentos e cada vez mais 

conquistando sua importância nos processos. O homem 

passa novamente a ser visto como ser humano, único e 

subjetivo, com necessidades e capacidades ímpares.

Muito embora haja esta visão de importância do 

trabalhador, segundo Silva e Rossetto (2010) o am-

biente de trabalho atual pede perfis profissionais que 

tenham conhecimento, aptidões diferenciadas e gran-

de investimento pessoal focados no desenvolvimen-

to profissional. A relação homem-trabalho apresenta 

também necessidades imediatas para os profissionais 

que precisam internalizar renúncias, perdas e adapta-

ção em suas rotinas (VANDERLEY; XIMENES, 2008).

Nas palavras de Masi (2001, p. 31) “por mais que o 

trabalho enobreça o homem, tornando-o livre, enva-

idecido e seguro, ainda assim não se pode dizer que a 

maioria dos profissionais tenha, enquanto trabalha, 

plena realização”. Os colaboradores “deixam-se do-

minar na esperança que seus desejos pessoais possam 

ser atendidos” (SIQUEIRA, 2006, p. 185).

O autor Thiry-Cherques (2004) também nos traz 

que a importância do trabalho no mundo contempo-

râneo se tornou tão marcante que os anseios organi-

zacionais acabam sendo internalizados e assumidos 

como próprios pelos colaboradores.

É em meio a esta nova realidade, advinda das de-

finições atuais envolvidas na relação homem-traba-

lho no mundo contemporâneo, que os serviços da(o) 

profissional da Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(POT) se fazem altamente necessários.

Esta(e) profissional detém o saber relacionado ao 

comportamento humano e é capaz de intervir traba-

lhando a identidade do trabalhador, devolvendo-lhe 

uma visão esclarecida do rompimento da relação cola-

borador-organização, propiciando um melhor aparato 

psíquico para o enfrentamento da nova condição, apli-

cação da entrevista de desligamento e outros procedi-

mentos que visam à humanização dos processos que 

envolvam a relação homem-trabalho.

A lei nº 4.119 de agosto de 1962, que dispõe sobre os 

cursos de formação em Psicologia e regulamenta a pro-

fissão de Psicólogo, prevê em seu artigo 13 que:

§ 1º – Constitui função privativa do Psicólogo a utiliza-

ção de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes 

objetivos:

a) diagnóstico psicológico;

b) orientação e seleção profissional;

c) orientação psicopedagógica;

d) solução de problemas de ajustamento.

§ 2º – É da competência do Psicólogo a colaboração em 

assuntos psicológicos ligados a outras ciências.

O Decreto nº 53.464 de 21 de janeiro de 1964, que 

regulamenta a lei nº 4.119, traz em seu artigo 4º que 

são funções da(o) Psicóloga(o):

1. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o ob-

jetivo de:

a. diagnóstico psicológico;

O papel da POT  
na atual conjuntura
das organizações
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Avaliação psicológica, 
encaminhamentos e emissão de 
documentos: uma inter-relação

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) vem re-

cebendo dúvidas com relação à atuação de Psicólogas(os) 

que realizam avaliação psicológica em diversos contextos 

e que solicitam aos seus avaliandos documentos emitidos 

por outros profissionais para usarem as informações nas 

avaliações pelas quais são responsáveis. Desta forma, al-

guns pontos importantes merecem reflexão em situações 

como a do caso fictício abaixo:

Jessica é Psicóloga em uma clínica credenciada ao DETRAN 

e realizou a avaliação psicológica de Mateus, que é candida-

to a obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela fez as 

etapas de avaliação previstas (entrevista e coletivo) e verificou 

que Mateus não estava apto no momento a receber a CNH. Na 

entrevista devolutiva, Jessica orientou o candidato a procurar 

pela Psicóloga Ana, para que realizasse psicoterapia – uma vez 

que Mateus teve um mau desempenho na avaliação por con-

ta de um quadro de intensa ansiedade. Diante deste encami-

nhamento, Jessica exigiu que, assim que o candidato realizasse 

as sessões de psicoterapia com Ana, retornasse para nova ava-

liação na clínica credenciada ao DETRAN trazendo um laudo 

emitido pela profisisional, no qual ela expusesse o desempenho 

de Mateus na psicoterapia e também sua opinião sobre este es-

tar apto ou não a dirigir. Ao saber da demanda de Jessica, Ana 

entra em contato com a COF questionando a conduta da cole-

ga: Jessica pode exigir que Mateus realize psicoterapia com um 

profissional específico, neste caso, com Ana? Jessica pode exigir 

que Mateus leve o laudo advindo da psicoterapia como condi-

ção para ser novamente avaliado na clínica credenciada ao DE-

TRAN? Ana poderá posicionar-se quanto à questão sobre Ma-

teus estar ou não apto a dirigir após trabalho psicoterápico? 

Primeiramente, sempre que a(o) Psicóloga(o) per-

ceber a necessidade de encaminhar seu avaliando para 

outra(o) profissional realizar psicoterapia ou até mes-

mo para tratamentos com profissionais de outras espe-

cialidades (médico, fonoaudiólogo, etc.), deverá deixar 

que seu cliente escolha livremente com qual profissio-

nal irá consultar. Se a(o) Psicóloga(o) tiver profissionais 

de sua confiança, poderá indicar alguns nomes, porém 

sempre deixando o cliente à vontade para escolher den-

tre aqueles sugeridos ou qualquer outro. Nunca poderá 

ser exigida a procura por uma pessoa específica, visando 

respeitar os preceitos do Código de Ética Profissional do 

Comissão de Orientação e Fiscalização

Elisandra Mirandola Krause (CRP-08/10853)
Orientadora Fiscal
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b. orientação e seleção profissional;

c. orientação psicopedagógica;

d. solução de problemas de ajustamento (BRASIL, CFP, 

decr. 53464, 21/01/1964).

A Resolução CFP nº 013/2007, Anexo II, ao des-

crever o papel da(o) Psicóloga(o) especialista em Psi-

cologia Organizacional e do Trabalho afirma que tal 

profissional:

“Atua em atividades relacionadas à análise e desenvol-

vimento organizacional, ação humana nas organizações, 

desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, 

seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, 

estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e 

intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. [...] Partici-

pa do processo de desligamento de funcionários de orga-

nizações, em processos de demissões e na preparação para 

[...] aposentadorias, a fim de colaborar com os indivíduos 

na elaboração de novos projetos de vida. [...] Utiliza mé-

todos e técnicas da psicologia aplicada ao trabalho, como 

entrevistas, testes, provas, dinâmicas de grupo, etc. para 

subsidiar as decisões na área de recursos humanos como: 

promoção, movimentação de pessoal, incentivo, remu-

neração de carreira, capacitação e integração funcional e 

promover, em consequência, a autorrealização no traba-

lho” (BRASIL, CFP, res. 013/2007, p. 18).

Segundo Sader (2000), todo o tempo do colaborador 

é, direta ou indiretamente, dedicado e consumido pelo 

trabalho. O conhecimento trazido pela Psicologia Orga-

nizacional e do Trabalho traz aos administradores infor-

mações valiosas e de relevância que apresentam novas 

visões e possibilidades sobre procedimentos rotineiros, 

beneficiando, assim, organizações e colaboradores.

As ações multiprofissionais vêm ganhando espaço 

e crescendo positivamente.  As organizações precisam 

perceber que as(os) Psicólogas(os), juntamente com 

líderes, gestores e outros, possuem muito a oferecer 

e possibilitam à empresa e ao colaborador um trata-

mento humanizado, que pode gerar redução de custos, 

motivação no ambiente de trabalho e diminuição dos 

impactos negativos de procedimentos como o desliga-

mento e outros.

C O L U N A  P O T



C O F  O R I E N T AC O F  O R I E N T A

C O N T A T O  E D I Ç Ã O  1 0 3C O N T A T O  E D I Ç Ã O  1 0 3 1 31 2

ou outros tratamentos adequados. Mas, ao atrelar a nova 

avaliação à condição de um tratamento, a(o) profissional, 

além de desrespeitar os direitos do cliente, poderá infrin-

gir o seguinte artigo do CEPP:

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

n. Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços 

profissionais.

