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EDITORIAL

Ser mulher sempre foi um desafio. Se a imagem da Amélia começou a cair 
por terra com a revolução feminina que se iniciou nos idos das décadas 
de 50 e 60 e continua acontecendo até hoje, as exigências projetadas nas 
mulheres ainda são, muitas vezes, irreais: ser profissional de sucesso e mãe 
dedicada; estar sempre bonita e seguindo as tendências de moda; casar-se 
e constituir uma família tradicional. 

Nunca se falou tanto sobre o empoderamento feminino, mas, ao mesmo 
tempo, as mulheres continuam sofrendo com padrões pré-estabelecidos. 
Afinal, o que a mulher do século XXI quer? Como ela lida com as questões 
corriqueiras do seu dia a dia? Como ela encara o envelhecimento? No mês 
das mulheres, a Revista Contato traz um especial sobre o feminino e suas 
múltiplas facetas. 

Nesta edição, você vai descobrir também que novas formas de encarar 
a morte e viver o luto estão desafiando a sociedade e, também, as(os) 
Psicólogas(os). Além disso, uma reportagem sobre o atendimento psicoló-
gico em situações de emergências e desastres vai mostrar o que deve pautar 
a atuação profissional em momentos de perdas (materiais e emocionais) e 
de comoção comunitária.

A sua leitura também trará dicas para o aprimoramento profissional online, 
indicação de um documentário na área da saúde mental, além das infor-
mações essenciais das Comissões de Ética e de Orientação e Fiscalização 
e as notícias mais relevantes sobre o CRP-PR e os temas relacionados à 
Psicologia.

Boa leitura! 
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O Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) completa, no dia 21 de abril 
de 2017, 38 anos de existência. A articulação 
política dos profissionais paranaenses, no 
entanto, começou quando a primeira turma 
formada no Estado percebeu que os pou-
cos profissionais atuantes precisavam de 
representatividade e criaram a Associação 
Profissional dos Psicólogos do Estado do 
Paraná (APPEP), em 1973. 

No ano seguinte, o Paraná se juntou ao 
Rio Grande do Sul e à Santa Catarina para 
formar o Conselho Regional de Psicologia 

da 7ª Região, com sede em Porto Alegre. 
Com o aumento da demanda, foi criada 
uma subsecretaria em Curitiba, no dia 27 de 
agosto de 1976 – ainda não era possível des-
membrar o Conselho porque o Paraná não 
poderia bancar as despesas de uma sede. 

Isso só aconteceu três anos mais tarde, quan-
do o Conselho Federal de Psicologia criou o 
CRP da 8ª Região, com sede em Curitiba, no 
dia 21 de abril de 1979. O primeiro Plenário foi 
presidido pela Psicóloga Maria Julia Trevisan. 
De lá para cá, foram treze Plenários e muitas 
lutas em prol da Psicologia.  

Estreitar o contato com as Insti-
tuições de Ensino Superior (IES) 
e estabelecer parcerias. Este foi 
o objetivo que levou os conse-
lheiros Silvio Araujo Vailões (CRP-
08/17829) e Elisa Mara Ribeiro da 
Silva (CRP-08/03543) a visitarem 
as universidades de Cascavel e 
região, apresentado o Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR) e conhecendo os coor-
denadores dos cursos.

Após percorrer três IES e promo-
ver, também, eventos de orienta-
ção aos estudantes e formandos, 

o balanço é positivo. “Este pri-
meiro contato foi essencial para 
conhecer a realidade dos cursos e 
pensar em parcerias futuras”, ava-
lia Silvio. 

Com o canal de interação entre o 
CRP e as IES aberto, espera-se fa-
cilitar a participação do Conselho 
nas atividades acadêmicas e pos-
sibilitar a realização de atividades 
regulares de orientação. Além 
disso, a Comissão de Estudantes 
em Cascavel fortalecerá ainda 
mais os laços entre o CRP e as 
Instituições de Ensino do Paraná. 

