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EDITORIAL

Pluralidade e transparência nas ações democráticas serão marcas da nova 
gestão do CRP-PR, que tomou posse no dia 23 de setembro e vai estar à 
frente da autarquia nos próximos três anos. Diante de tempos difíceis para a 
nação brasileira, faz-se imprescindível governar com responsabilidade, assu-
mindo que todos nós, em qualquer instância, podemos contribuir para um 
país melhor. Nesta edição, a diretoria conta um pouco sobre como o grupo 
de 30 conselheiras(os) foi formado e quais os objetivos para o triênio, toman-
do como base a discussão das atuais demandas da profissão e o fortaleci-
mento da categoria.

Acompanhando as propostas de inovação que marcaram a campanha nas 
eleições, a revista também assume uma cara nova: mais leve na forma, com 
mais diversidade de assuntos e maior profundidade nos temas abordados.  
A ideia é que a Contato fique mais agradável de ler, e ao mesmo tempo 
possa levar informação de qualidade, tendo como premissa o jornalismo a 
serviço da Psicologia e da excelência do exercício profissional. 

Marcado por um tempo de renascimento político, 2016 já está nos deixan-
do... Fica então o desejo de todos os conselheiros, colaboradores e funcio-
nários do CRP-PR para um 2017 promissor, com a esperança de que a plurali-
dade, a democracia e a transparência possam estar presentes não somente 
na gestão deste Conselho, mas comecem a se estender a todas as esferas 
públicas e privadas do nosso país.

Boa leitura!



| CONTATO 1085

s anos 2000 apresentaram ao 
mundo uma nova geração de 
crianças, que possuem mui-
to contato com a internet. No 
entanto, as relações que elas 

estabelecem com a rede nem sempre são 
saudáveis, e cabe à família e à escola edu-
car crianças e jovens para fazer um uso ade-
quado deste recurso. É com este objetivo 
que a Psicóloga paranaense Rima Awada 
(CRP-08/17102), a jornalista Cassiana Pizaia 
e a bibliotecária Rosi Vilas Boas lançaram 
no mês de outubro a coleção “Crianças na 
Rede”, que conta com quatro livros abordan-
do o uso excessivo da internet, os perigos 
do cybercrime, o bullying e a relação entre 
gerações diferentes, sempre fazendo uso 
de personagens que geram identificação 
no público-alvo. “Estamos vivendo hoje um 
paradigma relacional. O uso das tecnologias 
provocou novas formas de se relacionar com 
outras crianças, com os adultos e de se posi-
cionar no mundo. Com o contato cada vez 
mais precoce com a tecnologia, os pequenos 
internautas têm de estabelecer relações en-
tre o real, o irreal e o virtual. Se para nós é di-
fícil fazer esta distinção, imagina para eles”, 
pontua a Psicóloga Rima. 

A linguagem das obras é bastante lúdica, 
tornando a leitura fácil para as crianças e 
agradável para os adultos. Rima conta que 
o mote dos livros é ajudar pais, educadores 
e familiares a administrar e integrar as no-
vas tecnologias junto às crianças. “É muito 
importante conversar com as crianças desde 
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O muito cedo sobre esta temática. A tecnolo-
gia é apenas o “lugar” onde as coisas estão 
acontecendo, mas o principal ainda são os 
valores”, destaca a autora. Ela lembra que 
é essencial ensinar valores como respeito e 
cuidado consigo e com o outro, pois o que 
acontece na internet tem desdobramentos 
no mundo real. “Não largamos a criança so-
zinha no parquinho, então não podemos dei-
xá-las sozinhas na internet só porque ela está 
no quarto e dentro de casa”, diz a Psicóloga. 
“Um dia elas ficarão sozinhas, e o nosso pa-
pel é ensinar valores e princípios que possam 
ser apreendidos e utilizados ao longo da 
vida, inclusive no ambiente virtual”.

A coleção “Crianças na Rede” já está sendo 
adotada por escolas, que recebem também 
um suplemento com atividades práticas 
para trabalhar os temas de cada volume. 
“As novas tecnologias e a forma como as 
crianças estão vivendo as suas relações in-
terpessoais nos chamam a atenção e geram 
algumas dúvidas e inquietações. É essencial 
que os adultos reflitam sobre o papel que 
exercem como modelos do ponto de vista 
do uso que fazem da tecnologia em seu dia 
a dia”, conclui Rima.

“Não largamos a criança sozinha no 
parquinho, então não podemos deixá-
las sozinhas na internet só porque ela 
está no quarto e dentro de casa”

A GERAÇÃO QUE NASCE CONECTADA 
E OS DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
POR ELLEN NEMITZ

Coleção Crianças na rede
Cassiana Pizaia, Rima 

Awada e Rosi Vilas Boas
Quatro volumes,

24 páginas, R$ 38,40
(cada volume)

Editora do Brasil
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clínica é fácil praticar a violência de forma 
sutil, a partir do que chamou de “doces pa-
lavras, sustentadas pelo discurso da ciência e 
do bem-estar social”. 

Para a Assistente Social Melissa Ferreira Por-
tes (CRESS 5873), a equipe de saúde pode 
reproduzir a violência de diversas formas: 
quando destitui o usuário da condição de 
sujeito de direitos, quando reproduz pre-
conceitos ou quando banaliza a violência, 
por exemplo. “Normalmente a violência que 
parte do profissional é verbal e psicológica, o 
que agrava as situações de dor”, diz ela, lem-
brando que a precarização das condições de 
trabalho também é uma violência, pois leva 
ao adoecimento dos profissionais e impacta 
na qualidade do atendimento. 

RELAÇÕES DE AFETO X VIOLÊNCIA

Quando a violência parte da pessoa de quem 
se espera afeto, a intervenção da(o) Psicó-
loga(o) pode ser ainda mais importante. É 
muito comum que crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos tenham dificuldade para 
notificar a violência sofrida ou mesmo se 
afastar do agressor, pois nutrem uma rela-
ção próxima com esta pessoa. 

A Psicóloga Denise Jamus (CRP-08/11462), 
que atua no Hospital do Idoso Zilda Arns e 
falou durante a mesa-redonda “Experiências 
de atendimento a situações de violência”, 
trouxe ao público alguns números: 

As diferentes faces 
da violência no 
contexto hospitalar
POR ELLEN NEMITZ

onviver com a violência já se 
tornou algo naturalizado para a 
nossa sociedade. Noticiada fre-
quentemente nos meios de co-

municação, ela parece fazer parte do dia a 
dia. No entanto, a forma como se acolhe as 
vítimas, e também os autores de violências, 
é um desafio para Psicólogas(os). Pensando 
em discutir esta temática, a Comissão de Psi-
cologia Hospitalar promoveu no dia 05 de 
novembro, em Curitiba, o XVI Fórum de Psi-
cologia Hospitalar com o tema “As diferen-
tes faces da violência no contexto hospita-
lar: o lugar das práticas da(o) Psicóloga(o)”. 

Com a participação de profissionais e es-
tudantes de Psicologia, o evento permitiu 
que se repensasse a prática no hospital a 
partir do prisma da violência, instigando 
a reflexão acerca da temática. “O mundo 
deveria ser um local de acolhimento. Qual 
o papel da Psicologia para promover este 
acolhimento necessário?”, questionou a 
Psicóloga Andréa Fernanda Silveira (CRP-
08/06245), que ministrou a conferência de 
abertura do evento.

A VIOLÊNCIA QUE CHEGA DE 
TODOS OS LUGARES

A violência é um ato de violação essencial-
mente humano, de acordo com a Psicólogo 
José Roberto Gioppo (CRP-08/02973), que 
participou da mesa-redonda “A violência e 
o hospital”. Segundo ele, durante a prática 

C
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A VIOLÊNCIA NOSSA DE CADA 
DIA: DESAFIOS PARA A SAÚDE 
INTEGRAL
A atuação da Psicologia em contextos que en-
volvem violência tem sido cada vez mais soli-
citada. Com práticas que vão desde o bullying 
escolar às agressões de gênero ou às desigual-
dades econômicas, o problema se estende 
hoje a uma dimensão global: “atualmente o 
que ocorre no mundo interfere na violência 
que acontece aqui”, exemplificou a Psicóloga 
Andréa Fernanda Silveira.  A profissional citou 
alguns desafios que permeiam a atuação da(o) 
Psicóloga(o) no contexto da violência:

 » Reconhecer a universalizar os direitos, o que 
envolve engajamento político;

 » Acompanhar e monitorar o cenário global, 
pois é importante ter conhecimentos so-
bre outras culturas e formas de violência, 
como, por exemplo, a prática de mutilação 
genital feminina em alguns locais da África. 

“Com a intensificação dos movimentos migra-
tórios, práticas desconhecidas em nosso país 
podem passar a acontecer aqui”, citou ela. 

 » Reorganizar o serviço em três níveis:

a. Acolhimento/tratamento;

b. Acompanhamento/prevenção;

c. Promoção de novos paradigmas.

 » Superar a subnotificação, a partir do tra-
balho em equipe;

 » Compor alianças, atuando com outros 
órgãos como Assistência Social e Conse-
lho Tutelar. 

A(O) Psicóloga(o) deve, ainda, olhar para a ví-
tima e para o agressor de forma imparcial, já 
que aquele que comete a violência tem, em 
geral, um passado marcado também por so-
frimentos. “O lugar do Psicólogo é colocar a 
moeda em pé e girar para ver como os dois 
lados se conversam”, resumiu. 

 » 12% dos idosos sofre algum tipo de vio-
lência (pode ser física, psicológica, patri-
monial, sexual ou negligência);

 » 60% das vítimas são mulheres;
 » Em 54% dos casos, o agressor é o próprio filho. 

A intervenção da(o) Psicóloga(o) é essen-
cial. No entanto, Denise ressalta que não é o 
papel desta(e) profissional convencer a víti-
ma a fazer o registro da ocorrência. “Muitas 
vezes o idoso não quer fazer a notificação 
pelo afeto ou por medo de ficar sozinho. 
Quem faz o atendimento precisa ter cuidado 
para não demonstrar suas impressões diante 
da história relatada”, pontua a Psicóloga. 

O mesmo acontece quando a vítima da vio-
lência é uma criança ou um adolescente. 
Frequentemente, o agressor é conhecido da 
vítima e isso dificulta o trabalho de identifica-
ção e de afastamento da pessoa violenta. “O 
agressor projeta na vítima a agressão que ele 
mesmo vivencia. A vítima se identifica com o 

agressor e o processo se retroalimenta”, ex-
plica Marianne Bonilha (CRP-08/06443), que 
palestrou no evento falando sobre o atendi-
mento à criança e ao adolescente.

A Psicóloga Bianca Louise Lemes (CRP-
08/12093), que atua no Hospital do Trabalha-
dor e atende mulheres vítimas de violência, 
destaca a importância de trabalhar as redes 
de apoio. “Muitas mulheres precisam enfren-
tar consequências físicas graves decorrentes 
da violência, como paralisias ou internações 
prolongadas”, conta. Durante o trabalho diá-
rio no hospital, Bianca percebe que os demais 
profissionais não sabem ao certo que tipo de 
demanda deve chegar à(o) Psicóloga(o). “O 
serviço de Psicologia deve avaliar se o caso 
é para um trabalho pontual ou se é preciso 
uma atenção mais prologada”, disse ela, lem-
brando aos estudantes que, em um hospital, 
nem sempre o setting clássico é possível. “Às 
vezes precisamos atender no corredor ou na 
enfermaria, e é preciso se adaptar”. 