Quando Jessica exige que Mateus traga um laudo no 

qual conste o posicionamento da Psicóloga Ana sobre estar 

apto ou não a dirigir, Jessica também está em falta ética. 

A responsabilidade para avaliar as habilidades necessárias 

em alguém com intenção de dirigir se restringe às(os) Psi-

cólogas(os) credenciadas(os) ao DETRAN. Ou seja, a psi-

coterapeuta Ana não pode assumir como sua atribuição 

adentrar nesta seara. 

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

b. Assumir responsabilidades profissionais somente por 

atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teó-

rica e tecnicamente;

j. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 

profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, 

quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedi-

mento por motivo relevante.

Jessica, por sua vez, deverá realizar sua avaliação psi-

cológica sem exigir que Mateus traga o laudo, já que sua 

avaliação deverá ocorrer independentemente de obter es-

sas informações.  Além do mais, Mateus não pode ser obri-

gado a solicitar o laudo de Ana e entregá-lo à Jessica, ca-

bendo a ele tal decisão.  

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

f. Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 

ser realizado e ao seu objetivo profissional; 

g. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes 

da prestação de serviços psicológicos, transmitindo so-

mente o que for necessário para a tomada de decisões 

que afetem o usuário ou beneficiário;

Psicólogo (CEPP) (Resolução CFP n° 10/2005):

Princípios Fundamentais

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promo-

ção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integri-

dade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos.

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qua-

lidade de vida das pessoas e das coletividades e contribui-

rá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

III. O psicólogo contribuirá para promover a universalização 

do acesso da população às informações, ao conhecimento 

da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 

profissão.

Das Responsabilidades do Psicólogo

Art. 1º – São deveres fundamentais dos psicólogos:

e. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respei-

tem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de 

Psicologia; 

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

l. Desviar para serviço particular ou de outra institui-

ção, visando benefício próprio, pessoas ou organizações 

atendidas por instituição com a qual mantenha qual-

quer tipo de vínculo profissional;

p. Receber, pagar remuneração ou porcentagem por enca-

minhamento de serviços.

Outra questão que aparece neste caso fictício se refere 

ao fato de a Psicóloga Jessica atrelar a realização da futura 

avaliação psicológica de Mateus ao fato de ele ter ou não 

realizado psicoterapia conforme seu encaminhamento. 

Cabe ao cliente decidir se acatará a sugestão de encami-

nhamento e, desta forma, Jessica não pode fazer com que 

a realização da psicoterapia seja uma condição para que 

ocorra uma nova avaliação. Lembrando que, no contexto 

do trânsito, a(o) Psicóloga(o) que avalia poderá verificar 

a necessidade de estipular um tempo de intervalo entre 

uma avaliação psicológica e outra, para que neste período 

o candidato à CNH possa trabalhar suas questões. E este 

tempo pode ser utilizado para a realização de psicoterapia 

h. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos 

apropriados, a partir da prestação de serviços psicológi-

cos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos 

pertinentes ao bom termo do trabalho. (grifo nosso)

Fica claro no CEPP que “a quem de direito” se refe-

re ao usuário do serviço psicológico, neste caso, Mateus. 

Portanto, outras pessoas ou profissionais não podem ter 

acesso às informações sigilosas ou documentos psicoló-

gicos de Mateus sem que o mesmo queira fornecer tais 

informações sobre si. Nem pode ser coagido por Jessica 

a tal ato.

Sendo do interesse de Mateus solicitar um laudo à 

Ana e entregá-lo à Jessica, Ana então deverá elaborar 

um laudo ou relatório psicológico conforme previsto na 

Resolução CFP n° 007/2003 (que institui o Manual de Ela-

boração de Documentos produzidos pelo Psicólogo), po-

dendo colocar informações quanto ao que foi trabalha-

do em psicoterapia com relação ao quadro de ansiedade 

atual de Mateus e suas implicações nas atividades, porém 

sem adentrar no mérito de estar apto a dirigir, já que isso 

não lhe compete. Tais informações constantes no lau-

do podem vir a contribuir para que Jessica compreenda o 

atual momento de Mateus e complemente sua nova eta-

pa avaliativa, mas não devem ser vistas como essenciais 

para a ocorrência desse processo. 

Diante dessas reflexões, a COF fica à disposição das(os) 

profissionais para tirar dúvidas com relação a encaminha-

mentos, emissão de documentos e processos de avaliação 

psicológica conforme abordados neste artigo.
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A ética profissional e a religiosidade/
espiritualidade na prática clínica:
as denúncias no Conselho Regional
de Psicologia do Paraná
Conselheiro Luiz Antônio Mariotto Neto (CRP-08/17526)

Em levantamento realizado pela Comissão de Orientação 

e Ética deste CRP sobre os processos julgados nos últimos 

nove anos, surgiram os seguintes dados:

• Foram 12 processos envolvendo algum conteú-

do relacionado à religião, mas não restrito a este 

tema;

• 05 arquivamentos (04 no Relatório Preliminar da 

COE; 01 em julgamento);

• 05 penalidades públicas (02 censuras; 02 cassa-

ções; 01 suspensão);

• 02 advertências;

• A grande maioria aconteceu em contexto clínico.

Assim, pode-se observar que não são numerosos os 

processos envolvendo o tema da religião, não havendo 

Entre os dias 09 e 11 de novembro de 2015, aconteceu o X Se-

minário de Psicologia e Senso Religioso, realizado pelo Grupo 

de Trabalho de Psicologia e Religião da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP). Segundo 

os organizadores, essa foi a primeira vez em que representan-

tes dos conselhos profissionais participam do evento e esti-

veram presentes os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) 

do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP). 

A Comissão de Orientação e Ética (COE) convidou o Conse-

lheiro Luiz Antonio Mariotto Neto (CRP-08/17526) – represen-

tante do CRP-PR no Seminário – para publicar nesta coluna o 

texto base de sua apresentação, que teve como tema, sugerido 

pela organização do evento, a relação entre as denúncias no 

CRP, a ética profissional e a religiosidade/espiritualidade na 

prática clínica.

C O L U N A  É T I C A
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distinção conceitual entre espiritualidade e religiosidade 

(sendo o primeiro relacionado à busca pessoal pelo sen-

tido e o segundo à instituição religiosa, como sistema de 

valores e crenças). Além disso, aponta-se que estes pro-

cessos representam cerca de 5,8% dos processos neste 

período. Pode-se ver que, em sua maioria, as infrações 

são significativas, pois trazem um caráter público. En-

volvem principalmente a indução à crença, alguma for-

ma de violência ou alguma técnica não reconhecida, ou 

seja, tipificados nos artigos 2º, alíneas �a� e �b� e 1º, alínea �c�, 

respectivamente, do Código de Ética Profissional do Psi-

cólogo (CEPP). Nestes casos, o que foi observado é a(o) 

profissional tomando como parâmetro para o seu cliente 

seus valores pessoais, a utilização da religião para justifi-

car formas de violência e discriminação ou alguma forma 

de intervenção que a Psicologia não reconhece pela falta 

de fundamentação teórica.

Como temos encarado essa questão

Uma Nota Técnica produzida pelo Grupo de Traba-

lho (GT) Nacional de Psicologia e Laicidade fundamenta 

a posição do Sistema Conselhos de Psicologia. Há a com-

preensão de que a religião e a espiritualidade são ele-

mentos fundantes do ser humano, representam sua bus-

ca de sentido, o fundamento da vida e como instituição 

defendemos a liberdade de credo em consonância com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. O aspecto 

inovador da reflexão é a maneira como se relaciona a éti-

ca profissional e a religiosidade e espiritualidade, situ-

ando a ação do Sistema Conselhos na garantia dos direi-

tos constitucionais, apontando o princípio da laicidade 

como forma de possibilitar a diversidade religiosa pre-

sente na sociedade. 