CU
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CRP-PR promove  
visitas a universidades  
do interior do Estado

A Psicologia 
paranaense em 
retrospectiva



ma iniciativa da Secretaria de 
Segurança Pública do Paraná (Sesp) 
deve tornar mais eficientes as investi-
gações de crimes de ódio envolvendo 

populações minoritárias e vulneráveis. Segundo 
o Decreto 5241/16, que alterou a redação do 
Decreto nº 10.713/14, um Setor de Atendimento 
ao Vulnerável situado no âmbito da Divisão de 
Homicídios e Proteção à Pessoa terá como in-
cumbência a “apuração de crimes dolosos, in-
cluindo o homicídio, em que for identificada a 
motivação por discriminação ou preconceito de 
cor, raça ou etnia, religião, procedência nacional, 
idade, identidade de gênero, orientação sexual, 
bem como em razão de a pessoa ser deficiente 
ou estar em situação de rua, dentre outros (...)”. 

O QUE DIZ A LEI BRASILEIRA SOBRE 
OS CRIMES DE ÓDIO?

Os crimes de ódio são motivados por preconcei-
tos como cor da pele, religião, idade, orientação 
sexual, gênero, deficiência física ou mental, etnia 
ou nacionalidade. As leis brasileiras sobre crimes 
de ódio dão maior enfoque ao racismo e à injúria 
racial (artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal; 
lei nº 7716/89); a homofobia, por exemplo, ainda 
não é tipificada como crime em nossa legislação. 

A nossa Constituição Federal tem como 
objetivo “promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade, ou quaisquer outras formas de dis-
criminação” (art. 3º, IV); dessa forma, o 
preconceito por orientação sexual, por 
exemplo, mesmo não estando descrito de 
forma específica na lei, também ganha, 
ou pelo menos deveria ganhar, amparo 
jurídico.

CONSEQUÊNCIAS FÍSICAS E 
PSICOLÓGICAS

Segundo dados da organização Grupo Gay 
da Bahia, a mais antiga associação de de-
fesa dos Direitos Humanos dos homosse-
xuais no país, o Brasil tem uma morte de 
LGBT a cada 27 horas. Nos últimos quatro 
anos e meio, mais de 1500 pessoas morre-
ram em ataques homofóbicos. Segundo um 
manual elaborado pela Procuradoria-Geral 
da província de Ontário, no Canadá, as con-
sequências dos crimes de ódio vão desde o 
abalo psicológico até o terror generalizado 
em todo o grupo, inspirando o sentimento 
de vulnerabilidade sobre os demais mem-
bros, que poderão ser as próximas vítimas.

U

Setor de Atendimento ao 
Vulnerável inaugurado em 
Curitiba recebe denúncias 
de crimes de ódio

COMO DENUNCIAR 
UM CRIME DE ÓDIO?

Em Curitiba, você pode de-
nunciar um crime de ódio 
pelo telefone 0800-6431-121 
ou pessoalmente na Divisão 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP), na Av. Sete 
de Setembro, 2077, Centro. 

Para saber 
mais
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que uma criança que não conse-
gue vencer seu medo de eleva-
dor e um veterano de guerra têm 
em comum? Para o neurocientis-
ta Richard Davidson, a resposta 

é a meditação e o yoga. Na Universidade 
de Wiconsin-Madison, nos Estados Unidos, 
Davidson abriu o Center for Healthy Minds 
(Centro para Mentes Saudáveis, em uma 
tradução livre), onde realiza pesquisas para 
investigar como podemos treinar a nossa 
mente para desenvolver mais atenção, po-
sitividade, amabilidade e empatia.