Fotos: CRP-PR



aquela hora não havia me dado conta de que 
sofri uma violência, só sabia que não foi nada 
normal e que senti muita dor”. Assim come-
ça o depoimento da empregada doméstica 

Lucineide dos Santos. Há dois anos ela deu à luz uma 
menina por parto normal em um hospital da região me-
tropolitana de Curitiba. O que era para ser um momento 
de felicidade se transformou em muita angústia. Mãe de 
outras três crianças, Lucineide teve diabetes gestacional e 
um parto difícil: “a bebê demorou para nascer e percebi 
o médico agitado com a demora. Ele foi chamar mais al-
guém e me disseram que teriam que me ajudar. Um deles 
subiu em cima de mim e com as mãos começou a empur-
rar a minha barriga. Senti muita dor, parecia que não ia 
aguentar”. A bebê, com 54 centímetros e quase cinco quilos, 

finalmente nasceu, mas deixou marcas traumáticas na mãe. 
“Eles tinham visto que a neném era grande, podiam ter feito 

uma cesárea. Por pouco eu não a perdi”.

O relato de Lucineide não é um caso isolado. Uma pesquisa reali-
zada pela Fundação Perseu Abramo em 2010 mostrou que uma em 

cada quatro mulheres brasileiras sofre violência obstétrica, dado que 
reúne pacientes atendidas por hospitais públicos e privados. As informa-

ções foram corroboradas pelo estudo “Nascer no Brasil - Inquérito nacional 
sobre parto e nascimento”, conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 

ouviu 23.894 mulheres em todo o país e foi divulgado em 2014. 

De acordo com os resultados das pesquisas, a maioria das mulheres que passou 
por parto vaginal foi submetida a intervenções excessivas. Estão classificadas neste 
quadro, por exemplo, deixar a parturiente restrita ao leito, não oferecer alimentação 
durante o trabalho de parto, usar medicamentos como a ocitocina para acelerar 
as contrações, realizar indiscriminadamente a episiotomia (corte entre a vagina e 
o ânus) e dar à luz deitada de costas e com alguém apertando sua barriga (prática 
conhecida como manobra de Kristeller). Os estudos alertaram também para o alto 
índice de cesarianas sem indicação obstétrica adequada. 
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Violência 
obstétrica

A  D O R  D E S N E C E S S Á R I A

N“

POR KARLA LOSSE MENDES

CAPA
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Além disto, há casos de mulheres que são 
hostilizadas no momento do parto com gri-
tos e expressões inadequadas ou impedidas 
de se expressar. Frases como “na hora de fa-
zer não gritou”, “pare de gritar senão não 
te atendo”, comentários agressivos, xinga-
mentos, ameaças, discriminação racial e so-
cioeconômica não são raros, segundo o dos-
siê elaborado em 2012 pela Rede Parto do 
Princípio para a Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito (CPMI), que analisou a violência 
contra as mulheres. O dossiê apontou ainda 
que, além das falhas no atendimento, mui-
tas vezes a Lei Federal nº 11.108/2005, que 
garante às gestantes acompanhante duran-
te o atendimento e o trabalho de parto, não 
é respeitada. 

Estas ações representam a definição mais 
comum para violência obstétrica, mas o 
tema não se restringe a isso. A Psicóloga e 
conselheira do Conselho Regional de Psico-
logia do Paraná (CRP-PR), Deisy Maria Rodri-
gues Joppert (CRP-08/01803), que estuda o 
tema em sua dissertação de mestrado, expli-
ca que o termo violência obstétrica não se 
aplica apenas a práticas não-recomendadas 
no momento do parto. “Violência obstétri-
ca, grosso modo, pode ser compreendida 
como desrespeito e violência sofridos pela 
mulher em função de estar gestante. O con-
ceito de violência obstétrica, contudo, é am-
plo, podendo ser aplicado desde a violência 
praticada pela equipe de saúde que assiste 
a mulher em trabalho de parto, parto e pós-
-parto, até a violência cometida pelo Estado 
quando, por exemplo, não fornece políticas 
públicas adequadas de planejamento fami-
liar, não disponibiliza o número de consultas 
recomendadas durante o pré-natal ou leitos 
em número suficiente para atendimento de 
partos de alto risco”, afirma. 

Segundo Deisy, que também é advogada, 
a definição legal de violência obstétrica 
surgiu pela primeira vez em 2007, em uma 

legislação venezuelana sobre o tema. Em 
outros países, como a Argentina, há projetos 
de lei que utilizam o conceito venezuelano 
ou o utilizaram com algumas adaptações.

“Pode-se compreender que a violência obs-
tétrica é uma forma de violência contra a 
mulher relacionada à apropriação do corpo 
feminino e de seus processos reprodutivos, 
vinculando, portanto, a violência obstétri-
ca aos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres e, em consequência, aos direitos 
humanos. A ótica da violência obstétrica 
como violação de direitos humanos está em-
basada em diferentes documentos interna-
cionais de Direitos Humanos das mulheres, 
entre eles a ‘Convenção sobre a Eliminação 
de todas as Formas de Discriminação Contra 
as Mulheres’, adotado pela ONU em 1979, e 
a ‘Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência Contra a Mu-
lher’ (Convenção de Belém do Pará), adota-
da pela Organização dos Estados America-
nos, em 1994”, completa a Psicóloga. 

Deisy explica, ainda, que a violência obsté-
trica está relacionada à violência de gênero, 
compreendida como aquela violência sofri-
da pela mulher em função de “ser mulher”. 
“Por gênero, entende-se não apenas instân-
cias biológicas, mas, também, sociocultu-
rais, definindo papéis a serem seguido por 
homens e mulheres. A ocorrência de violên-
cia obstétrica é muito comum e pode resul-
tar em consequências físicas e emocionais 
para a mulher, tais como insegurança, de-
pressão e, mesmo, dificuldades futuras nas 
relações sexuais”, complementa.

DESAFIO PARA AS(OS) 
PSICÓLOGAS(OS)

O enfrentamento à violência obstétrica e a 
compreensão de suas consequências e formas 
de prevenção constituem um desafio para toda 
a equipe de atendimento, em especial para 
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as(os) Psicólogas(os). Por um lado, estas(es) 
profissionais atuam no meio institucional, tra-
balhando tanto com os profissionais de saúde 
e suas sobrecargas de trabalho e dificuldades. 
Por outro, também têm responsabilidades 
quanto aos pacientes, ouvindo muitas vezes 
relatos sobre as violências ocorridas.

Na área clínica, o tema encontra relevância 
por seu impacto sobre as mulheres e as famí-
lias. Evidências da gravidade destes desdobra-
mentos foram estudados pela Psicóloga He-
loisa de Oliveira Salgado (CRP-06/57626), por 
exemplo, que concluiu em sua dissertação de 
mestrado que a cesárea indesejada causou 
impactos emocionais intensos nas pacientes 
pesquisadas, e muitas delas apresentaram de-
pressão pós-parto. Apesar de as causas deste 
tipo de depressão serem multifatoriais e com-
plexas e não poderem ser atribuídas apenas à 
violência ou ao tipo de parto, diversos estu-
dos mostram uma relação entre o maior risco 
à doença e a violência obstétrica. 

Outro exemplo é um artigo dos psiquiatras 
Carla Fonseca ZambaldiI, Amaury CantilinoII 
e Everton Botelho SougeyI, publicado pela 
Revista Brasileira de Psiquiatria, que revisou 
a literatura acerca da associação entre o 
parto não adequado e o desenvolvimento 
de Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
Segundo os autores, é observado que cerca 
de 1% a 6% das mulheres que sofreram um 
parto não adequado desenvolvem a doença, 
o que não permite considerar a experiência 
traumática como um determinante, mas sim 
como um fator de risco. Apesar da ressalva, 
eles destacam as consequências do evento 
para a saúde psicológica e reprodutiva da 
parturiente. “Essas mulheres podem alte-
rar o planejamento familiar e passam a não 
desejar mais ter filhos em consequência do 
medo do parto ou mudam a decisão quanto 
à via de parto do próximo filho, passando 
a querer ser submetidas a uma cesariana se 
o parto anterior foi vaginal. É comum pre-

juízos na relação com o recém-nascido, tor-
nando-se distantes e pouco interativas com 
o bebê ou tendo dificuldades no aleitamen-
to materno”, destacam.

NEM TUDO É VIOLÊNCIA

Alguns procedimentos médicos são necessá-
rios muitas vezes para preservar a vida da mãe 
ou do bebê, mesmo que indesejados, e neste 
caso não podem ser considerados violência, 
como explica a médica ginecologista Regina 
Piazetta (CRM 9.537), que trabalhou com obs-
tetrícia por 25 anos. Ela defende o equilíbrio 
entre a autonomia e protagonismo da mãe e 
decisões médicas que muitas vezes precisam 
ser tomadas para proteger os pacientes. 

“Eu sou frontalmente contra a se voltar ao 
que era em um passado bem remoto, da mu-
lher ter o parto em casa, com o auxílio de 
pessoas leigas, porque se provou cientifica-
mente que o atendimento em locais adequa-
dos com estrutura para atender a mãe a o 
bebê reduziu muito a mortalidade infantil e 
a mortalidade materna. Por outro lado, com 
a hospitalização do parto, os médicos passa-
ram a comandar muito e, em um outro ex-
tremo, tirou da mulher a participação ativa 
no nascimento do seu filho”, explica.

Para a médica, o ideal é que ambos cami-
nhem juntos, algo que ela acredita que é 
tendência com as recentes discussões sobre 
o empoderamento da mulher, sem, no en-
tanto, desprezar os avanços da medicina. 
Um dos conceitos que estão no cerne desta 
discussão com o qual a médica não concorda 
é o termo “parto humanizado” para definir 
um procedimento correto. “Em minha opi-
nião é um termo muito inadequado, porque 
dá a impressão de que o outro não era hu-
mano, e isso não é verdade. Eu acredito que 
o termo mais em voga e muito melhor é par-
to adequado, que irá levar em conta todos os 
aspectos técnicos do nascimento, bem como 
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o acolhimento, o respeito à autonomia e ao 
protagonismo da mulher. Neste sentido, te-
mos um caminho mais adequado”, explicou.

Entre os procedimentos que ganharam má-
-fama por seu uso inadequado, mas que po-
dem ser indicados em algumas situações, 
está a episiotomia, como explica Regina. “Há 
uma hora em que o bebê precisa ser atendi-
do com mais rapidez porque está havendo 
um sofrimento. Esta ajuda será de uma ins-
trumentalização que pode ser até você am-
pliar o canal para facilitar o nascimento. E 
esta medida não pode ser taxada por si só 
de inadequada, errada e violenta. Ela pode 
ser necessária, mas é preciso ter cuidados, de 
saber como e quando fazer”. 