É possível pensarmos uma forma de abordar a religio-

sidade mediante os Princípios Fundamentais do Código 

de Ética de maneira construtiva e orientadora e não ape-

nas infracional e punitiva? Considerando que os Princí-

pios são os balizadores nos quais o restante do Código se 

orienta, entre eles encontraremos:

I. O Psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na pro-

moção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que 

embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

O reconhecimento da espiritualidade e da religiosida-

de como aspectos do humano nos remete à noção de in-

tegridade, assim como da liberdade de credo, ao mesmo 

tempo em que aborda a condição de igualdade entre essas 

diferentes determinações e sua condição de dignidade. 

Assim como a instituição, é dever da(o) profissional res-

guardar o estabelecido de maneira constitucional no seu 

espaço de atuação, preservando os direitos fundamentais 

do ser humano. 

II. O Psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades e con-

tribuirá para eliminação de quaisquer formas de negli-

gência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão.

É importante indicar aqui o compromisso que a(o) 

Psicóloga(o) assume perante a sociedade, o que extrapola 

a relação direta entre profissional e cliente e inclui as co-

letividades. Isto implica uma postura ativa ao se deparar 

com situações de violência e intolerância que possam ser 

tema de terapia, seja como uma violência sofrida, uma in-

fligida ou o desejo de fazê-lo. A melhor maneira de inter-

vir nessa situação cabe à(o) profissional avaliar, havendo 

outros elementos no Código de Ética para orientá-lo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece a 

espiritualidade como uma faceta da saúde, e talvez seja a 

Psicologia, entre as profissões da saúde, a mais adequada 

para abordar a espiritualidade, enquanto busca de sentido 

e o seu papel na persecução do direito à saúde. Vale ressal-

tar a perspectiva científica e não teológica dessa compre-

ensão, ou seja, como o sujeito se relaciona com a experiên-

cia religiosa ou espiritual e os efeitos em sua vida, e não se 

o conteúdo dessa experiência é real ou não.
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III. O Psicólogo atuará com responsabilidade social, anali-

sando crítica e historicamente a realidade política, eco-

nômica, social e cultural.

Compreender o papel da religião e da espiritualidade é 

crucial para que a(o) profissional faça uma leitura da rea-

lidade. Não há como negligenciar um aspecto que é trans-

versal da experiência humana, pessoal e coletiva. Mesmo 

quando há a negação de uma religiosidade ou de uma espi-

ritualidade, ainda assim ela ainda pode se manter um re-

ferencial, como aquilo que não se é. Portanto, é necessário 

que a(o) Psicóloga(o) esteja atenta(o) a este aspecto da vida 

de seu cliente.

Este princípio nos convoca a pensar também sobre qual 

é o papel da ciência na sociedade, pois que ela não é isen-

ta de determinações políticas, econômicas, sociais e cultu-

rais, como nos trazem, por exemplo, Milton Santos e Ed-

gard Morin.

Estes aspectos orientam a intervenção da(o) Psicólo-

ga(o) em situações de violência, discriminação ou into-

lerância, pesando o menor prejuízo. Se a(o) profissional 

compreende que é possível um manejo clínico, assume 

esta responsabilidade, assim como no caso em que avalie 

que seja necessário notificar as autoridades.

VII. O Psicólogo considerará as relações de poder nos contex-

tos em que atua e os impactos dessas relações sobre as 

suas atividades profissionais, posicionando-se de forma 

crítica com os demais princípios deste Código.

Sobre este princípio vale ressaltar o caráter autorrefle-

xivo de seu postulado. Ao considerar as relações de poder, 

a(o) Psicóloga(o) não pode ignorar que a ciência e a reli-

gião também são polos dessas relações, cujos impactos in-

cluem a própria condição pessoal da(o) Psicóloga(o) (seus 

valores, suas crenças, sua gênese histórica e social), assim 

como a legitimidade que a ciência lhe confere enquan-

to profissional. Estes elementos são necessários para que 

a(o) Psicóloga(o) possa se posicionar de maneira reflexiva 

diante de situações concretas que se apresentam, evitando 

fundamentalismos ingênuos.

O papel do Sistema Conselhos

Além de agente fiscalizador e disciplinador, cabe aos 

Conselhos orientar a categoria, sendo de sua competência 

as questões de ordem ética. Partindo do princípio de que a 

ética é o processo reflexivo perante a realidade, que busca 

o fundamento da moral e da norma, o engajamento da(o) 

profissional é pleno, pois não há possibilidade de sua nor-

matização. O CEPP traz aquilo que a profissão estabeleceu 

como diretrizes morais para sua atuação, sendo que a apli-

cação de tais diretrizes diante das situações que se apre-

sentam é responsabilidade da(o) profissional, porque não 

poderia ser de outra forma. 

Buscou-se expor acima uma possibilidade de compre-

ensão da temática religiosidade e da espiritualidade com 

alguns elementos do CEPP de maneira construtiva, supe-

rando o enfoque infracional e reconhecendo o aspecto di-

nâmico da ética, presente no cotidiano do profissional.

Para acessar a Nota Técnica produzida pelo GT Nacio-

nal de Psicologia e Laicidade, acesse http://www.crpsp.org.

br/diverpsi/arquivos/DiverpsiLivroConteudo.pdf. 



“Quando comecei a trabalhar na assistência social, vi 

que vários encaminhamentos que vinham do Poder Ju-

diciário e do Ministério Público não estavam de acordo 

com as nossas funções. Ao verificar tais solicitações, 

supomos que não havia entendimento sobre os obje-

tivos e público-alvo do CREAS/PAEFI”. Esta situação 

aconteceu com a Psicóloga Vanessa Tramontin da Soler 

(CRP-08/13446), que atua em um CREAS/PAEFI (Cen-

tro de Referência Especializado de Assistência Social, 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fa-

mílias e Indivíduos) em São Miguel do Iguaçu, municí-

pio do Paraná. 

A dificuldade pela qual Vanessa passou é muito co-

mum entre as(os) Psicólogas(os). Por não conhecerem 

devidamente as funções de cada profissional e tam-

bém pela escassez de funcionários no Poder Judiciário, 

Delegacias e Ministério Público (MP), os juízes costu-

mam demandar laudos, pareceres e informações que 

fogem ao que a(o) Psicóloga(o) pode executar. Segundo 

a conselheira da Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF), Fernanda Rossetto Prizibela (CRP-08/12857), as 

demandas chegam a Psicólogas(os) das mais diversas 

áreas. “Antes percebíamos uma incidência maior des-

te tipo de problema na assistência social, mas hoje esta 

realidade mudou. Temos, por exemplo, casos de juízes 

que pedem sessões de psicoterapia a uma pessoa em 

julgamento ou já julgada e depois solicitam um rela-

tório do Psicólogo Clínico sobre a terapia. Neste caso, 

entendemos que o paciente é quem tem direito às in-

formações”, exemplifica. 

Em casos como este, cabe à(o) profissional avaliar 

quando o sigilo deve ser quebrado. De acordo com o 

Código de Ética do Profissional Psicólogo (CEPP), a(o) 

Psicóloga(o) deve respeitar e guardar sigilo das infor-

mações prestadas pelo cliente durante os atendimen-

tos. No entanto, em casos nos quais a quebra deste 

sigilo é necessária, a(o) profissional pode fazê-lo, pre-

zando pelo menor prejuízo às partes e limitando-se ao 

que é estritamente necessário revelar. “É importante 

frisar que quem toma a decisão de quebrar o sigilo é o 

profissional, e não o juiz”, destaca Fernanda. 

O orientador fiscal Rafael Gimenez Lopes (CRP-

08/11542) lembra de outra situação bastante comum. 

“Vemos casos em que o Psicólogo que atua nos CRAS 
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o juiz mandou:e agora?
Ellen Nemitz com colaboração 

especial de Débora Dutra

e CREAS, cuja função é o acompanhamento da famí-

lia e o fortalecimento dos vínculos familiares e comu-

nitários, recebe intimações do juiz, muitas vezes com 

ameaças de crime de desobediência, querendo saber se 

a criança foi abusada sexualmente ou não, por quem e 

quantas vezes, sendo que esta não é uma atribuição da 

Psicologia Social e sim da Psicologia Jurídica. Quem faz 

isso é um perito”, diz.   