No documentário Free the Mind (disponível 
no Netflix), Davidson e sua colega, Emma 
Seppala, estão dispostos a ensinar vetera-
nos da guerra no Iraque e Afeganistão e 
crianças com TDAH (Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade) a me-
ditar com técnicas de respiração e fazer 
exercícios de yoga. Com isso, acreditam 
que podem ajudá-los a superar traumas 
da guerra e problemas cotidianos, como 
insônia, agressividade, medos e dificulda-
des de relacionamento. Ao longo da inves-
tigação, Davidson identifica que a prática 
regular de medição é capaz de promover 
alterações na estrutura do cérebro, de-
senvolvendo mais as regiões relacionadas 
à inteligência emocional – que, segundo 
o cientista, é mais importante em nossas 

vidas do que a inteligência cognitiva – e 
diminuindo a área ligada às reações nega-
tivas, como a raiva. 

Como resultado, espera-se melhorar a qua-
lidade de vida dos pesquisados e diminuir  o 
uso de medicação. 

Em cerca de 80 minutos, o expectador é 
levado em uma viagem pelos mistérios da 
mente, e convidado a pensar em uma nova 
forma de treinar este pequeno e complexo 
sistema para vivermos uma vida mais leve, 
feliz e amável.   

O

DOCUMENTÁRIO MOSTRA  
PESQUISAS QUE INDICAM 
BENEFÍCIOS DA MEDITAÇÃO EM 
TRATAMENTOS DE SAÚDE MENTAL

Para saber 
mais

Para saber mais sobre o 
documentário, acesse 

https://goo.gl/B9knlU

Ficha técnica: Free the Mind, 2012, Documentário, 
80 minutos, dirigido por Phie Ambo. 
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TO
APRIMORAMENTO  
PROFISSIONAL A UM 
CLIQUE DE DISTÂNCIA

ealizar cursos so-
bre temas impres-
sionantes e parti-
cipar de aulas com 

alguns dos maiores especialistas 
do mundo sem sair de casa é 
algo que a tecnologia vem tor-

nando possível. Universidades brasileiras e 
do exterior utilizam plataformas digitais para 
oferecer conteúdos para estudantes de diver-
sas regiões do planeta.

Em muitos destes cursos, os conteúdos das 
aulas são os mesmos vistos pelos estudantes 
regulares dos cursos das universidades, sobre-
tudo nas plataformas estrangeiras. Na maior 
parte deles, a programação exige dedicação 
de algumas horas por semana, com atividades 
que envolvem assistir a palestras, realizar a lei-
tura dos materiais e a produção de conteúdos, 
além da participação em fóruns de debate. O 
horário de estudo fica a cargo do estudante, 
uma vez que, com exceção de algumas discus-
sões em tempo real, não é necessária a par-
ticipação em dias ou horários determinados.

A obtenção do certificado é possível mediante 
o pagamento de uma taxa e exige a aprovação 
na avaliação dos textos produzidos. Também 
é possível realizar a maioria dos cursos gratui-
tamente, mas, nestes casos, sem o certificado. 

Nos sites internacionais a maior parte do 
conteúdo está em inglês, mas há alguns cur-
sos com legendas em português disponíveis. 
A gama de temas é tão abrangente que vai, 
por exemplo, desde um curso de “Introdução 
à Psicologia”, oferecido pela Universidade 
de Toronto, até discussões acerca da “Sub-
jetividade, Ironia e a Crise da Modernidade 
pelo pensamento de Søren Kierkegaard”,  
ofertado pela Universidade de Copenhague, 
ambos pela plataforma Coursera. 

Outros exemplos da variedade são cursos 
como Psicologia do Trabalho (Universida-
de da Austrália Ocidental), Autismo (Uni-
versidade da Califórnia), Medicina do Sono  
(Veduca), Ciência da Felicidade (Universi-
dade de Berkeley) e Comportamento Fi-
nanceiro e o papel da Psicologia, da Uni-
versidade de Yale, este último com aulas, 
entre outros especialistas, do vencedor do 
Prêmio Nobel em Ciências Econômicas em 
2013, Robert Shiller.

Sempre é bom lembrar, no entanto, que 
estes cursos oferecem conhecimentos com-
plementares e não dispensam a formação 
profissional. O curso de graduação em Psico-
logia, conforme determinação do Ministério 
da Educação, só pode ser realizado na mo-
dalidade presencial.