CESÁREA X PARTO NORMAL

A médica também defende a cesariana 
quando necessária, procedimento que tem 
passado por questionamentos. A pesqui-
sa “Nascer no Brasil”, da Fiocruz, de 2012, 
mostrou que 52% dos nascimentos no Brasil 
ocorrem por cesárea. O percentual chega a 
88% quando analisados apenas os dados do 
setor privado. A taxa destoa da realidade de 
outros países e ultrapassa muito o recomen-
dado pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). A instituição afirma que, ao nível 
populacional, taxas de cesárea maiores que 
10% não estão associadas com redução de 
mortalidade materna e neonatal.  

A divulgação dos dados referentes à práti-
ca no Brasil e o crescimento da mobilização 
pela valorização do parto normal levou o 
país a um esforço para reduzir o número de 
cesáreas. Algumas políticas públicas de in-
centivo ao parto normal no Sistema Único 
de Saúde e resoluções da Agência Nacional 
de Saúde Complementar (ANS) impuseram 
regras como a divulgação do percentual 
de cesáreas realizadas por cada médico e 
a obrigatoriedade da realização do parto-

grama (documento com registros do traba-
lho de parto). Além disso, a Resolução nº 
2144/2016 do próprio Conselho Federal de 
Medicina determinou que o parto cesariano 
só poderá ser realizado após a 39ª semana 
de gestação. A resolução também defendeu 
que a paciente tenha direito a escolher o 
parto cesárea, “desde que tenha recebido 
todas as informações de forma pormenori-
zada sobre o parto vaginal e cesariana, seus 
respectivos benefícios e riscos”.

“A cesariana foi um avanço, se ela não existis-
se muitas crianças iriam morrer. Muitas vezes, 
a mulher gostaria de ter um parto normal, 
mas isso não é possível. A OMS já determinou 
que em pelo menos 10% dos casos o parto 
normal não será possível e irá expor a mãe ou 
o bebê a um risco tão grande que não vale a 
pena”, defende a médica Regina Piazetta. “A 
mulher tem o direito a querer uma cesárea e 
isso deve ser respeitado, mas é claro que ela 
irá desejar menos isso quanto mais ela for 
orientada quanto aos riscos”, acrescenta.

Para a Psicóloga do Hospital do Traba-
lhador Giovana Cristina Angioletti (CRP-
08/09620), esta realidade também está 
bem presente no cotidiano do centro obsté-
trico e poderia ser minorado também com 
a atenção psicológica durante a gestação. 
“Muitas mulheres chegam ao centro obsté-
trico com a expectativa de parto cesárea, 
mesmo que seu pré-natal não indique essa 
necessidade. Mas elas têm essa expectativa, 
seja por ter tido uma experiência anterior 
ruim com o parto normal, por medo da dor 
ou ainda por ter ouvido falar da experiência 
negativa de outra pessoa. Em geral a gente 
acaba fazendo uma abordagem no centro 
obstétrico para esclarecimento, mas o ideal 
seria fazer essa abordagem durante o pré-
-natal, falando sobre temas como o manejo 
de dor para que ela entenda o parto, por-
que uma mulher com mais ansiedade tende 
a ter mais dor”, explicou.

A apropriação do 
corpo e dos processos 
reprodutivos das 
mulheres por 
profissional da saúde, 
que se expressa 
em um tratamento 
desumanizador, em 
abuso da medicação 
e patologização de 
processos naturais, 
trazendo consigo 
perda de autonomia e 
capacidade de decidir 
livremente sobre seus 
corpos e sexualidade, 
impactando 
negativamente na 
qualidade de vida das 
mulheres.

Definição de Violência Obstétrica, 

presente na Lei sobre os Direitos 

das Mulheres a uma Vida Livre de 

Violência, Venezuela
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“Para mudar o 
mundo é preciso 

mudar a forma
de nascer”

(MICHEL ODENT,
MÉDICO OBSTETRA FRANCÊS)

Partohumanizado
O NASCIMENTO QUE

RESPEITA A MÃE E O BEBÊ POR ELLEN NEMITZ

uando a analista de projetos 
Izabel Ceronato Formosi, de 32 
anos, descobriu que estava grá-
vida de Arthur, buscou mais in-

formações sobre o processo de nascimento 
e conheceu o parto humanizado. A ideia de 
ter o seu bebê na hora em que ele estivesse 
pronto – ou seja, quando entrasse em tra-
balho de parto – e de tornar o momento 
o mais agradável possível tanto para ela 
quanto para seu filho logo a cativou. Foi 
assim que, às duas horas da madrugada de 
uma sexta-feira fria e chuvosa em Curitiba, 
imersa em uma banheira, Izabel deu à luz 
seu primeiro filho em um parto domiciliar 
humanizado – e planejado – cercado de 
amor e totalmente livre de violências e in-
tervenções cirúrgicas. Arthur nasceu e foi 

Q direto para o colo da mãe. Seu cordão um-
bilical não foi cortado de imediato, e os pri-
meiros cuidados foram dados pelo próprio 
pai apenas depois que Arthur mamou e se 
acostumou ao novo ambiente. “O primei-
ro banho ele tomou três dias depois, e ao 
pediatra ele foi com uma semana de vida”, 
conta a mãe, uma mulher muito consciente 
da sua decisão de ter um parto humaniza-
do em casa. 

A corrente de profissionais da saúde e mu-
lheres que defendem o parto humanizado 
vem crescendo nos últimos anos, mas a ce-
sárea ainda é a forma mais comum de nas-
cer no Brasil. Diante da dúvida sobre qual 
parto escolher, a opinião do obstetra conta 
muito. E é aí que muitas mulheres acabam 

CA
PA
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em um centro cirúrgico para a realização 
de uma cesariana. “A mulher acredita no 
médico, mas nem sempre ele é honesto e 
acaba por induzir a realização de uma ce-
sárea desnecessária”, conta Sindriane Fon-
seca, formada em Psicologia e que atua 
como doula (uma acompanhante responsá-
vel pelo conforto físico e emocional da par-
turiente durante o pré-parto, parto e pós-
-parto, mas que não realiza procedimentos 
médicos). No entanto, as cesarianas trazem 
riscos tanto para a mulher quanto para o 
bebê, já que é uma cirurgia de médio porte, 
e devem ser realizadas apenas quando há 
indicação médica – segundo a Organização 
Mundial da Saúde, estima-se em 10% o nú-
mero de partos que devem ser realizados 
por meio cirúrgico, mas no Brasil este índi-
ce chega a 52% no total e 88% na rede pri-
vada. A mãe fica mais sujeita a dores abdo-
minais, fibroses, infecções e hemorragias, 
por exemplo, enquanto o bebê, por nascer 
antes de seu tempo, não tem seu sistema 
respiratório totalmente formado e pode de-
senvolver complicações. 

A enfermeira obstétrica Karin Godarth, ge-
rente assistencial da Maternidade Bairro 
Novo, em Curitiba, referência em parto hu-
manizado na cidade, lembra que os riscos 
normalmente não são associados à cesárea 
porque não ficam evidentes no momento da 
cirurgia. “Dificilmente uma mãe morre na 
mesa de cirurgia, mas posteriormente po-
dem vir as infecções, as dores abdominais, 
sem contar as complicações para o bebê, 
como insuficiência respiratória. Por isso, os 
riscos nem sempre estão associados à cesá-
rea, mas eles existem”. 

DE VOLTA ÀS ORIGENS: A 
HUMANIZAÇÃO DO PARTO E O 
AUXÍLIO DA MEDICINA 

Até meados do século XX, o nascimento 
de um bebê no Brasil era era um evento 

Izabel Ceronato Formosi e seu 
marido após o parto

essencialmente caseiro e feminino. Com o 
avanço da medicina, os partos passaram ser 
predominantemente hospitalares e a figura 
central deixou de ser a mulher e passou a 
ser o médico. A médica ginecologista Re-
gina Piazetta (CRM 9.537) tem cerca de 30 
anos de experiência e conta que, quando se 
formou, a orientação dada aos médicos nas 
universidades era de hospitalizar o parto e 
fazer intervenções cirúrgicas com frequên-
cia, como a episiotomia. “Se não fizesse a 
episiotomia você era criticado”, lembra. 

A bandeira do parto humanizado, que pas-
sou a ser levantada nos últimos anos, revela 
uma tendência de volta às origens, mas sem 
dispensar as evidências médicas. “Quando 
as pessoas falam em parto humanizado 
pensam em parto desassistido, o que é to-
talmente errado. Parto humanizado é aque-
le que respeita as boas práticas, a mãe e o 
bebê”, explica Karin Godarth. 

Para Psicóloga Giovana Cristina Angioletti 
(CRP-08/09620), que atua na maternidade 
do Hospital do Trabalhador, é preciso rom-
per uma cultura em que a mulher é secundá-
ria no momento do parto. Devolver o prota-
gonismo para a mulher é um dos pilares do 
parto humanizado. O protagonismo pode 
acontecer até mesmo na hora da escolha 
por uma cesárea, desde que ela seja feita 
com informações e consciência. “O parto 
humanizado não é apenas o normal. Parto 
humanizado é aquele que respeita a cultu-
ra e a singularidade da mulher. Desumano é 
tirar a opção de escolha, é mentir”, resume 
Sindriane Fonseca. 

O movimento do parto humanizado tem 
como grande aliada a internet. Gestantes e 
mães se comunicam em páginas nas redes 
sociais e grupos pelo celular trocando infor-
mações, tais como nomes de obstetras “não 
cesaristas” – como são chamados os médi-
cos que priorizam o parto normal –, além de 
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tirarem dúvidas e darem dicas para o mo-
mento do parto e pós-parto.

Regina acredita que o parto humanizado vai 
se tornar cada vez mais comum nos hospi-
tais, pois a nova geração de obstetras tem 
a consciência de suas vantagens. “O parto 
com mais afeto já é uma realidade nos hos-
pitais brasileiros”. 

Já a doula Sindriane Fonseca não tem uma vi-
são tão otimista. Ela conta que, em Curitiba, 
a humanização do parto ainda é raridade e 
enfrenta muita resistência. “Hoje, poucas são 
as maternidades que adotaram esta ideia. 
Para uma mulher ter uma equipe completa 
assistindo seu parto, com a certeza de que 
tudo vai correr bem, precisa desembolsar cer-
ca de 7 mil reais”, conta ela, que destaca se-
rem poucos os médicos dispostos a respeitar 
o plano de parto da mãe (documento feito 
durante a gestação que descreve os procedi-
mentos permitidos, o local do nascimento, 
etc.). “Muitos nem leem o plano de parto e 
ainda tiram sarro”, lamenta ela. 

A Maternidade Bairro Novo, em Curitiba, é 
uma das exceções à realidade apresentada 
por Sindriane. Lá, as gestantes recebem 
atenção durante todo o trabalho de parto, 
com métodos não farmacológicos de redu-
ção da dor – escalda-pés, por exemplo –, 
têm o direito a acompanhante respeitado, 
além de acesso às suítes de parto, que ga-
rantem sua privacidade durante o momen-
to do nascimento. Além disso, as gestantes 
podem se alimentar e se movimentar, ten-
do até mesmo um jardim disponível para 
caminhar. “Nós atendemos às boas práticas 
da Rede Cegonha. Os partos são acompa-
nhados por médicos e enfermeiros obsté-
tricos, respeitando o protagonismo da mu-
lher”, conta Karin. 