A fala de Rafael está de acordo com o que prevê a 

Resolução CFP n° 013/2007, a qual diz que as ativida-

des desenvolvidas pela(o) Psicóloga(o) Social diferem 

daquelas próprias da Psicologia Jurídica – cuja função 

é periciar, visando subsidiar decisões judiciais. Isto é 

previsto também pelo Ministério do Desenvolvimento 

e Combate à Fome (MDS) em sua publicação Orienta-

ções técnicas: Centro de Referência Especializado de Assis-

tência Social – CREAS, do ano de 2011, que diz não ca-

ber à assistência social suprir lacunas provenientes da 

ausência de atendimentos que deveriam ser ofertados 

por outras políticas públicas. Além disso, o documen-

to frisa que não se deve confundir o papel institucional 

das políticas públicas e órgãos, bem como atribuir ao 

CREAS a função de investigar atos de violência, identi-

ficando e responsabilizando os autores. 

Por que não dizer ‘sim’ ao juiz?

Se a(o) Psicóloga(o) recebe uma intimação com de-

mandas que não estão previstas em suas atribuições ou 

que ferem o CEPP, é preciso se posicionar com emba-

samento perante o juiz, justificando o porquê de sua 

recusa em atender ao pedido. 

Segundo os orientadores da COF, as demandas in-

devidas afetam inclusive a qualidade do trabalho exe-

cutado pelas equipes. “Ao atender às demandas do ju-

diciário, os técnicos dos municípios deixam de cumprir 

as obrigações para as quais foram formalmente con-

tratados, acumulando atividades e prejudicando a qua-

lidade dos serviços ao público. Tal constatação entra 

em conflito com o CEPP quanto ao dever fundamen-

tal do Psicólogo de prestar serviços de qualidade, em 

condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza 

desses serviços”, explicam. 

Além disso, como as atribuições e funções cons-

titucionais dos diferentes poderes são totalmente 
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diferenciadas na prestação de serviços à sociedade, é 

comum que seja gerada duplicação dos vínculos des-

ta(e) profissional com os usuários atendidos (por 

exemplo, um vínculo se caracteriza pelo atendimento 

no CREAS, cuja função é a de acompanhar as famílias, 

e outro vínculo se configura quando o técnico recebe 

uma determinação judicial para avaliar aquela mesma 

família). 

A situação implica em descumprimento do CEPP 

em seu artigo 2°, que diz:

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado: 

j. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou ter-

ceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação 

que possa interferir negativamente nos objetivos 

do serviço prestado; 

k. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações 

nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, 

atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do 

trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resul-

tados da avaliação. 

A lei nº 5.869/73 (que institui o Código de Processo 

Civil) é muitas vezes utilizada pelo Judiciário e pelo Mi-

nistério Público para “legitimar” as requisições, com 

citação ao artigo 139, que institui o perito como auxiliar 

do juiz. Porém, a mesma lei também diz que “o peri-

to pode recusar-se do encargo alegando motivo legíti-

mo”. Recorrendo ao CEPP, vemos que a(o) Psicóloga(o) 

só deve assumir tarefas para as quais esteja capacita-

da(o) pessoal, teórica e tecnicamente. Muitas vezes 

a(o) profissional, sendo funcionária(o) municipal, não 

está devidamente capacitada(o) para atender às re-

quisições do Judiciário ou Ministério Público. Antes de 

aceitar a nomeação de perito, a(o) profissional Psicó-

loga(o) deve refletir a respeito das suas reais capaci-

tações para desenvolver esse trabalho com qualidade. 

Como se posicionar

A Psicóloga Vanessa Soler conta algumas das de-

mandas que costumavam chegar ao serviço em que 

trabalha.

• Resistência das escolas em denunciar situações 

de violência sexual diretamente ao Conselho 

Tutelar e insistência em repassar somente ao 

CREAS/PAEFI;

• Pedido da Delegacia de Polícia de avaliação psi-

cológica de crianças vítimas de violência sexual;

• Encaminhamentos do Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente que deveriam ser fei-

tos para a Secretaria de Saúde, como de pesso-

as em uso abusivo de substâncias psicoativas e 

pessoas com necessidade de psicoterapia;

• Situações que são atendidas pela Secretaria de 

Saúde, para comunicado ao Ministério Públi-

co, que geralmente se referem a pacientes em 

surto ou pessoas com deficiência em situa-

ção de abandono. Nestes casos, os serviços de 

saúde procuram o CREAS/PAEFI para realizar 

o atendimento, fazer relatório e encaminhar 

a situação para o Ministério Público, pedindo 

orientação. “Orientamos o serviço que já aten-

de o paciente a fazer um relatório descreven-

do a situação e encaminhar diretamente ao MP, 

sem necessidade de realizarmos o atendimento 

para “confirmar” a situação já constatada pelo 

serviço de saúde”, explica Vanessa.

De todas estas situações, as que Vanessa tinha 

maior dificuldade eram as relacionadas aos pedidos de 

avaliação psicológica de crianças vítimas de violên-

cia sexual. “O intuito dos órgãos era ter a informação 

do profissional se o abuso ocorreu ou não, fazendo o 

mesmo quebrar o sigilo do atendimento revelando in-

formações. Havia a insistência de que o CREAS/PAEFI 

fizesse estes estudos, e a justificativa era de que já que 

atendíamos a criança  e poderíamos fornecer as infor-

mações”, lembra. 

Ao se depararem com tais demandas, Vanessa e a 

equipe souberam se posicionar adequadamente diante 

do juiz. “Negamos algumas solicitações do Poder Judi-

ciário e do Ministério Público, embasando nossa res-

posta nos materiais que orientam a atuação dos pro-

gramas da assistência social. Porém, explicávamos o 

não atendimento esclarecendo sobre a função e o pú-

blico de atendimento do serviço, referenciando com 

manuais como Orientações Técnicas: Centro de Referên-

cia Especializado de Assistência Social – CREAS, Tipificação 

Nacional dos Serviços Socioassistenciais, entre outros”, 

contou a Psicóloga que, segundo a COF, agiu da ma-

neira correta explicando os motivos pelos quais não 

poderia atender à demanda.

No entanto, mesmo agindo corretamente, a recu-

sa ao cumprimento das solicitações gerou dificuldades 

de relacionamento e bastante resistência das Varas. 

A equipe em que Vanessa atuava precisou recorrer a 

um advogado, que orientou a formulação de um ofício 

embasado em leis e resoluções (lei nº 8.742/1993, lei 

nº 12.435/2011, Código de Ética do Profissional Psicó-

logo, Resolução CFP nº 013/2007, Resolução CFESS nº 

273/93, Provimento 36 CNJ e Orientações Técnicas: Centro 

de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS). 

“Neste mesmo ofício, solicitamos uma reunião entre 

a equipe do CREAS, a equipe técnica que atende ao Po-

der Judiciário, composta por uma Psicóloga e uma as-

sistente social cedidas da prefeitura, Ministério Públi-

co e juiz, a fim de esclarecer pessoalmente os motivos 

da recusa e organizar o fluxo de atendimento”.

Vanessa conta que, após esta reunião, o Poder Ju-

diciário reduziu consideravelmente a solicitação de 

intervenções que não são da alçada da assistência so-

cial. “O Ministério Público continua solicitando aten-

dimentos, porém na maior parte são casos que se re-

ferem ao trabalho que realizamos, como violência 

física, idosos em situação de abandono, pessoas com 

deficiência em situação de negligência, entre outros. 

Quando acompanhamos um caso encaminhado pelo 

MP e acreditamos ser necessário, sugerimos que o 

caso seja ajuizado e que a equipe de apoio ao Poder Ju-

diciário faça o estudo e a avaliação”, conclui. 

A COF orienta

No caso de Vanessa, não foi preciso recorrer à aju-

da da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-PR. 