R

CONHEÇA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS 
PLATAFORMAS QUE OFERECEM 
CURSOS DE APRIMORAMENTO EM 
DIVERSAS ÁREAS:

Internacionais

 » EDX - http://www.edx.org/
 » Coursera - https://pt.coursera.org/
 » Harvard - http://online-learning.harvard.edu/
 » Oedb - http://oedb.org/open/
 » Open University - http://www.open.ac.uk/

Nacionais

 » Veduca - http://veduca.org/
 » FGV - http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos
 » Unesp - https://unespaberta.ead.unesp.br/
 » UFF - http://videoaulas.uff.br/
 » Unicamp - http://ggte.unicamp.

br/e-unicamp/public/
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ezembro de 2004. Um terremo-
to de magnitude 9.1 causa um 
tsunami que atinge a Indonésia, 
Sri Lanka, Índia e outros dez paí-
ses causando a morte de 226 mil 

pessoas. Agosto de 2005. Um furacão assola 
Nova Orleans, nos Estados Unidos, deixando 
quase dois mil mortos e milhares desabri-
gados. Dezembro de 2016.  Um avião cai na 
Colômbia, deixando 71 mortos e seis feridos, 
entre eles a equipe técnica e jogadores do 
time brasileiro Chapecoense, que iria dispu-
tar a final da Copa Sul-Americana.

Em situações como estas, emergências e de-
sastres, centenas de profissionais de saúde, 
entre eles Psicólogas(os), buscam formas 
de ajudar e utilizar o conhecimento como 
forma de amenizar o sofrimento alheio. 

Mas, apenas a vontade de ajudar não basta 
para atuar em emergências. Sobretudo nes-
tas situações, a(o) Psicóloga(o) precisa unir 
o conhecimento teórico à preparação téc-
nica, organização e bom trabalho em equi-
pe para realizar um trabalho de excelência, 
como explica a Psicóloga Eveline Fávero 
(CRP-08/22258), que é professora universi-
tária e pesquisadora do Centro de Estudos 
e Pesquisas sobre Desastres da Unioeste. 

“A empatia é uma característica humana e 
faz de nós pessoas mais sensíveis à dor do 
outro, independente da nossa profissão. 
No entanto, o Psicólogo que atua ou dese-
ja atuar nesses contextos somente deve se 
deslocar se de fato houve levantamento 
da demanda e algum tipo de convocação  
pelos órgãos responsáveis para que o 

D
POR KARLA LOSSE MENDES
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ATUAÇÃO DA(O) PSICÓLOGA(O) 
EM EMERGÊNCIAS E DESASTRES
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Psicólogo esteja lá. Qualquer tipo de vo-
luntariado num contexto de crise deve 
pressupor algum tipo de organização, ou 
será mais um problema em vez de uma 
ajuda”, explicou.

A Psicóloga e capitão do Corpo de Bom-
beiros Franciane Alves de Siqueira (CRP-
08/20829) também fala sobre o valor da or-
ganização. Segundo ela, é importante que 
a(o) profissional que deseja atuar como 
voluntária(o) em situações de emergência 
busque se integrar às equipes que já estão 
no local, encontrando o responsável por 
coordenar as ações e conversando sobre 
qual a melhor maneira de contribuir. “Há 
várias necessidades, muitas vezes da pró-
pria equipe de atendimento, e se o coorde-
nador sabe que aquele profissional está dis-
ponível tem mais condições de direcionar 
as atividades”, avalia a Psicóloga.

Buscar os responsáveis e ajudar a organi-
zar o atendimento foi a atitude que tomou 
a Psicóloga Sonia Pego (CRP-08/08355) e 
outras(os) profissionais de Psicologia da re-
gião de Cianorte. Durante o velório do go-
leiro Marcos Danilo Padilha, que morreu em 
decorrência do acidente com o avião que 
transportava a equipe Chapecoense, as(os) 
profissionais perceberam a comoção públi-
ca que tomava a cidade e a oportunidade 

de auxiliar. “Procuramos a Secretaria de 
Esportes do município, que estava organi-
zando o velório, e nos colocamos à disposi-
ção para ajudar. Com isso, foi reservado um 
espaço onde pudemos atender tanto os pais 
e amigos próximos do goleiro quanto a po-
pulação que nos procurou”, explicou Sonia.