O resultado de tanto cuidado está expresso 
em números: 99% das mulheres que passam 

pela maternidade se dizem totalmente satis-
feitas com todo o processo e apenas 20% de-
las passam por cesariana. “A equipe está aten-
ta a qualquer intercorrência, e quando isso 
acontece a gestante é atendida da maneira 
mais adequada”, explica a gerente.  

INFORMAÇÃO É ESSENCIAL: 
COMO A PSICOLOGIA PODE 
AJUDAR?

Dar à luz um filho é um momento bastante 
peculiar, cercado de características únicas. 
Duas mulheres não têm um parto igual e 
uma mesma mãe não tem dois filhos da mes-
ma forma. “Eu tive três filhos, um de parto 
normal e dois de cesárea. A recuperação que 
tive após a última cesárea foi até melhor do 
que no primeiro parto, que foi normal. Cada 
parto é único, e não se pode criar expectati-
vas baseado no que a outra viveu”, conta Ro-
seli Guenze, 56 anos, que teve seus filhos en-
tre as décadas de 1970 e 1980, muito antes de 
se falar em parto humanizado. Ainda assim, 
afirma que o cuidado que o obstetra teve ao 
escolher a cesárea na sua terceira gravidez a 
fez se sentir segura, pois sabia que era a me-
lhor decisão. “O bebê ia nascer de parto nor-
mal, eu já tinha tomado esta decisão e o meu 
médico me incentivava bastante. Mas, a for-
ma como as coisas aconteceram tornou isto 
inviável. Ele me explicou que precisaríamos 
fazer a cesárea, e esta informação me tran-
quilizou, pois eu também já tinha buscado 
me informar antes do parto”, lembra Roseli. 

O caso de Roseli é um exemplo de que se 
cercar de informações é essencial, pois torna 
os momentos da gestação, parto e pós-par-
to mais seguros e tranquilos, mesmo que o 
nascimento não possa acontecer da forma 
planejada. De acordo com a Psicóloga Deisy 
Maria Rodrigues Joppert (CRP-08/01803), 
isso é fundamental para o empoderamento 
da mulher gestante. “A mulher precisa se 
sentir segura para decidir sobre si. Quando 

“O parto 
humanizado 
não é apenas o 
normal. Parto 
humanizado 
é aquele que 
respeita a cultura 
e a singularidade 
da mulher. 
Desumano é 
tirar a opção 
de escolha, é 
mentir”
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ela busca informações, o medo do desco-
nhecido se torna menor e ela chega ao mo-
mento do parto empoderada, pronta para 
ser protagonista daquele momento”, diz. 

A Psicologia pode ser uma grande aliada para 
ajudar a mãe que nutre medos do parto. Se-
gundo Deisy, quando uma gestante procura 
um profissional relatando inseguranças em 
todo o processo, cabe à(o) Psicóloga(o) tra-
balhar esta questão, buscando as causas do 
medo. A(O) profissional deve também pro-
curar se informar sobre processos de parto, 
pois, assim, poderá auxiliar a paciente a su-
perar medos. “A mulher deve ter o direito a 
escolher o seu tipo de parto, mas a escolha 
pela cesárea quando não há indicação técni-
ca normalmente acontece por medo, desco-
nhecimento ou indução da equipe médica”. 

Para a Psicóloga Giovana Cristina Angioletti, 
é fundamental que a(o) profissional de Psi-
cologia trabalhe com as “fantasias e expec-
tativas” que a mulher desenvolve em relação 
ao parto e ao bebê. “É preciso entender que 
a mulher está um momento de fragilidade. 

O Psicólogo deve buscar as causas desse so-
frimento e trabalhar a ansiedade, ajudando-
-a a entender o processo do parto. Às vezes 
ela pode ter tido uma experiência negativa 
em outra gravidez e é possível ressignificar a 
vivência”, explica ela, que também acredita 
ser a falta de informação a causa de muitos 
medos. “É função também do profissional 
que está dentro da instituição empoderar a 
mulher, orientá-la para que procure a ouvi-
doria do hospital caso sinta que alguma coi-
sa não foi correta. Em algumas situações, no 
entanto, pode ser necessário procurar um 
acompanhamento psicológico no pós-par-
to”, complementa Giovana. 

Sindriane, que é formada em Psicologia, mas 
hoje atua como doula, lamenta que a for-
mação profissional não contemple de forma 
aprofundada o tema. “Na faculdade não es-
tudamos as questões relacionadas à mulher 
e à gestante, e se quisermos fazer uma pós-
-graduação precisamos ir para outra cidade, 
como São Paulo. A Psicologia está perdendo 
uma grande área de atuação, que é a mulher, 
a gestante, a relação entre a mãe e o bebê”.
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Para saber 
mais e 
indicar

O parto humanizado é uma forma de nascer que 
respeita a mãe, o bebê e toda a família. Pode ser 
em casa, no quarto do hospital ou na sala de par-
to, mas sempre seguindo a regra de que a mãe é 
protagonista do momento e seus direitos devem 
ser respeitados. 

Confira algumas boas práticas incentivadas em 
um parto humanizado:

 » Realização do parto normal com menor inter-
venção cirúrgica possível;

 » Não realização de manobras para expulsar o 
bebê (como empurrar a barriga); 

 » Priorização do uso de métodos não farmaco-
lógicos de alívio da dor;

 » Liberdade de movimentação da parturiente;

 » Incentivo para que a parturiente encontre a 
posição mais confortável;

 » Liberdade de ingestão de líquidos e alimentos 
leves;

 » Incentivo à presença de acompanhante e da doula;

 » Após o nascimento, contato imediato do bebê 
com a mãe pele a pele; 

 » Incentivo à amamentação nos primeiros mo-
mentos de vida;

 » Corte do cordão umbilical apenas depois que 
este para de pulsar (os primeiros cinco minu-
tos são importantes para a passagem de célu-
las tronco e ferro);

 » Procedimentos menos agressivos para o bebê, 
sendo que a aplicação de colírio e aspiração 
não são recomendados. 

maternidadeativa.com.br/artigo20.html

EM VÍDEO:

Documentário. O renascimento do parto, 
direção de Eduardo Chauvet (Brasil, 2013, 
90 min.)

Documentário. A dor além do parto. Amanda 
Rizério, Letícia Campos, Nathália Machado 
e Raísa Cruz. Apresentado como trabalho 
de conclusão do curso de Direito. Pontífica 
Universidade Católica de Brasília. (2013)

LIVROS:

Livro “Parto Normal ou Cesária: o que toda 
mulher deve saber?”, de Simone Grilo Diniz e 
Ana Cristina Duarte, Editora Unesp

Livro “Parto humanizado - Formas alternati-
vas”, de Hugo Sabatino, Editora Unicamp

Livro “Humanização do parto: política públi-
ca, comportamento organizacional e ethos 
profissional”, de Mônica Bara Maia, Editora 
FIOCRUZ

Livro “A alma do parto: um novo paradigma 
para a humanização do parto”, de Adriana 
Tanese Nogueira, Editora Biblioteca 24 horas

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO:

Dissertação de mestrado da USP “Parto hu-
manizado na percepção dos profissionais de 
saúde envolvidos”

NASCER COM RESPEITO: O 
QUE É PARTO HUMANIZADO?

NA INTERNET:

Pesquisa Nascer no Brasil 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(2014) www6.ensp.fiocruz.br/

nascerbrasil

Violência Obstétrica – Parirás 
com dor. Dossiê elaborado 

pela Rede Parto do Princípio 
para a CPMI da Violência 
Contra as Mulheres (2012) 

www.partodoprincipio.com.br

Pesquisa Mulheres brasileiras 
e gênero nos espaços público 
e privado da Fundação Per-
seu Abramo e SESC (2010) 
http://novo.fpabramo.org.br/

sites/default/files/pesquisainte-
gra_0.pdf
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TA Diretoria do CRP-PR 
fala dos desafios para 
a gestão 2016-2019

Em entrevista à Contato, a nova diretoria 
do Conselho Regional de Psicologia do Pa-
raná (CRP-PR), que assumiu a gestão em 23 
de setembro, conta um pouco como o gru-
po de conselheiras(os) foi formado e os ob-
jetivos para o próximo triênio, destacando 
a participação democrática e a pluralidade 
no exercício profissional.

CONFIRA A NOVA DIRETORIA:

João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173) – Presidente
Rosangela Lopes de Camargo Cardoso (CRP-08/01520) – Vice-Presidente

Carolina de Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381) – Secretária
Francisco Mario Pereira Mendes (CRP-08/01774) – Tesoureiro
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O que foi levado em consideração 
ao formar o grupo de 30 
conselheiras(os)? 

Levamos em conta a diversidade. Convi-
damos pessoas que têm larga experiência 
em seus campos e/ou áreas de atuação, 
para que a Psicologia fosse bem represen-
tada em seu todo. O grupo foi sendo for-
mado aos poucos, baseado em afinidades 
profissionais, e por pessoas com vontade 
de se engajar, contribuir. Integramos Psi-
cólogas(os) que já possuíam experiência 
em gestões anteriores do CRP-PR e tam-
bém Psicólogas(os) mais jovens, mas  com 
um trabalho inovador e um engajamento 
com as questões da categoria,  acreditando 
que os mais jovens e com menos tempo de 
profissão podem ensinar os mais velhos, e 
vice-versa. Também convidamos profissio-
nais que admiramos, e aos poucos fomos 
formando um grupo coeso e unido, para 
estar à frente dos trabalhos nos próximos 
três anos. Além das(os) 30 conselheiras(os), 
também convidamos profissionais renoma-
das(os) para nos ajudar com questões espe-
cíficas que possam surgir, adotando o mo-
delo de “coletivo ampliado” utilizado pela 
gestão do grupo Fortalecer no Conselho 
Federal de Psicologia.

Quais são os principais objetivos a 
serem alcançados pela gestão nos 
próximos três anos?

Queremos discutir as questões pertinentes 
à Psicologia para melhorar o exercício pro-
fissional e atender às demandas atuais da 
profissão, sempre com o objetivo de nos 
fortalecermos enquanto categoria. Esta 
gestão terá o compromisso de se colocar a 
serviço da Psicologia, das(os) Psicólogas(os) 
e da sociedade, em defesa da pluralidade da 
profissão, com sua complexidade técnica, 
importância e ética e as singularidades das 
regiões do Paraná. Para isso, contaremos 

com a participação democrática de profis-
sionais das diversas áreas de atuação, apro-
ximando-nos de associações formadoras, 
Instituições de Ensino Superior e estudan-
tes. Além disso, queremos que a constru-
ção do orçamento seja mais participativo, 
com a realização de prévias orçamentárias 
nas Representações Setoriais. Temos como 
meta que 18% do valor arrecadado pelos se-
tores retorne em ações técnico-políticas em 
cada setor, entre outras ações. 

Como vocês esperam alcançar estes 
objetivos?