No entanto, este auxílio está à disposição de todas(os) 

as(os) Psicólogas(os) e pode ser utilizado nos casos em 

que a(o) profissional está com dificuldades no relacio-

namento com os juízes. Em um primeiro momento, os 

orientadores fiscais vão indicar à(o) Psicóloga(o) a me-

lhor maneira de abordar os gestores e mesmo os juí-

zes. “Damos todo o embasamento de que ele necessi-

ta e orientamos para que diga ‘não’ ao pedido de forma 

justificada”, conta Milena Poletto (CRP-08/13828), 

orientadora da COF. Se a(o) profissional não consegue 

um bom resultado sozinha(o), a COF pode interferir de 

forma mais direta. “Conversamos com os gestores e até 

mesmo com o Judiciário. Tivemos um caso de um pro-

fissional que sofreu um processo administrativo pois 

seguiu com as normativas do CRP, se posicionou e o juiz 

não compreendeu. Nesse caso, o CRP se colocou à dis-

posição para depor em juízo, esclarecendo os motivos 

de tal negativa, a função do psicólogo nesta área e a éti-

ca profissional”, lembra a conselheira Fernanda. 

Já com relação especificamente às demandas pro-

venientes das delegacias de polícia, em frente a nova 

lei n° 12.830, sugere-se às(os) profissionais dos CRAS 

e CREAS que respondam às demandas através de lau-

dos e relatórios conforme Resolução CFP nº 007/2003, 

tendo como respaldo o artigo 10 do CEPP, o qual prevê 

a quebra de sigilo visando o menor prejuízo, e que neste 

documento deixem explicito que as informações pres-

tadas foram colhidas através do serviço ofertado pelo 

equipamento e não se trata de perícia.



E N T R E V I S T AE N T R E V I S T A

C O N T A T O  E D I Ç Ã O  1 0 3C O N T A T O  E D I Ç Ã O  1 0 3 2 32 2

Durante o XV Encontro Paranaense de Psicologia (XV 

EPP), que aconteceu entre os dias 21 e 24 de outubro 

de 2015 em Londrina, uma palestra chamou a atenção 

pelo tema que abordava: educação sexual. A minis-

trante, professora Mary Neide Damico Figueiró (CRP-

08/01210), expôs aos presentes a importância da inter-

venção da(o) Psicóloga(o) nesta área pouco explorada. 

Mary Neide é Psicóloga formada pela Universidade Es-

tadual de Londrina (UEL) desde 1979, tendo sido pro-

fessora na mesma instituição de 1980 a 2011 – a única 

no departamento a trabalhar com educação sexu-

al. No mestrado que cursou na Universidade de 

São Paulo pesquisou sobre o tema, e foi tam-

bém precursora de cursos de formação de 

educadores sexuais. Em 2001 concluiu sua tese de dou-

torado, que rendeu o livro Formação de educadores sexu-

ais: adiar não é mais possível.

Nesta entrevista, ela fala sobre as diversas formas de 

trabalhar com a educação sexual e sobre a importân-

cia que a(o) Psicóloga(o) tem para expandir o alcance do 

tema na sociedade.

Contato: Qual é o atual estágio do Brasil no que concerne à 

educação sexual?

Mary Neide: Quando fiz minha pesquisa para o mestra-

do, que é um apanhado do estado da arte da educação 

sexual, me entristeci muito. A pesquisa mostra que os 

Psicólogos e profissionais das ciências humanas não 

abraçam muito a questão da educação sexual. Acaba 

ficando mais a cargo de profissionais da área da saú-

de. Eu acho que o Psicólogo tem se omitido muito, tan-

to na pesquisa quanto no trabalho de intervenção e 

prevenção. 

Contato: E qual é a contribuição específica que a 

Psicologia pode dar nesta área? 

Mary Neide: O trabalho de educa-

ção sexual, seja com adoles-

centes, adultos ou idosos, 

Educação sexual: 
uma área de atuação que necessita ser 

“abraçada” com urgência pela Psicologia

pode ser feito por profissionais da pedagogia, da his-

tória ou da saúde, mas o Psicólogo tem o diferencial 

porque, para trabalhar com a área sexual, é preciso es-

tar atento à expressão de sentimentos, medo, angús-

tias, dúvidas. Não é um trabalho apenas técnico, mas 

também formativo. Ajuda os educadores a repensar os 

seus valores, tabus e preconceitos. Envolve planejar 

dinâmicas de grupo e coordenar debates, e o Psicólo-

go é um profissional apto a isso. Quando trabalhamos 

com a formação de educadores, um sentimento recor-

rente que aparece é o medo que os professores têm de 

trabalhar esse tema. A preocupação 

com a reação dos pais é comum. En-

tão, temos que trabalhar isso senão 

ele pode fazer uma formação com a 

gente e não desenvolver o trabalho 

corretamente por conta do medo. O 

Psicólogo é apto a usar estratégias 

para trabalhar com isso e fazer com 

que a pessoa se sinta fortalecida para 

trabalhar nesse campo. Além disso, 

o Psicólogo deve sempre estar aten-

to às oportunidades de intervir, seja 

em uma escola, em um hospital ou 

na assistência social. Sempre que vir 

um grupo reunido, deve levantar a 

bandeira da educação sexual. 

Contato: Por que a senhora acredita 

que este tema ainda é um tabu entre os 

profissionais? 

Mary Neide: As universidades falham por não tratar a 

educação sexual e a sexualidade no currículo. Quando 

abordam, é do ponto de vista terapêutico e não edu-

cacional. Os cursos de Psicologia precisam abordar o 

tema, mas os próprios docentes do curso não têm muita 

clareza do que seja educação sexual, e eu digo por expe-

riência própria porque, no curso de Psicologia da UEL, 

eu era a única professora que tratava esse tema e não 

consegui que a matéria fosse inserida no currículo. Pri-

meiro porque eu era sozinha, e segundo porque a visão 

dos professores era muito limitada do que era educação 

sexual, sempre achando que era um trabalho informati-

vo da biologia e fisiologia. Educação sexual é um traba-

lho de ensinar jovens e crianças a pensar, é formar um 

cidadão crítico pensante, aquele cidadão que reconhece 

onde tem preconceito, tabu e discriminação e por conta 

disso vai trabalhar em prol da mudança dessas situa-

ções opressoras. É preparar adolescentes que saibam se 

autogovernar e desenvolver pensamentos próprios para 

tomar decisões com liberdade. Então, acho que a falha 

que acontece no curso de Psicologia se dá pelos pro-

fessores que compõem o quadro docente. Eles não têm 

uma visão de que a educação sexual é 

um trabalho político emancipatório, 

capaz de formar pessoas que possam 

contribuir para a transformação so-

cial. Isso também acontece porque o 

tema é um tabu. Nós fomos criados 

com muitos tabus, a nossa cultura, 

apesar de muita liberalidade, ainda 

é opressora e não vê o sexo de for-

ma positiva e saudável. Os Psicólo-

gos carregam isso também porque é 

cultural, e é preciso uma reeducação 

para se libertar disso tudo. 

Contato: Como fazer esta reeducação? 

Mary Neide: Estudos e pesquisas 

comprovam que essa aceitação da 

sociedade para que haja o trabalho 

de educação sexual na escola vem 

crescendo. Até recentemente, cer-

ca de 70% dos pais na escola aceitavam e concordavam 

com esse trabalho. Isso se deve principalmente por 

conta do aumento de casos de gravidez na adolescên-

cia, além de doenças sexualmente transmissíveis, etc. 

Estes fatores contribuíram para que as pessoas fossem 

se abrindo mais e aceitando a educação sexual. A ques-

tão de achar que falar sobre o assunto pode incentivar a 

criança a fazer sexo é um medo real, mas infundado. In-

clusive, muitos educadores entram com essa ideia en-

viesada, mas nós ajudamos o professor a perceber que é 

justamente o oposto que acontece, ou seja, se tratarmos 

“Educação sexual é um 

trabalho de ensinar 

jovens e crianças 

a pensar, é formar 

um cidadão crítico 

pensante, aquele 

cidadão que reconhece 

onde tem preconceito, 

tabu e discriminação 

e por conta disso vai 

trabalhar em prol 

da mudança dessas 

situações opressoras.”
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do assunto, abrindo espaços para debate dos profes-

sores da escola, isso vai trazer mais responsabilidade 

para o aluno. Estudos têm mostrado que, tanto no Bra-

sil quanto no exterior, crianças e adolescentes que têm 

uma boa educação sexual em casa e na escola deixam 

para iniciar a vida sexual mais tarde. Esse medo de tra-

balhar a sexualidade é infundado. 