“Dez profissionais se revezaram durante a noi-
te, atentos aos sinais de maior angústia e de-
sespero ou acolhendo os pedidos de auxílio. 
Fizemos um atendimento emergencial para 
que as pessoas pudessem se sentir ao menos 
um pouco mais acolhidas e confortáveis nesse 
momento de muita dor. Acredito que ainda 
seja desconhecida a importância e a parceria 
que pode se estabelecer com a Psicologia em 
momentos como estes”, acrescentou.

Outro aspecto fundamental é buscar arti-
cular a atuação com a rede de apoio que a 
pessoa ou a família já possui, complementa 
Eveline. “Temos que entender que na pirâ-
mide do apoio somos apenas a pontinha. 
Ou seja, toda a base vem da família, ami-
gos, grupos dos quais a pessoa participa, 
comunidade, profissionais com quem ela 
já se relaciona, padre, pastor, professores, 
colegas, vizinhos, enfim, só depois vem a 
nossa participação enquanto profissional. 
Mas, o interessante é que podemos ser 
promotores desse apoio, profissionais que 
estimulam o fortalecimento desses víncu-
los, validando a sua importância”, afirma. 
Para tanto, é essencial que a(o) profissional 
observe e busque conhecer a realidade na 
qual está atuando.

Cuidados essenciais

O planejamento e conhecimento também 
são importantes para garantir um atendi-
mento ético. É importante lembrar que, 
mesmo em condições precárias, cabe às(os) 
Psicólogas(os) buscar proteger e garantir 
aspectos éticos e legais da profissão. A nota 
técnica sobre a atuação da Psicologia na ges-
tão integral de riscos e de desastres, editada 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) em 
dezembro do ano passado, traz uma série de 
orientações em relação a estas obrigações. 
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Questões como a manutenção do sigilo 
ganham contornos difíceis em meio ao 
ambiente conturbado, mas devem ser ob-
servadas ao máximo. Além disto, há outras 
necessidades, como o registro dos atendi-
mentos e precauções quanto ao atendi-
mento de crianças e adolescentes, confor-
me orienta o documento. 

Além do dever ético, a Psicóloga Marly Perrelli 
(CRP-08/04561), que tem experiência e atua 
em situações de emergência, lembra que as 
pessoas envolvidas já estão extremamente 
fragilizadas e que a(o) profissional pode aju-
dar a evitar que elas estejam ainda mais expos-
tas a fatores de sofrimento como, por exem-
plo, a abordagem inadequada da imprensa. 
“É importante articular a rede de apoio em 
torno do paciente, e tomar alguns cuidados 
para preservá-lo ao máximo. Em momentos 
como estes alguns gestos simples, como ofe-
recer um lenço para enxugar as lágrimas ou 
um copo de água, são muito simbólicos, de 
acolhimento, e ajudam a estabelecer o víncu-
lo com as pessoas atendidas”, explicou.

Formação em breve

A falta de uma formação ou protocolo 
específico para o atendimento é visto pe-
las profissionais como uma das principais 
preocupações quanto à atuação das(os) 
Psicólogas(os) neste campo. Apesar da la-
cuna, algumas medidas já estão sendo to-
madas para suprir a deficiência. 

“Existem iniciativas de disciplinas so-
bre esse tipo de atendimento nos cursos 
de graduação, conheço algumas no Rio 
Grande do Sul. Há também oficinas realiza-
das pelo Conselho Federal de Psicologia e 
pelos Conselhos Regionais, além de notas 
técnicas e documentos internacionais que 
podem ajudar o profissional a se preparar 
para estes atendimentos”, conta Eveline.