Principalmente integrando as regiões do 
Estado, permitindo a participação do maior 
número de profissionais possíveis e traba-
lhando através das Comissões Permanentes 
e Temáticas, para discutir de forma ampla 
e abrangente as questões importantes em 
cada área e/ou campo de atuação. Cada Co-
missão receberá Psicólogas(os) colaborado-
ras(es) que trabalharão junto com o grupo 
de conselheiras(os). A relação que preten-
demos estabelecer com a categoria é demo-
crática. Um exemplo disso é a destinação de 
recursos para eventos. Vamos trabalhar com 
editais destinados para projetos apresenta-
dos por Psicólogas(os),  oferecendo igual 
oportunidade para todos os interessados, 
dentro de uma escolha democrática, com 
participação legítima e transparente.

Que inovações serão trazidas para 
essa gestão?

As inovações que queremos trazer são 
aquelas que a categoria apresenta em sua 
diversidade e pluralidade e possam ser in-
corporadas à nossa gestão. São as(os) Psi-
cólogas(os) paranaenses as(os) responsá-
veis  por nos mostrarem as novas demandas 
e práticas, para que possamos trabalhar no 
sentido de fortalecer e integrar a  profissão 
no Estado.

São as(os) 
Psicólogas(os) 
paranaenses 
as(os) 
responsáveis  por 
nos mostrarem 
as novas 
demandas e 
práticas, para 
que possamos 
trabalhar no 
sentido de 
fortalecer e 
integrar a  
profissão no 
Estado.
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No grupo desta diretoria, alguns já 
foram conselheiros anteriormente. 
Vocês percebem que a Psicologia 
mudou nas últimas décadas e se 
apresenta de forma diferente nos 
dias atuais?

Por mais que o número de profissionais te-
nha aumentado de forma exponencial desde 
a criação do Conselho (hoje somos cerca de 
16 mil no Paraná), a preocupação é a mesma: 
fortalecer e ajudar a melhorar o exercício 
profissional. No início, quando o CRP-PR foi 
criado, tínhamos uma demanda menor de 
serviços e basicamente funcionávamos para 
fiscalizar e orientar as(os) profissionais. Hoje, 
além disso, que é o objetivo principal dos 
Conselhos Regionais e do Conselho Federal, 
também discutimos sobre inúmeras questões 
pertinentes a um grande número de áreas e 
campos. No começo havia apenas a Psicolo-
gia Clínica, a Psicologia Organizacional e a 
Psicologia da Educação. Hoje a complexidade 
é maior, o número de profissionais é maior, 
mas o desafio é o mesmo: fortalecer a cate-
goria e aprimorar o exercício da profissão.

Na avaliação de vocês, quais os 
principais desafios que a Psicolo-
gia enfrenta hoje no Brasil? E para 
as(os) profissionais, o que tem sido 
mais desafiador?

A ampliação da demanda pela sociedade é o 
grande desafio enfrentado pelas(os) profis-
sionais. Com maior número de áreas de atu-
ação e inserção da Psicologia em setores da 
sociedade que antes não tinham acesso ao 
serviço, as(os) Psicólogas(os) precisam dar 
conta desta demanda e isto é um desafio.

Quais foram os principais avanços 
para a área nos últimos anos?

Tivemos alguns avanços importantes, entre 
eles o estabelecimento de Políticas Públicas 
que permitiram o ingresso de muitas(os) pro-
fissionais da Psicologia no mercado de traba-
lho. Através destas políticas, a Psicologia foi 
sendo inserida em áreas importantes como a 
saúde, a educação e a assistência social, por 
exemplo. Ainda precisamos avançar, mas isso 
sem dúvida possibilitou um aumento de em-
pregos e maior visibilidade da(o) Psicóloga(o) 
para a sociedade, destacando a importância 
da inserção da(o) profissional em tantas áreas.

Na opinião de vocês, o que precisa 
mudar?

Sempre pensamos na questão da formação 
profissional, nas questões éticas. Até mesmo 
a relação com o CRP, que precisa vir desde 
a época da universidade. Outra questão é o 
próprio espaço ocupado pela Psicologia, pelo 
qual precisamos sempre lutar. Um exemplo é 
o recente Projeto de Lei do Senado que prevê 
a exclusão das(os) Psicólogas(os) de cargos 
nas empresas [o Projeto de Lei do Senado 
nº 439/2015 propõe que apenas administra-
dores possam exercer cargos como analistas 
e gestores de RH]. Estamos sempre preci-
sando nos afirmar enquanto profissionais. 
Outro ponto é a questão do engajamento 
político. A ditadura cerceou este engaja-
mento dos cidadãos brasileiros e, de lá para 
cá, mesmo com a abertura política em dire-
ção à democracia ainda temos muito para 
recuperar nesse sentido – e nos fazermos 
presentes nas questões que demandam um 
comprometimento político. Não é diferente 
na Psicologia. Ainda há um grupo dominante 
que direciona as questões que deveriam ser 
discutidas de forma ampla e democrática. 
Nossa gestão quer mudar isso e permitir que 
a participação das(os) Psicólogas(os) seja le-
gítima, com a maior transparência possível. 

“(...) o desafio é o mesmo: 
fortalecer a categoria e aprimorar o 

exercício da profissão.”
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QUEM SÃO OS TRINTA CONSELHEIRAS(OS) DA GESTÃO?

CONSELHEIRAS(OS) EFETIVOS
João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173)
Rosangela Lopes de Camargo Cardoso (CRP-08/01520)
Francisco Mario Pereira Mendes (CRP-08/01774)
Carolina de Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381)
Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/1494)
Nelson Fernandes Junior (CRP-08/07298)
Deisy Maria Rodrigues Joppert (CRP-08/01803)
Nanci Garcia Cairo (CRP-08/17250)
Frank da Silva Veiga (CRP-08/18493)
Mariana de Oliveira Prochet (CRP-08/19198)
Maria Cristina Neiva de Carvalho (CRP-08/01397)
Angela Sanson Zewe (CRP-08/06216)
Elisa Mara Ribeiro da Silva (CRP-08/03543)
Maria Sezineide Cavalcante de Melo (CRP-08/03183)
Celia Regina Cortellete (CRP-08/00457)

CONSELHEIRAS(OS) SUPLENTES
Gilberto Gaertner (CRP-08/05000)
Sandra Regina Fergutz dos Santos Batista (CRP-08/02667)
Silvio Araujo Vailões (CRP-08/17829)
Suzana Maria Borges (CRP-08/01855)
Iara Lais Raittz Baratieri (CRP-08/18399)
Sandra Cristine Machado Mosello (CRP-08/18391)
Jane Biscaia Hartmann (CRP-08/00642)
Luciano Bugalski (CRP-08/11857)
Debora Cruz Marinho (CRP-08/11578)
Jane Margareth Moreira de Carvalho (CRP-08/13522)
Camila Maia de Oliveira Borges Paraná (CRP-08/11213)
Adriane Wollmann (CRP-08/06579)
Erica Antunes Carlos (CRP-08/17262)
Mari Angela Calderari Oliveira (CRP-08/01374)
Semiramis Maria Amorim Vedovatto (CRP-08/06207)
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As Comissões Permanentes e Especiais (Temá-
ticas) funcionam para atender às demandas 
da categoria, gerando discussões e trabalhos 
para a melhoria do exercício profissional.

Neste triênio, teremos as seguintes comissões:

COMISSÕES PERMANENTES
Comissão de Ética
Comissão de Orientação e Fiscalização
Comissão de Comunicação Social
Comissão de Direitos Humanos

COMISSÕES ESPECIAIS (TEMÁTICAS)
Psicologia Clínica
Psicologia Jurídica

Psicologia na Assistência Social
Psicologia Escolar e da Educação
Psicologia e Saúde
Mobilidade Humana e Trânsito
Psicologia Hospitalar
Comissão de Estudantes 
Psicologia e Cultura
Psicólogo Iniciante
Avaliação Psicológica
Psicologia Organizacional e do Trabalho
Psicologia do Esporte
Neuropsicologia

Coordenação técnica de Comissões: 
Milena Luiza Poletto
comissoes08@crppr.org.br

As Comissões da 
nova gestão
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comissão de Avaliação Psicológica 
vem, ao longo de sua existência, 
buscando encontrar respostas 
para os inúmeros posicionamen-
tos e questionamentos sobre esta 

prática. O objetivo é fortalecer esta atividade 
como uma prática privativa da(o) profissional 
Psicóloga(o). Embora na última década muito 
conhecimento teórico e técnico sobre o pro-
cesso de Avaliação Psicológica em suas dife-
rentes dimensões tenha sido construído, ela 
ainda se configura como um grande desafio 
para a Psicologia. Considerando a emergência 
de novos campos de atuação, a(o) Psicólo-
ga(o) se depara com a necessidade de encon-
trar caminhos que favoreçam a especificidade 
da aplicação da Avaliação Psicológica nestes 
contextos, bem como identificar uma prática 
da Avaliação Psicológica mais significativa em 
campos tradicionais da Psicologia.

A nova gestão, a partir da atuação da Co-
missão de Avaliação Psicológica, propõe di-
retrizes que caracterizem a busca da poten-
cialização de ações  que historicamente já 
vem contextualizando esta área de atuação, 
bem como ações que visem à construção de 
conhecimentos inovadores que contribuam 
não só para a prática da Avaliação Psicológi-
ca, mas principalmente para a consolidação 
da Psicologia como ciência e profissão. 

A Comissão de Avaliação Psicológica estará 
sempre alerta às demandas sociais que se 
impõem a esta prática de forma a colabo-

Comissão de 
Avaliação Psicológica 
PROPOSTAS PARA A GESTÃO 2016-2019

rar na sustentação junto às(os) profissionais 
Psicólogas(os) de uma prática ética e qua-
lificada, bem como junto à comunidade no 
sentido de ressignificar a representação so-
cial da Avaliação Psicológica a partir da sua 
importância diante dos direitos humanos.

NOSSOS OBJETIVOS

 » Conceituar a Avaliação Psicológica como 
um processo  baseado  em pressupostos 
científicos que caracterizam a compreen-
são de um fenômeno, no qual a realidade 
é significada a partir do uso de conceitos, 
noções e de teorias científicas;

 » Caracterizar a Avaliação Psicológica como 
um processo de conhecimento em que 
cabe uma análise global de seu objeto de 
estudo a partir de um raciocínio clínico 
que dê significado às diferentes estraté-
gias utilizadas pela(o) Psicóloga(o);

 » Identificar aspectos que caracterizam os 
pontos fortes da Avaliação Psicológica, 
bem como as fragilidades deste processo;

 » Refletir sobre a concretização do proces-
so de Avaliação Psicológica nos diferentes 
campos de atuação da Psicologia diante 
das diversas demandas que estão presen-
tes nesta prática profissional;

 » Identificar e diferenciar as diferentes estra-
tégias utilizadas no processo de Avaliação 
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Psicológica com foco na orientação e sis-
tematização deste processo para Psicólo-
gas(os) atuantes nesta área;

 » Realizar levantamento de produções cien-
tíficas sobre Avaliação Psicológica para 
elaboração de um banco de dados, a fim 
de auxiliar teoricamente as(os) Psicólo-
gas(os) que atuam nesta área.