Contato: Como o tema deve ser abordado com as crianças e 

adolescentes em casa e na escola? 

Mary Neide: A educação é importante nos dois espa-

ços, em casa e na escola. Os pais, em casa, e os profes-

sores, na escola, estão sempre falando sobre educação 

sexual, quer queira quer não. Até pelo próprio silêncio. 

Entretanto, não falar a respeito passa para a criança o 

entendimento de que o sexo é feio. Os pais ajudam na 

formação de valores humanos, de igualdade, respeito e 

fraternidade. O ideal seria uma articulação entre esco-

la e pais, mas muitas vezes este ideal não acontece por 

despreparo da escola. Os profissionais deveriam estar 

preparados para um trabalho com alunos e pais, pron-

tos para sanar possíveis dúvidas dos adultos. E só a fa-

mília não basta para educar a criança. A escola tem um 

diferencial em relação à família: em um grupo da mesma 

idade, a criança e o adolescente podem compartilhar dú-

vidas e anseios que não falariam com os pais. A escola é 

importante e responsável pela educação integral do alu-

no, portanto, ela também tem que assumir a educação 

sexual e aproveitar o espaço para ensinar a pensar, rela-

cionar todos os temas e ensinar a respeitar o diferente.

Contato: Como abordar o tema ou responder às dúvidas de 

crianças e adolescentes?

Mary Neide: Antes de qualquer coisa, é necessário lem-

brar que toda criança tem o direito à verdade. Não se 

deve inventar mentiras para fugir do assunto. No meu 

livro Educação sexual no dia a dia, friso a importância de 

criar um esquema de acordo com a idade da criança. Por 

volta dos três anos de idade, é preciso dizer que os bebês 

nascem da barriga da mãe. Com quatro ou cinco anos, a 

criança já é capaz de entender um pouco mais, e os pais 

podem explicar que uma sementinha foi plantada na 

barriga, explicando de onde veio a sementinha para que 

a criança não sinta medo de que isso aconteça com ela. 

Por fim, a faixa dos seis anos de idade já permite uma 

explicação mais detalhada do que é uma relação sexual. 

Se esta explicação for feita de uma forma bonita e na-

tural, ela verá o sexo como algo bom. Mas é importan-

te também explicar para a criança que sexo é somente 

para adultos, pois pode gerar consequências como uma 

gravidez. Alertar também que nenhum adulto deve ten-

tar fazer isso com a criança. É fundamental deixar claro 

aos pais e educadores que falar sobre sexo com a criança 

não vai fazer com ela queira fazer. É preciso desmitifi-

car esse medo. Além disso, se os pais não falarem sobre 

o tema, a criança saberá por outros meios e a explicação 

pode não ser positiva, mas carregada de promiscuidade. 

Por isso, é importante explicar antes. Livros didáticos 

que explicam sobre esses assuntos também são impor-

tantes. Ler e explicar é fundamental quando a criança 

tem em torno dos cinco anos. 

Contato: No caso de uma criança que é adotada ou fruto de 

uma inseminação artificial, como explicar? 

Mary Neide: Pode ser falado normalmente, é fantástico. 

Mesmo com a criança que não foi adotada ou não foi ge-

rada por métodos assim, é importante explicar que há 

outras formas de ser feito um bebê. A criança tem di-

reito ao respeito, à informação, a saber a sua história. É 

preciso expor o assunto com naturalidade. 

Contato: Como falar com a criança sobre a homossexuali-

dade ou a transgeneridade?

Mary Neide: Quando a criança tem de cinco a seis anos 

de idade, é importante explicar que uma relação sexual 

não precisa acontecer somente entre um homem e uma 

mulher, e falar que é possível duas pessoas do mesmo 

sexo namorarem e terem relações sexuais. Isso não tor-

nará a criança homossexual. É importante ter um olhar 

bastante aberto para a formação dela, respeitando o di-

ferente e tendo uma visão mais humanitária. Se os pais 

perceberem que a criança demonstra algum movimento 

na direção da homossexualidade, é importante esclare-

cer que não é nenhum transtorno ou pecado.

2016 é ano de eleições e 
congressos da Psicologia!

9º Congresso Nacional da Psicologia (CNP)

O 9º CNP acontece em Brasília de 16 a 19 de junho de 

2016. Para participar, é preciso ser delegado eleito nas 

etapas que o antecedem (Pré-Congressos e Congresso 

Regional da Psicologia – COREP).

De acordo com o regulamento do 9º CNP, os objeti-

vos desta edição do CNP:

1. Promover a organização e a mobilização das(os) Psicó-

logas(os) do país possibilitando a definição da contri-

buição do Sistema Conselhos para o desenvolvimento da 

Psicologia como ciência e profissão;

2. Definir políticas nacionais referentes ao tema do 9º CNP 

a serem implementadas e/ou reguladas pelos Conselhos 

de Psicologia, na gestão 2017 a 2019;

3. Garantir o espaço de articulação para composição, ins-

crição e apresentação de chapas que concorrerão ao 

mandato do Conselho Federal de Psicologia, na gestão 

2017 a 2019;

4. Garantir a participação direta das(os) Psicólogas(os) 

no processo de deliberação acerca das ações a serem 

desenvolvidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia, 

favorecendo e valorizando seu protagonismo e au-

to-organização em relação às etapas que precedem o 

CNP e os COREPs – Congressos Regionais de Psicologia.

O tema do 9º CNP e do IX COREP-PR é: “Psicolo-

gia, no cotidiano, por uma sociedade mais democrática 

e igualitária”, cujas propostas deverão contemplar os 

seguintes eixos: 

1. Organização democrática do Sistema Conselhos e aper-

feiçoamento das estratégias de diálogo com a categoria 

e sociedade; 

2. Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo 

democrático e de garantia de direitos; 

3. Ampliação e qualificação do exercício profissional no 

Estado de garantia de direitos.

Convidamos a todas e todos para pensarem em 

propostas para serem implementadas na próxima 

gestão dos Conselhos Regionais e Federal, ressaltando 

que no próximo ano teremos eleições e novas chapas 

serão eleitas para composição dos novos plenários.

Nesta edição, algumas modalidades de atividades 

podem ser organizadas livremente pela própria cate-

goria, tanto durante os eventos preparatórios quanto 

na fase dos Pré-Congressos. 

As propostas debatidas e elaboradas nos Pré-Con-

gressos são encaminhadas para o COREP, onde serão 

votadas pelos delegados eleitos na etapa anterior. No 

COREP, será eleita a delegação que representará o Pa-

raná no Congresso Nacional da Psicologia, em junho.
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Qual a relação dos Congressos com as eleições no Sistema 

Conselhos de Psicologia?

O processo eleitoral é deflagrado em janeiro, com uma 

Assembleia Geral onde é definida a composição da Co-

missão Eleitoral Regional. Os membros da Comissão 

Eleitoral não podem ser conselheiros(as) e nem candi-

datos(as) componentes de chapas concorrentes à nova 

gestão, seja do Regional ou Federal.

Por sua vez, a inscrição dos candidatos se dará em 

chapas, com tantos nomes para membros efetivos e 

suplentes quantas forem as vagas a serem preenchi-

das. Somente poderão se candidatar e/ou votar nas 

eleições para os CRPs, Psicólogas(os) com inscrição 

principal no próprio Regional, mesmo que provisó-

ria, e que atendam às demais condições definidas no 

Regimento Eleitoral (Resolução CFP n° 004/2015). 

Os prazos para inscrição das chapas coincidem com 

o último dia da realização dos Congressos: no COREP 

encerram as inscrições para as chapas concorrentes à 

gestão do Conselho Regional de Psicologia e no CNP 

encerram as inscrições para as chapas concorrentes à 

gestão do Conselho Federal de Psicologia.

A Assembleia para deflagração do processo eleito-

ral será no dia 30 de janeiro de 2016 (sábado), às 16h. 