No Paraná, uma equipe de profissionais con-
vidados pelo Centro de Estudos e Pesquisas 
sobre Desastres (CEPED-PR) – órgão ligado 
à Coordenadoria Estadual de Proteção e 
Defesa Civil do Paraná – está organizando 
um curso na área para as(os) profissionais 
que desejam atuar em situações de emer-
gência ou desastre, que deverá ser ofereci-
do ainda em 2017. 

O grupo está também estudando e bus-
cando elaborar um protocolo geral para 
garantir uma organização mínima dos 
atendimentos nestas situações. “Um proto-
colo nunca vai ser algo estanque, que não 
possa ser adaptado aos contextos, mas é 
importante para nos dar uma direção e 
possibilitar a atuação em consonância com 
as diferentes organizações que atuam em 
desastres. Esperamos avançar enquanto 
categoria e acreditamos que estamos no 
caminho para ofertar serviços de qualida-
de tanto antes quanto durante e após os 
desastres, além de atuar na prevenção”, 
completa Eveline.
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Lições extremas: o relato 
de uma Psicóloga na atua-
ção junto aos médicos sem 
fronteiras

Ionara Vieira Moura Rabelo é Psicóloga dos 
Médicos Sem Fronteiras, uma organização 
humanitária que atua no mundo todo. Em 
missões pela instituição, ela já atuou com 
as vítimas da guerra na Cisjordânia, nos 
Territórios Ocupados da Palestina; no Brasil, 
na fronteira com a Colômbia e o Peru, com 
os imigrantes haitianos; na fronteira da Síria 
com a Turquia recebendo os refugiados; no 
combate ao Ebola na Libéria; e recentemen-
te no Equador, após o terremoto que atingiu 
parte do país. Ela conversou com a Revista 
Contato e conta como é a atuação das(os) 
Psicólogas(os) nestas situações extremas.

O que é importante para ajudar 
pessoas que estão em situações tão 
limite, quando você terá muitas ve-
zes um tempo bastante curto e até 
mesmo um único encontro?

Nos casos em que você terá apenas um 
contato, realizamos apenas os primeiros 
cuidados psicológicos. Isso abrange ouvir 
as necessidades e dar o maior número de 
informações, trabalhando a autonomia e 
as escolhas da pessoa, para que ela possa 
tomar decisões e não viva com base em ru-
mores, o que aumenta muito a ansiedade. 
É preciso ajudar a pessoa a se reorganizar 
em suas demandas de sobrevivência e a 
pensar o que é mais importante para ela e 
sua família naquela hora para que possam 
estar protegidos.
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julgamento. Trabalhar para quem mais pre-
cisa, não importa onde. É difícil escolher 
um único momento, porque, de cada país 
que eu estive, eu trago marcas e feridas 
que demoram um tanto para se curar e vín-
culos e afinidades com estes povos. Então, 
quando vejo uma notícia, por exemplo, fico 
pensando o que pode ter acontecido com 
aquela família que eu acompanhei.  

Um dos casos que me marcou foi de uma 
menina de doze anos que, após um bombar-
deio quando ela estava com o pai na planta-
ção de azeitona, tinha dores terríveis e não 
caminhava. Todos os exames mostravam 
que a coluna não havia sido afetada, mas 
ela sofria enormemente. No processo psico-
terápico ficou claro que, se ela caminhasse, 
os médicos diriam que ela estava boa e po-
dia voltar para a casa. E, se voltasse, prova-
velmente ela e sua família morreriam. Então 
adoecer e continuar com dor era o único jei-
to de sobreviver.

Essas histórias de sofrimento e de resiliên-
cia me marcam muito, mas também me 
mostram que cada dor, em cada espaço, in-
dependente da língua, da cultura e da reli-
gião, é construída e partilhada. Neste caso, 
a Psicologia pode ser repensada a cada ins-
tante e configurada para apoiar aquelas co-
munidades e famílias, independentemente 
da cultura ou da religião.