AS PROPOSTAS DE TRABALHO

 » Promoção de discussão de assuntos perti-
nentes ao papel da(o) Psicóloga(o) frente 
à Avaliação Psicológica e assuntos afins;

 » Integração de profissionais que atuam com 
Avaliação Psicológica com professores que mi-
nistram as disciplinas referentes à Avalição Psi-
cológica com o objetivo de estabelecer rela-
ção significativa entre a prática e a formação;

 » Implementação de discussão sobre a for-
mação em Avaliação Psicológica, incluin-
do a importância da educação continuada;

 » Compilação de produção científica sobre 
Avaliação Psicológica e divulgação siste-
mática entre as(os) Psicólogas(os);

 » Promoção de capacitações que possibi-
litem uma atuação em Avaliação Psico-
lógica a partir do entendimento de um 
processo moldado no raciocínio clínico 
ressignificando o lugar do teste psicológi-
co neste processo;

 » Divulgação de aspectos relevantes para 
a comunidade em geral com o objetivo 
de orientação quanto a ações e condutas 
éticas esperadas das(os) profissionais na 
prática da Avaliação Psicológica nos dife-
rentes contextos em que é aplicada;

 » Promoção de espaços de reflexão e cons-
trução de protocolos sobre as condições 

necessárias para o desenvolvimento da 
Avaliação Psicológica nos diferentes con-
textos de aplicação nos quais a(o) Psi-
cóloga(o) tem recebido demandas para 
tal prática, como: instituições jurídicas e 
prisionais, trânsito, escolas, hospitais, uni-
dades básicas de saúde, contexto clínico, 
segurança privada, concurso público, es-
paços confinados, pré-cirurgias, situações 
de catástrofes ambientais, entre outros;

 » Publicação de material com foco em as-
pectos práticos da Avaliação Psicológi-
ca que facilite o entendimento por parte 
das(os) profissionais Psicólogas(os) no que 
diz respeito ao contrato de uma Avaliação 
Psicológica, à utilização de diferentes es-
tratégias, à importância dos aspectos téc-
nicos dos testes psicológicos, à construção 
de documentos resultantes da Avaliação 
Psicológica, bem com à importância de 
uma entrevista devolutiva. 

 » Promoção de espaços de discussão sobre 
as resoluções do CFP (Conselho Federal de 
Psicologia) pertinentes à Avaliação Psicoló-
gica a partir de um ponto de vista prático, 
entendendo a relevância do alcance social 
de um processo de Avaliação Psicológica.

09 e 10 de junho de 2017
Jornada Paranaense de Avaliação 
Psicológica  

25/03, 02/09 e 11/11 de 2017
Encontro Paranaense de 
Professores de Avaliação 
Psicológica

ANOTE NA 
AGENDA
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ÉT
IC

AENTENDENDO COMO 
FUNCIONA A COE

As Comissões de Ética dos Conselhos de Psi-
cologia são permanentes, previstas no Regi-
mento Interno de cada Conselho Regional, 
existem por  exigência de Lei Federal que 
institui os Conselhos de Psicologia no Brasil 
e têm como objetivo cumprir algumas fun-
ções destas autarquias, conforme determi-
nado pela Lei Federal nº 5766/1971, qual seja, 
orientar e disciplinar o exercício profissional 
de Psicóloga(o). 

Desta forma, as COEs têm por objetivo:

 » Orientar profissionais e estudantes quanto 
a aspectos éticos do exercício profissional 
(parágrafo único do artigo 67, do Regimen-
to Interno do CRP 8ª Região);

 » Conduzir os Processos Disciplinares Ordiná-
rios (quando a(o) Psicóloga(o) denunciada(o) 

supostamente cometeu uma infração a 
uma resolução administrativa – CPD, art. 
4ª), os Processos Disciplinares Funcionais 
(quando o denunciado é um conselheiro 
que supostamente cometeu uma infração 
disciplinar no exercício de sua função de 
conselheiro – CPD, art. 7º) e os Processos 
Ético Disciplinares (quando as(os) Psicólo-
gas(os) são denunciadas(os) por supostas 
infrações éticas profissionais – CPD, art. 18). 

COMO SÃO CONSTITUÍDAS AS 
COMISSÕES DE ÉTICA?

As Comissões de Ética são formadas por, 
no mínimo, três membros, sendo que pelo 
menos um deles deve ser conselheira(o) efe-
tiva(o), o qual terá o encargo de presidir a 
Comissão (Regimento Interno CRP-08, art. 
60). Os demais membros poderão ser con-
selheiras(os), efetivos ou não, ou convida-
das(os), sendo que todos terão seus nomes 
aprovados pelo Plenário1 do CRP-PR. Enten-

Comissão 
de Ética: 
PLANEJAMENTOS E DESAFIOS 
PARA OS PRÓXIMOS TRÊS ANOS

1. Plenário: conjunto 
de conselheiros 
do Conselho, o 
qual se reúne para 
decisões colegiadas. 
Atualmente, o 
plenário é constituído 
de 30 conselheiras(os) 
eleitas(os), sendo 15 
efetivas(os).
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de-se por membros convidadas(os) ou co-
laboradoras(es) aquelas(es) Psicólogas(os) 
que, não sendo conselheiras(os) nem funcio-
nárias(os) do Conselho, atuam na COE em 
trabalho voluntário, ou seja, sem remunera-
ção ou qualquer outra forma de retribuição 
financeira, conforme determina a Lei do Vo-
luntariado (lei nº 9.608/1998). 

Também poderão participar das atividades 
desenvolvidas pela Comissão de Ética Psi-
cólogas(os) indicadas(os) pela própria Co-
missão, como membros das Comissões de 
Instrução, com atividade restrita somente 
a este ato processual. Além disso, a(o) Psi-
cóloga(o) poderá colaborar com o CRP-PR, 
no âmbito da Comissão de Ética, na quali-
dade de defensor dativo – quando existe 
um processo na Comissão de Ética em que 
a(o) Psicóloga(o) denunciada(o), apesar de 
ter conhecimento da existência da denún-
cia contra si, não responde às intimações da 
Comissão de Ética para se defender, sendo 
nomeado, desta forma, um defensor dativo. 

O QUE SÃO AS COMISSÕES DE 
INSTRUÇÃO? 

A Comissão de Instrução poderá ser forma-
da com os mesmos poderes da Comissão de 
Ética, na fase de instrução do processo, cola-
borando para a otimização dos trabalhos da 
COE. Nesta fase ocorre a análise do proces-
so, em que se verifica a necessidade de reali-
zar oitivas de instrução ou coleta de outras 
provas. Não havendo necessidade, o proces-
so será encaminhado para as partes se ma-
nifestarem em alegações finais. Do contrá-
rio, serão agendadas as oitivas de instrução 
– audiências em que as partes do processo 
(denunciante e denunciado) e suas testemu-
nhas serão ouvidas com o objetivo de escla-
recer e/ou comprovar os fatos relatados na 
denúncia e que estão sendo averiguados no 
processo, bem como defender, cada uma 
das partes, os seus direitos. A Comissão de 

Instrução será composta por, no mínimo, 
três Psicólogas(os), sendo que, obrigatoria-
mente, um de seus membros deve ser da 
Comissão de Ética, que presidirá a instrução. 
Os demais membros desta Comissão pode-
rão ser Psicólogas(os) convidadas(os) que 
deverão estar regularmente inscritas(os) no 
CRP e preferencialmente ligadas(os) à área 
do caso em questão. Todos os membros são 
nomeados mediante portaria específica. 

QUEM SÃO OS INTEGRANTES DA 
COMISSÃO DE ÉTICA NESTA NOVA 
GESTÃO DO CRP-PR?  

A Comissão de Ética, nesta gestão do grupo 
Força e Inovação, é formada pela Psicóloga 
Deisy M. Rodrigues Joppert (CRP-08/01803) 
– conselheira efetiva que assume a presi-
dência da Comissão –, juntamente com as 
Psicólogas Sandra Cristine M. Mosello (CRP-
08/18391) e Iara L. Raittz Baratieri (CRP-
08/18399), conselheiras suplentes. 

É facultada à Comissão de Ética a possibili-
dade de convidar Psicólogas(os) para com-
porem a equipe de trabalho. Para tanto fo-
ram emitidos convites a diferentes colegas e 
realizou-se, em 03 de novembro de 2016, um 
encontro no qual se apresentou a COE e a 
função a ser desempenhada pela Comissão 
e futuras(os) colaboradoras(es). 

Além das(os) conselheiras(os) e colabora-
doras(es), a Comissão de Ética conta com a 
dedicação de duas funcionárias do CRP: Ma-
rilene Antoniacomi dos Santos, analista ad-
ministrativo-financeiro formada em Gestão 
de Pessoas pela FAE e atuante na Comissão 
de Ética desde 2007, responsável pela parte 
administrativa; e a Psicóloga Elisandra Miran-
dola Krause (CRP-08/10853), assistente técni-
ca, graduada e com pós-graduação em Saúde 
Mental, Psicopatologia e Psicanálise pela PU-
CPR. No CRP-PR, atuou como Orientadora Fis-
cal de setembro de 2011 a setembro de 2016, 
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passando a integrar a Comissão de Ética a 
convite desta nova gestão, sendo responsável 
pela parte técnica na orientação às partes do 
processo e/ou à sociedade em geral, no que 
se referente a representação processual. 

PLANEJAMENTO E ALGUNS 
DESAFIOS

 » Efetivar a mediação de conflitos no CRP-PR
A Comissão de Ética tem como um de 
seus desafios para o triênio 2016/2019 
efetivar a mediação e a conciliação no 
âmbito do CRP-PR. Esta inovação aten-
de a uma reivindicação da categoria que 
aprovou, no último COREP (Congresso 
Regional da Psicologia do Paraná), a 
utilização desses métodos quando da 
denúncia de Psicólogas(os) por infrações 
no exercício profissional (9º COREP, eixo 
1, proposta 24). E, para efetivar a ins-
talação da mediação e da conciliação, 
conforme determina a Resolução CFP n° 
007/2016, foi instaurado um Grupo de 
Trabalho (GT) constituído por represen-
tantes da diretoria do CRP-PR, Comis-
são de Ética, Comissão de Orientação e 
Fiscalização e gerência técnica do CRP. 
Este, portanto, é um grande desafio 
não só para a Comissão de Ética nesse 
triênio, como para toda a gestão. A Co-
missão de Ética voltará a abordar este 
tema, de forma específica, nas próximas 
edições da Revista Contato. 

 » Orientação
A Comissão de Ética, juntamente com a 
Comissão de Orientação e Fiscalização, 
intensificará ações conjuntas no interior 
do Paraná abordando a ética profissional, 
dando cumprimento ao determinado no 
9º COREP, eixo 2, proposta 55. Estas ações 
serão executadas em diferentes pontos do 
Paraná, ao longo do triênio, e dirigidas a 
Psicólogas(os), estudantes de Psicologia 
e/ou sociedade em geral.  