Fiquem atentas(os) às notícias no site e facebook do 

Conselho para ter mais informações sobre datas e lo-

cais dos eventos preparatórios e Pré-Congressos dis-

tribuídos no Estado. O Congresso Regional da Psicolo-

gia do Paraná (COREP-PR) será realizado em Curitiba 

nos dias 30 de abril e 1º de maio de 2016.

Há alguns meses, o Conselho Regional de Psicologia 

do Paraná (CRP-PR) convidou você, Psicóloga(o), a res-

ponder a uma pergunta: qual o formato mais adequado 

para ler a revista Contato? Atualmente, dispomos do 

formato tradicional impresso, que chega à casa de to-

das(os) as(os) Psicólogas(os) registradas(os), e digital, 

disponível no site do CRP-PR (www.crppr.org.br). 

Queríamos saber mais sobre a sua percepção em re-

lação à revista, para então oferecermos o que mais se 

adequasse às suas necessidades e preferências. Para 

isso, uma empresa de estatística foi contratada e, com 

base nos questionários respondidos, obtivemos os se-

guintes resultados.

Dentre as(os) 1005 Psicólogas(os) que responderam 

à nossa enquete, 82% são do sexo feminino, 31% têm 

entre 20 e 30 anos de idade, 48% vivem em Curitiba e 

região metropolitana, e quase 40% exercem a profissão 

há menos de cinco anos (para ver os dados completos, 

acesse o nosso site). 

Com relação à revista em si, 98% das(os) entre-

vistadas(os) conhecem a versão impressa. Em con-

trapartida, apenas 24% disseram conhecer a versão 

online da revista. 

Nos gráficos abaixo, podemos identificar os moti-

vos pelos quais um formato torna-se vantajoso. 

Por fim, 551 pessoas disseram ler todas as edi-

ções da Contato impressa, 337 leem algumas edições 

e apenas 38 pessoas não leem. Já quando se trata da 

versão digital, 473 pessoas não acessam frequente-

mente arquivo online. Questionados sobre a possibi-

lidade de a revista de tornar apenas digital, a maioria 

disse não querer a troca (48% em Curitiba e região, 

65% em Londrina, Maringá e região, 59% em Cascavel 

e região, e 67% nas demais regiões). 

Assim, diante dos resultados apresentados, o 

CRP-PR continuará produzindo a revista Contato nos 

dois formatos atuais: digital e impressa. Agradece-

mos a participação de todas(os)! 

Digital ou impressa: 
como você prefere ler a 

sua revista Contato?

450

350

50

150

250

Vantagens da revista impressa

450

350

50

150

250

Vantagens da revista digital

Poder deixar no consultório ou clínica para os pacientes Poder acessar a revista de qualquer lugar

Prefiro o modo tradicional porque posso tê-la em mãos e folhear Ter acesso às novas edições da revista mais rapidamente
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Não costumo ler a revista online

Ellen Nemitz
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Qual o seu nome? Esta pergunta simples e corri-

queira pode revelar um sofrimento muito grande 

de crianças e adolescentes travestis e transexu-

ais, que não se identificam com o nome que re-

ceberam no nascimento. Estas pessoas nutrem, 

desde muito jovens, o desejo de mudar a maneira 

como são chamados, para terem um nome con-

dizente com a sua autoidentificação de gênero. 

Nestes casos, qual deve ser a postura das escolas: 

deixar que o(a) aluno(a) use o nome que mais lhe 

convém, ou esperar que sejam maiores de idade 

para tomar tal decisão?

Esta questão foi levantada judicialmente pelo 

Grupo Dignidade, o que levou o Conselho Estadual 

de Educação (CEE) do Paraná a solicitar um pare-

cer ao Conselho Regional de Psicologia do Paraná 

(CRP-PR) sobre o registro do nome social de me-

nores de 18 anos nas escolas. Atualmente, o Pare-

cer CP/CEE nº 04/2009 dá a prerrogativa de livre 

alteração do nome social somente depois desta 

idade, o que gera, segundo o relatório submetido 

ao Ministério Público, preconceito e estímulo ao 

abandono escolar de crianças e adolescentes.   

Diante da solicitação de um parecer do Con-

selho, um Grupo de Trabalho (GT) coordenado 

pela Comissão de Psicologia Escolar/Educacional 

foi constituído para estudar a questão. O parecer 

técnico assinado pelo CRP-PR aponta a necessi-

dade de garantir os direitos humanos básicos aos 

travestis e transexuais. Assim, as pessoas que se 

identificam com um gênero diferente do nasci-

mento têm o direito à dignidade e à busca plena 

de felicidade. 

O documento lembra ainda que a sociedade 

tem dificuldades para aceitar escolhas que di-

ferem do comportamento heterossexual. Com 

isso, as diversas expressões de gênero e sexu-

alidade acabam sendo apagadas e a comunida-

de LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais) sofrem violências físicas e psicoló-

gicas (um dado alarmante revela que o Brasil é o 

país que mais mata pessoas trans em decorrên-

cia de crime de ódio). 

Mas, quando se trata de travestis e transexu-

ais, a violência atinge todas as esferas da vida. 

Ao se assumirem em um gênero diferente, as 

Nome social nos
registros escolares:
a Psicologia responde se existe idade 
certa para fazer a mudança
Ellen Nemitz

portas da sociedade se fecham: o acesso aos ser-

viços de saúde e de assistência social é prejudi-

cado e o trabalho formal muitas vezes é negado 

por preconceito. Além disso, ainda crianças, as 

escolas podem se tornar um ambiente extrema-

mente hostil, onde os colegas praticam bullying, 

o uso dos banheiros é determinado pelo gêne-

ro de nascimento e o nome social – aquele com 

o qual a criança ou o adolescente realmente se 

identifica – é proibido. Tudo isto, aliado a um 

discurso moralizador e patologizante, gera uma 

enorme carga de sofrimento psíquico no sujeito. 

Neste contexto em que o direito à vida dig-

na é negado diariamente às pessoas travestis e 

transexuais, a Psicologia se coloca em um papel 

de defender este direito. Segundo o estudo fei-

to pelo GT do Conselho, “a adoção de políticas 

públicas educacionais direcionadas a estudantes 

trans pode melhorar substancialmente o am-

biente social e dialogar com as necessidades re-

ais e específicas desse setor. Compreendemos 

que a desburocratização da utilização do nome 

social pelos estudantes transexuais menores de 

18 anos contribui substancialmente para a su-

peração da transfobia na escola e é, sem dúvida, 

um passo importante para enfrentar os altos ín-

dices de êxodo escolar experimentados por esta 

população”.

Amparado pela lei

Segundo o artigo 227 da Constituição de 1988, 

a família, a sociedade e o Estado devem garan-

tir à criança e ao adolescente “o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, explora-

ção, violência, crueldade e opressão”. Já o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente, lei destinada a 

regulamentar os direitos desta população espe-

cífica, prevê que o desenvolvimento infanto-ju-

venil deve acontecer em condições de liberdade 

e dignidade. 
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Além disso, a Resolução nº 12/2015 do Conselho Na-

cional de Combate à Discriminação e Promoções dos Di-

reitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais orienta 

que as instituições de ensino permitam o uso do nome 

social nos casos em que a autoidentificação de gênero 

entre em conflito com o nome civil do(a) estudante. A 

resolução prevê ainda que os(as) estudantes escolham 

os banheiros nas dependências das escolas de acor-

do com a sua identidade de gênero, bem como o uso do 

uniforme, quando diferenciado, siga o mesmo critério 

de escolha. 

Por fim, os Princípios de Yogyakarta, da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU), também dialogam com 

esta questão. O Princípio 16, que versa sobre o direito 

à educação, diz que “Toda pessoa tem o direito à edu-

cação, sem discriminação por motivo de sua orienta-

ção sexual e identidade de gênero, e respeitando essas 

características”. 