A COMISSÃO DE
ÉTICA EM NÚMEROS*

DO TOTAL DE PROCESSOS:

6

2013

16

2014

23

2015

17

2016

R E F E R E M - S E  A  D E N Ú N C I A S  R EC E B I D A S  E M

58 P R O C E S S O S
E M  T R A M I TA Ç Ã O

3 A G U A R D A N D O
A P L I C A Ç Ã O
D E  P E N A L I D A E

2 C O M  P R A Z O
D E  R EC U R S O
N O  C F P

32 A G U A R D A M  A
E L A B O R A Ç Ã O  D O
R E L AT Ó R I O  P R E L I M I N A R

5 E M  T R A M I TA Ç Ã O  N O  C O N S E L H O
F E D E R A L  D E  P S I C O L O G I A ,
PA R A  J U L G A M E N T O  D E  R EC U R S O

* D A D O S  AT É  S E T E M B R O / 2 0 1 6 .
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C O M P R E E N D E N D O  O 
PA P E L  D A  C O F  E  A S 
P E R S P E C T I VA S  PA R A  O 
N O V O  T R I Ê N I O

QUEM COMPÕE A COF?

A Comissão de Orientação e Fiscalização 
é um dos pilares do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR). Para cum-
prir sua função, a COF é composta por 
conselheiras – sendo presidida pela conse-
lheira Efetiva Ludiana Cardozo Rodrigues 
(CRP-08/14941) – além de cinco orienta-
dores fiscais (três em Curitiba, uma em 
Londrina e outro em Cascavel), que são 
profissionais da Psicologia contratados 
por concurso público, com registro ativo 
no CRP-PR e em dia com suas anuidades – 
seguindo os mesmos deveres de todas(os) 
as(os) Psicólogas(os). Além da equipe, há 
a possibilidade de que Psicólogas(os) par-
ticipem como colaboradoras(es). 

COMO ATUAM OS ORIENTADORES 
FISCAIS?

O trabalho da COF encontra-se dividido em 
regiões de abrangência, para melhor aten-
dimento às(os) Psicólogas(os) e à sociedade 
em geral.

De acordo com o Manual Unificado de Orien-
tação e Fiscalização (MUORF), os orientado-
res fiscais têm como função:

 » Seguir as diretrizes e demandas da COF;

 » Inspecionar clínicas, hospitais, consultó-
rios, empresas, escolas e quaisquer outras 
entidades que prestem serviços de Psico-
logia, obedecidas as disposições gerais;

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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 » Efetuar diligências para comprovar denún-
cias ou averiguar indícios de infração;

 » Verificar se a responsabilidade e a execu-
ção dos serviços de Psicologia mantidos 
ou prestados por empresas ou instituições 
de direito público e privado estão a cargo 
de Psicóloga(o) regularmente inscrita(o) 
no CRP;

 » Verificar a situação profissional das(os) 
Psicólogas(os) contratadas(os) por insti-
tuições ou empresas que mantenham ou 
prestem serviço de Psicologia;

 » Encaminhar à Comissão, periodicamente, 
relatório de suas atividades, acompanha-
do dos termos de visita lavrados;

 » Identificar indícios de irregularidades atra-
vés do acompanhamento de divulgação 
de serviços profissionais veiculados em 
jornais locais, periódicos, folders, carta-
zes, ou em outros meios de comunicação, 
e realizar visitas para averiguação.

As orientações realizadas pela COF podem 
ser feitas por telefone, e-mail, ofícios ou 
presencialmente, por convocação da(o) 
profissional e também nas visitas ao local 
de trabalho da(o) Psicóloga(o). Caso seja 
convocada(o), a(o) profissional deverá 
comparecer na data, horário e no local in-
dicados no documento recebido (sede ou 
subsedes do CRP-PR), ocasião na qual lhe 
serão explicados os motivos para tal, bem 
como feitas e devidamente registradas as 
orientações referentes ao fato que motivou 
a convocação. 

Os orientadores fiscais contam com o au-
xílio das(os) conselheiras(os) nas discus-
sões e posicionamentos de ordem técnica 
e podem também solicitar a apreciação do 
Plenário, dependendo da abrangência das 
temáticas em pauta. 

COMO FUNCIONAM AS 
FISCALIZAÇÕES? 

As fiscalizações têm como objetivo verificar 
a existência de evidências de condutas irre-
gulares na atuação das(os) Psicólogas(os), 
podendo ser realizadas como ações de roti-
na ou motivadas por queixas/denúncias. 

Nas visitas de fiscalização/vistoria de Pessoa 
Jurídica, os orientadores fiscais fazem um re-
gistro detalhado dos fatos verificados, preen-
chendo os termos específicos para cada inter-
venção da COF. Durante a visita, caso sejam 
verificadas irregularidades, será concedido 
um prazo, compatível com a natureza da ade-
quação necessária, para que a(o) Psicóloga(o) 
regularize a situação. É direito da(o) Psicólo-
ga(o) solicitar cópia dos termos lavrados pelo 
orientador fiscal, que serão digitalizados e en-
viados por e-mail, além de serem arquivados 
na COF em nome da(o) profissional (Pessoa 
Física) ou da empresa (Pessoa Jurídica).

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS DE 
REGISTRO USADOS PELA COF?

Os documentos mais utilizados pela COF em 
suas ações, conforme o MUORF, são: termo 
de orientação, termo de visita, auto de cons-
tatação, termo de lacre, termo de deslacre 
e termo de destruição de materiais, sendo 
este último resultado da iniciativa da COF 
do CRP-PR, disponibilizado para conheci-
mento e uso dos outros CRP’s, em evento de 
treinamento nacional de COF’s, promovido 
pelo CFP no ano de 2015. 

No que alude a outros trâmites e aos demais 
documentos produzidos pelos profissionais 
da COF, podem ser citados os memoran-
dos e também os ofícios interinstitucionais, 
além dos artigos de orientação técnica à ca-
tegoria e os relatórios mensais de produtivi-
dade, visando à traçar dados quantitativos e 
verificar a abrangência das ações realizadas. 



| CONTATO 10830

Portanto, todas as atividades desempenha-
das pela COF são registradas e mensalmen-
te compiladas em um único documento, 
resultando no relatório anual do trabalho 
da Comissão. Ainda, são realizadas reuniões 
semanais, envolvendo todos os orientadores 
fiscais e conselheiras da COF, integrando-os 
por meio tecnológico, oportunizando a aná-
lise e discussão das temáticas e seus devidos 
encaminhamentos. Destaca-se também a 
existência de um fluxo de trocas diárias de 
e-mails entre todos os integrantes da COF, a 
fim de otimizar a reflexão e o encontro das 
informações pertinentes às demandas. 

DE QUE OUTRAS AÇÕES A COF 
PARTICIPA? 

Entre as outras ações promovidas pela COF 
estão a entrega da Carteira de Identidade 
Profissional (CIP) às(os) novas(os) Psicólo-
gas(os), feita juntamente com uma palestra 
de orientação, e a participação em palestras 
de Instituições de Ensino Superior (IES) e tam-
bém em eventos direcionados à categoria.

Além disso, ações conjuntas são realizadas 
com outros órgãos de classe e demais insti-
tuições, mobilizando e orientando a catego-
ria em torno de questões que sejam do seu 
interesse imediato ou de sua necessidade, 
bem como da sociedade em geral. A criação 
destas parcerias são importantes no sentido 
da implementação de projetos de trabalho 
mais assertivos, das lutas pelo fortalecimen-
to técnico da categoria e pelo reconheci-
mento social da profissão.

O fluxo de trabalho diário da Comissão de 
Orientação e Fiscalização é bastante dinâ-
mico e demanda conhecimentos específicos 
referentes à legislação profissional, decretos 
e resoluções que regulamentam e estabele-
cem parâmetros para o exercício da profis-

são de Psicóloga(o), garantindo, no resguar-
do do direito da população, que os serviços 
psicológicos prestados estejam dentro dos 
preceitos técnicos e éticos da profissão.

Um dos maiores desafios da COF, em um 
contexto de novas conjunturas socioeconô-
micas da população brasileira, é atuar frente 
às exigências postas pela complexidade do 
trabalho coletivo e a necessidade de de-
senvolver um trabalho interdisciplinar/mul-
tidisciplinar, considerando suas inúmeras 
implicações no processo de democratização 
e universalização das Políticas Públicas, na 
ausência de legislações suficientes para nor-
tear o trabalho. 

Os contextos nos quais ocorre o trabalho da 
COF são contínuos, e não estanques. Deve-
-se considerar o acúmulo e a construção de 
novos saberes em cada campo de atuação, 
a discussão comprometida com a categoria, 
a interface com as entidades da Psicologia 
e com as demais profissões e a atenção às 
demandas da população, dos movimentos 
sociais e da gestão pública para que o XIII 
Plenário do CRP-PR, baseado em valores de 
dinamismo, força e inovação, conduza seus 
trabalhos. 

A identidade do trabalho da COF durante a 
Gestão 2016-2019 é a de promover a articu-
lação de ações socialmente expressivas, in-
cluindo realização da leitura crítica das pecu-
liaridades profissionais que mais demandam 
orientação, a fim de se obter dados concretos 
e de se construir mecanismos para tal enfren-
tamento, em consonância com o significado 
social da profissão, bem como com as diretri-
zes que a norteiam e a legitimam.
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Psicólogo. Coordenador do Curso de Pós-graduação em Psicos-
sociologia da Juventude e Políticas Públicas da Fundação Es-

cola de Sociologia e Política de São Paulo. Conselheiro Federal 
gestão 2013 – 2016.

transição de governança em 
nossas autarquias exige aprimo-
ramento. Em um modelo demo-
crático representativo os modos 

de governo são escolhidos por suas diferen-
ças. Os Conselhos Regionais de Psicologia 
(CRP’s) e o Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), desde o final da década de 1990, ado-
tam o modelo representativo por eleições 
diretas, o que exige maturidade e ética, pois 
em algum momento haverá a transição por 
modelos distintos e até opositivos. As transi-
ções governamentais não estão positivadas 
em nossas leis, e encontramos em muitos 
casos desmando e, em situações extremas, 
subtração e destruição de documentos. É 
comum encontrarmos que a frustração pela 
derrota das eleições acaba em tentativas de 
sabotagem para os recém-eleitos.  Encon-
tramos algumas orientações pelos Tribunais 
de Contas espalhados pelo país e, em 2012, 
a Secretaria de Relações Institucionais da 

Presidência da República editou cartilha 
orientativa aos gestores municipais con-
tendo diretrizes básicas para uma transição 
de governo1. Como os Conselhos Profissio-
nais são autarquias de Direito Público boa 
parte das orientações contidas na cartilha 
nos serve de referência. Ali constam orien-
tações básicas que permitem às autarquias 
continuarem com suas funções precípuas 
definidas em lei sem prejuízo da categoria 
e sociedade como, por exemplo, instalar 
equipe de transição, preparar e apresentar 
relatórios, disponibilizar informações, etc. 
Talvez pela falta de uma tradição pela de-
mocracia e alternância do poder, afinal nos-
sa democracia republicana se alterna com 
períodos ditatoriais, um amadurecimento 
ético e político das Psicólogas e Psicólogos 
que dirigem nossas instituições seja neces-
sário. E, como se não bastasse, a tradição 
de velamento das ações e contas públicas 
acaba por manter a categoria distante dos 