Desta forma, o entendimento do CRP-PR é de que, 

do ponto de vista dos direitos humanos, o uso do nome 

social deve ser estendido a qualquer estudante em esco-

las e universidades, sendo que o respeito ao desejo do(a) 

aluno(a) independe da anuência dos pais (ainda que a 

criança ou o adolescente tenha menos de 18 anos de 

idade). A autorização dos pais não deve ser necessária, 

segundo o parecer dos membros do GT, porque a família 

pode, em alguns casos, falhar em seu dever de respei-

tar a liberdade e a dignidade de seus integrantes – o que 

pode representar, neste caso, a imposição de obstáculos 

formais que impeçam ou dificultem a adoção do nome 

social para adolescentes e jovens nas escolas. Nestes 

casos, cabe ao Estado fazer valer o direito à dignidade 

humana destas pessoas, mesmo que contra a vontade 

dos pais ou responsáveis – princípio constante no Có-

digo Civil Brasileiro, que prevê a possibilidade de inter-

venção quando os pais ou responsáveis criam dificul-

dades ou constrangimentos aos seus filhos no acesso à 

educação. Assim, visando o melhor interesse dos estu-

dantes menores de 18 anos, deve prevalecer a possibi-

lidade de adoção do nome social em registros escolares 

sem prévio consentimento ou autorização dos pais ou 

responsáveis.

CPATT

O documento produzido pelo CRP-PR aborda tam-

bém a importância do atendimento psicológico às pes-

soas travestis e transexuais com o objetivo de propor-

cionar mais qualidade de vida a elas. Caso as escolas, por 

meio de seus educadores, percebam a necessidade de 

um acompanhamento terapêutico aos alunos e alunas 

trans, podem encaminhá-los(as) ao Centro de Pesqui-

sa e Atendimento para Travestis e Transexuais (CPATT), 

ambulatório especializado vinculado à Secretaria Es-

tadual de Saúde do Governo do Estado do Paraná, com 

sede em Curitiba-PR. O CPATT realiza acompanhamen-

tos psicossociais e médicos em hormonoterapia e pres-

ta orientações quanto ao processo transexualizador. 

O serviço conta com Psicólogas(os), assistente social, 

auxiliar de enfermagem, clínico geral e endocrinologis-

ta, além de coordenação e colaboração de membros de 

movimentos sociais relacionados à população de tran-

sexuais e travestis. 

Mais um ano que se finda. Dessa vez, há algo especial: 
também chega ao fim a gestão 2013-2016 do Sindicato 
dos Psicólogos do Paraná. Foi um desafio construir as 
lutas com as/os psicólogas/os paranaenses em um 
período marcado por dificuldades. A atuação do 
Sindypsi PR nesse cenário conturbado deu vazão a 
importantes lutas das/os psicólogas/os que foram 
afetados, direta ou indiretamente, pelos ajustes fiscais 
do Governo Dilma Rousse�, pelos retrocessos inéditos 
protagonizados pelo Congresso Nacional a mando do 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, 
e dos ataques orquestrados pelo governador do Paraná, 
Beto Richa. O texto abaixo lista alguns destaques dos 
últimos três anos na luta da categoria no Paraná.

Protocolamos, na Casa Civil do Executivo paranaense, a 
proposta de regulamentação do piso salarial regional 
para as/os psicólogas/os. A iniciativa era urgente frente 
ao constante desmonte dos salários oferecidos à 
categoria, inclusive em concursos públicos. Para alertar 
a categoria sobre os perigos da retirada de direitos em 
nome de uma suposta “agilidade” do mercado, organi-
zamos o seminário “As implicações das terceirizações 
na precarização do trabalho da/o psicóloga/o”. Toda 
resistência é necessária nesses tempos em que o 
Congresso Nacional deseja terceirizar todas as ativida-
des-fim das empresas por meio do Projeto de Lei 
4.330/04, aprovado no plenário da Câmara dos Deputa-
dos.  Já o debate “Psicologia em tempos de crise” abor-
dou as especificidades do trabalho da categoria em 
tempos de recessão econômica e acirramento do 
sofrimento humano. 

Também abraçamos a luta pela aprovação da mais 
importante pauta da categoria: a jornada de 30 horas. 
A campanha Psicologia: 30 horas JÁ, organizada pelo 
Sindypsi PR, mobilizou milhares de pessoas país afora 
pelas redes sociais e promoveu viagens a Brasília em 
momentos decisivos da tramitação do PL 3.338/2008. 
Depois do veto da Presidência da República e da manu-
tenção dele por parte do Congresso Nacional, fortale-
cemos a luta pela jornada de 30 horas localmente, nos 
ambiente de trabalho. Mobilizações ainda estão em 
andamento entre as/os psicólogas/os da Fundação 
Estatal de Atenção Especializada em Saúde (FEAES) e 
da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). 

Nos últimos três anos, o Sindypsi PR tratou como 
prioridade as bandeiras de gênero, diversidade e sexua-
lidade como reposta aos ataques sofridos pelos 
segmentos sociais historicamente marginalizados e 
estigmatizados. Na mesa “Violência contra as mulhe-
res”, realizada em 2013, foram trazidas as contribuições 
da Psicologia para o enfrentamento do machismo e de 
suas consequências nefastas às mulheres. Já no semi-
nário “Psicologia e Diversidade Sexual - Construção de 
práticas emancipatórias e combate à LGBTfobia”, o 
debate girou em torno da Psicologia como instrumento 
de luta para a superação das opressões contra a diversi-

dade, ofensiva que, muitas vezes, é protagonizada por 
setores da própria Psicologia. Também lutamos contra 
o Projeto de Decreto Legislativo 234, conhecido como 
“cura gay”, que recoloca  a homossexualidade no campo 
da patologia. Além disso, o Sindypsi PR somou forças às 
organizações que promoveram o Janeiro Lilás, campa-
nha de visibilidade a transexuais, travestis e transgêne-
ros e, mais recentemente, na luta contra o PL 
5069/2013, de Eduardo Cunha, que restringe o aborto a 
mulheres vítimas de estupro.  

Travamos embates políticos para resistir a diversas 
situações de injustiça. Uma delas foi a greve do Centro 
Hospitalar de Reabilitação (CHR) Ana Carolina Moura 
Xavier, em Curitiba, por conta do não pagamentos do 
salário aos funcionários. Também fortalecemos a luta 
dos servidores e das servidoras do Paraná contra o 
confisco da Previdência Social dos servidores orquestra-
do por Beto Richa. O dia 29 de abril será lembrado por 
todos os brasileiros como um lamentável episódio de 
desumanidade e truculência contra trabalhadores. 

Na área da saúde, o Sindypsi PR não mediu esforços 
para compor as frentes da luta antimanicomial no 
Paraná, as mobilizações contra o Ato Médico e pela 
defesa da saúde pública e de qualidade da população. 
Também participamos ativamente dos espaços de 
Controle Social, como é a Conferência Municipal de 
Saúde de Curitiba, com o objetivo de denunciar as 
tentativas de privatização da saúde pública na capital 
paranaense. 

Outra importante atuação foi a campanha Chega de 
Silêncio, que teve o objetivo de denunciar as peculiari-
dades do assédio moral sofrido pela categoria no 
ambiente de trabalho. A crise econômica e a sede de 
lucro por parte das empresas geram um ambiente de 
trabalho problemático que, não raramente, se utiliza do 
assédio moral como ferramenta de gestão. O Sindypsi 
PR se coloca ao lado da categoria no enfrentamento 
dessa prática que traz consequências tão nefastas à 
vida das/os trabalhadoras/es.

Mas nem só nos momentos de luta e enfrentamento 
aos retrocessos foi feita a última gestão do Sindypsi PR. 
De 2013 a 2015, fizemos questão de criar momentos de 
confraternização para a categoria. Foram organizadas 
três edições do Jantar dos Psicólogos, espaço para 
reencontrar amigos e colegas de profissão que traba-
lham diariamente (e arduamente) com o desafio de 
promover a saúde mental da população. 

A gestão 2013-2016 do Sindypsi PR agradece a parceria da 
categoria nos últimos três anos. Que sigamos fortaleci-
das/os e preparadas/os para os próximos desafios. 

Acompanhe o Sindypsi PR:
www.sindypsipr.com.br
facebook.com/sindypsi