1. Brasil, Presidência da República-
SRI. Orientações para o Gestor 
Municipal: encerramento de 
mandato, 2012.

A
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Conselhos. Temos que nos perguntar se foi 
uma atitude deliberada das gestões para 
que não houvesse participação da plurali-
dade que caracteriza nosso ofício. Depois 
de quase duas décadas de gestão do CFP 
por um único grupo político (denominado 
Cuidar da Profissão), em 2013 venceu uma 
nova proposta de governança que se chama 
Fortalecer a Profissão. A transição àquela 
época foi marcada por ocultamento de in-
formações e cessão de documentos sem ser-
ventia. Inclusive a transição só ocorreu após 
insistentes ofícios da chapa vencedora para 
que ela ocorresse2. Mesmo assim, somente 
após a posse efetiva da gestão foi possível 
descobrir o déficit financeiro e orçamentá-
rio do CFP, contas que não haviam sido pa-
gas, convênios estabelecidos após perderem 
as eleições... Em 2013, por decisão da nova 
gestão do Conselho Federal de Psicologia, 
a Gerência de Tecnologia da Informação do 
CFP e sua equipe desenvolveu um modelo 
de Portal de Transparência3 que cumpre os 
requisitos das normativas legais. Optamos 
por desenvolvê-lo internamente para ser 
disponibilizado a todos os Conselhos Regio-
nais sem custo. Mas, a decisão de alimentar 
o sistema com as informações pertinentes 
é uma política da gestão. Alguns descum-
primentos na transição podem ensejar res-
ponsabilização dos gestores que saem caso 
firam dispositivos normativos como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal4 e a Lei de Acesso 
a Informação5, mas outros são de caráter 

2. Disponível em: http://fortalecercfp.
tumblr.com/, acessado em 31 de 
outubro de 2016.

3. O Portal pode ser acessado pelo 
link: htttp://www.site.cfp.org.br 
pela aba transparência/Portal da 
Transparência

4. Lei Complementar nº 101/2000
5. Lei Federal nº 2527/2011
6. Aqui utilizo as referencias de 

Jacques Lacan sobre o Imaginário 
e o Simbólico. Para saber mais 
se pode consultar: Roudinesco, 
Elisabeth e Plon, Michel. 
Dicionário de Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998.

ético. Vejamos: as gestões dos Conselhos 
Regionais de Psicologia são de três anos, 
iniciando e findando a gestão nos meses 
de setembro. Isso dá 30 (trinta) dias para 
a transição, permitindo à equipe de transi-
ção a leitura de relatórios, contratos, con-
vênios e processos éticos em andamento, 
bem como a situação financeira da autar-
quia. Sem essa transição é grande o risco 
de continuidade de processos, convênios e 
contratos púbicos de interesse da categoria 
e da sociedade. E, além do mais, marca o 
fim de sua gestão política. Não há sentido, 
então, que a gestão programe ações e com-
prometa recursos – que não estejam esta-
belecidos por resoluções – em atividades 
que estejam programadas após o término 
de sua gestão. Isso é no mínimo anti-ético 
(se não ilegal) e a gestão que assume pode 
cancelar esses atos. O prejuízo à categoria 
e à sociedade foi produzido pela gestão 
que termina. Por isso precisamos avançar 
nesse tema pelo bem da continuidade das 
atividades administrativas, dos serviços à 
categoria, da preservação do interesse pú-
blico e o fortalecimento de nossa democra-
cia. Se essa maturidade não for construída, 
será preciso normatizar internamente essas 
regras para que o “narcisismo da gestão” 
não se sobreponha ao interesse da cate-
goria, pois a “prática institucional consoli-
dada”, eufemismo casuístico imaginário de 
um exercício de poder totalitário, por vezes 
precisa do freio do simbólico6.
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CURSO DE

Terapia de Casal
INÍCIO: 18 DE MARÇO DE 2017

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Fone/fax: (41) 3338-8855
                      (41) 9861-4873
intercef@intercef.com.br

www.intercef.com.br

CURSO DE 

Terapia Individual e 
Familiar Sistêmica
INÍCIO: 25 DE MARÇO DE 2017

CURITIBA - PR
Rua Tapajós, 577 | São Francisco | Cep: 80510-330

Cursos destinados a psicólogos e estudantes
de psicologia (9º e 10º períodos).

CURSOS 2017

GRUPOS DE

Supervisão Clínica
“Agir Sistêmico”

Participando dos dois cursos e
da supervisão, o terapeuta recebe
o certi�cado de
Formação em Terapia Sistêmica.

CRP 08-PJ/00215

anuncio_pginteira_2017.pdf   1   29/09/16   22:07
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De todos os fe-
riados, o Ano 

Novo é um dos 
mais significativos 

da nossa sociedade. 
Não há exatamente 

uma lógica para se espe-
rar que o dia depois de 31 de 

dezembro traga novidades, mas o 
ritual que marca o término de um ciclo 

e o começo de outro é considerado em várias 
culturas um símbolo de esperança e alegria.

Ele já foi e ainda é celebrado em diferentes 
datas e nos mais diversos lugares. Segundo 
registros históricos, as primeiras comemo-
rações similares ao Ano Novo remontam à 
pré-história. Na maior parte das sociedades 
primitivas, esses rituais de “regeneração do 
tempo” marcavam a alegria pelas novas co-
lheitas, maturação dos frutos e renovação 
dos estoques de alimentos e simbolizavam a 
gratidão pela fartura, saúde e continuidade 
da vida daquela comunidade. 

Acredito que este sentido se manteve pelos 
séculos e segue até hoje, apesar de revesti-
do atualmente pelo consumo e pelas cores 
dos fogos de artifício. Mas, ainda hoje, em 
meio à contagem regressiva, acompanha-
da por famílias e comunidades, o clima de 
expectativa e de renovação atinge, nem 

que seja um pouquinho, até mesmo o mais 
pragmático do seres. 

Interessante notar como o término oficial 
do ano traz essa noção, fundamental para 
a nossa sociedade, de que algo terminou, 
está concluído. Propõe ainda um balanço do 
que passou e das experiências vividas e, ao 
mesmo tempo, é oportunidade para o pla-
nejamento de novas ações e de renovar as 
energias para as lutas que virão.

É também uma festa democrática. Obser-
vando, é quase como uma grande festa de 
aniversário coletiva. Como se toda a popula-
ção fizesse aniversário junto e visse um novo 
ano de vida iniciar. 

Mais que isso, o ritual nos permite uma sen-
sação de pertença e nos dá uma marcação 
organizadora e tranquilizante do tempo e 
de sua sucessão, dos ciclos da vida. É ain-
da possibilidade de expurgo e mudança que 
concretizamos no rito. Basta pensar nas fa-
mosas resoluções e desejos de Ano Novo.  

Que nestas festas possamos não minimizar a 
importância deste ritual conjunto e simbolizar, 
de alguma forma, aquilo que queremos deixar 
para trás e aquilo que desejamos para 2017. Um 
ano novinho em folha, um novo tempo para 
ser e fazer aquilo que nos deixar mais felizes. 

Novo tempo,
novo ciclo
POR KARLA LOSSE MENDES

Ψ
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Projeto de Lei ignora importância de psicólogas(os) organizacionais
trabalha. Sendo assim, a exclusão da atuação desses 
profissionais na área dos Recursos Humanos vai na 
contramão das demandas do mercado de trabalho.

Ao limitar a presença das(os) psicólogas(os) organiza-
cionais como analistas e gestoras(es), o PLS nº 
439/2015 interrompe o avanço dos saberes multiprofis-
sionais e integrados que hoje se somam para auxiliar 
no desenvolvimento das organizações. A pluralidade 
identificada no campo dos Recursos Humanos não 
pode ser vista como um entrave para a reserva de 
mercado para apenas um setor profissional. A 
contribuição da base teórica e metodológica da 
Psicologia Organizacional e do Trabalho no campo em 
questão é inegável. Os esforços das entidades de classe 
devem, nesse sentido, estar voltados para a possibili-
dade de uma maior junção de conhecimentos multidis-
ciplinares. Em movimento inverso, o PLS tende a 
contribuir para o engessamento das relações de 
trabalho no âmbito organizacional. 

O Sindypsi PR, assim como demais entidades da 
Psicologia no Brasil, é contrário ao PLS 439/2015 por 
considerar que ele minimiza a importância da(o) 
psicóloga(o) organizacional para a sociedade e impede 
o desenvolvimento de um trabalho plural e multidisci-
plinar nas organizações. Em nome da reserva de 
mercado para apenas uma categoria profissional, o 
projeto ignora os impactos positivos da atuação da(o) 
psicóloga(o) no ambiente organizacional. Trata-se de 
uma visão corporativista que não contribui para o 
aprimoramento de uma área tão plural e diversa 
quanto o campo dos Recursos Humanos. 

A atuação de psicólogas/os organizacionais está em 
risco. Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 439/2015, de autoria do senador 
Donizeti Nogueira (PT-TO), que prevê a exclusividade 
da atuação de profissionais da Administração em uma 
série de cargos da área organizacional. Caso aprovado, 
o PLS irá limitar a atuação de psicólogas(os) organiza-
cionais em funções como analistas, gestores(as) e 
consultores(as) de Recursos Humanos. Se aprovado no 
Senado, o projeto deve ainda passar pela Câmara dos 
Deputados e pela sanção presidencial. 

O PLS nº 439/2015 prevê que cargos de empresas 
privadas, não governamentais e públicas, nos âmbitos 
federal, estadual ou municipal, que tenham atribui-
ções ligadas à Administração, só podem ser ocupados 
por profissionais dessa área. O projeto ainda traz uma 
extensa lista de campos de atuação que devem ser, de 
acordo com o texto, exclusivos dos administradores. 
Entre as funções, estão a administração de mão de 
obra de qualquer atividade, de processos de qualidade, 
de conflitos nos campos da Administração, de gestão 
das organizações, de avaliação de desempenho e de 
consultoria em organizações. Com a aprovação do 
projeto, essas e outras atribuições vão ser delegadas 
unicamente a administradores e tecnólogos em 
Administração registrados em seus respectivos 
conselhos regionais.

Nas últimas décadas, diversas áreas profissionais e 
científicas contribuíram para o desenvolvimento do 
campo dos Recursos Humanos. É o caso da Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. A(o) psicóloga(o) 
adentrou este campo de atuação por conta das 
próprias demandas das organizações, já que a industri-
alização e urbanização trouxeram consigo a necessi-
dade do olhar desse profissional para as relações 
humanas no ambiente de trabalho. Por ser o fator 
humano dentro das organizações, a(o) psicóloga(o) se 
utiliza de seu domínio técnico e seu conhecimento 
sobre o comportamento para promover o bem estar, a 
qualidade de vida, melhorar o clima organizacional e 
atenuar os impactos negativos na vida de quem 

Acompanhe o Sindypsi PR:
www.sindypsipr.com.br
facebook.com/sindypsi
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O PLS 439/2015
prevê a exclusão
da(o) Psicóloga(o)
das organizações.

VOTE
CONTRA!

O PLS 557/2013
prevê a atuação

de Psicólogas(os)
nas escolas.

VOTE A
FAVOR!