Em relação aos próprios limites e 
bem-estar da(o) profissional, a que 
ela(e) deve estar atento? 

É importante ter orientações quanto ao 
manejo do estresse, principalmente quan-
do se atua em emergências, que é um tra-
balho de doze a quinze horas ao dia. No 
caso da Palestina, por exemplo, tínhamos 
um supervisor quinzenal externo para a 
atuação e outro para os casos, além de um 
trabalho em pares nos quais havia um es-
paço instituído para as duplas saírem do 
escritório e conversarem sobre o trabalho 
e o que estava sendo mais pesado. É preci-
so também estar atento aos colegas, para 
ajudá-los a realizar o descanso necessário. 

Como agir se uma situação estiver 
além do que a(o) próprio profissio-
nal pode suportar? Você já passou 
por essa experiência?

Atender as vítimas da guerra foi o que mais 
me impactou, talvez, e o apoio da equipe 
era o que sempre me ajudava. Às vezes eu 
escrevia diários e compartilhava com os co-
legas, buscava também ler outras coisas e 
desligar totalmente do que estava aconte-
cendo. Mas, houve momentos em que co-
mecei a ter pesadelos de guerra, no quais 
eu vivia aquilo que os pacientes me conta-
vam em sessão, de tortura, de bombas, de 
corpos em pedaços. Nestes casos, busquei 
a supervisão para entender o que estava 
acontecendo comigo.

Qual situação mais marcou você nes-
tes anos de atividade? Como atuar 
em situações de emergência trans-
formou sua atuação profissional?

Os princípios dos Médicos sem Fronteiras, 
que são muito interessantes. Os princípios 
da neutralidade e da imparcialidade me 
ensinaram muito a trabalhar com dife-
rentes comunidades sem nenhum tipo de  

Ionara Vieira Moura Rabelo, Psicóloga

Para saber 
mais e indicar

Nota técnica sobre a atuação da 
Psicologia na gestão integral de 
riscos e de desastres
goo.gl/aG54aW

Iasc Guidelines on Mental Health 
and Psychosocial Support in 
Emergency Settings 
goo.gl/Uvf01q

Primeiros Cuidados Psicológicos: 
guia para trabalhadores 
de campo 
goo.gl/HndqA2

mhGAP Humanitarian 
Intervention Guide (mhGAP-HIG) 
- Clinical Management of Mental, 
Neurological and Substance 
Use Conditions in Humanitarian 
Emergencies – disponível em  
inglês, francês e espanhol
goo.gl/mGjGWt



Entre a guerreira 
   e a cinderela:  

AS INFINITAS FACES 
POSSÍVEIS À MESMA MULHER
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uma luta árdua e diária. Os algo-
zes: demandas diversas em papéis 
diferentes que são construídas so-
cialmente e reforçadas na comuni-
cação, na publicidade, na arte, no 

discurso e práticas sociais. Impossível atender 
a tudo, o tempo todo. Então, neste contexto, 
qual a essência do papel feminino? Como é 
possível escolher um caminho autêntico, es-
pontâneo e satisfatório? 

Formada em 1975, em uma das primeiras 
turmas de Psicologia do Paraná, a Psicóloga 
e professora do curso de mestrado da 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) Denise 
de Camargo (CRP-08/00450) é estudiosa 
do tema, sobretudo quando se trata do en-
velhecimento. Em uma entrevista especial 
à Revista Contato, ela fala sobre os signifi-
cados de “ser mulher” na atualidade. 

Hoje, como o significado de “ser 
mulher” está majoritariamente 
construído na sociedade? 

A ideia de “ser mulher” foi mudando ao lon-
go do tempo, mas a representação conti-
nua sendo diferente nas diversas realidades 
sociais, culturais e políticas. A compreensão 
de um mundo plural, com múltiplas reali-
dades e diversos mundos simbólicos dificul-
ta chegarmos a um conceito de ser mulher 
no qual todas possam ser incluídas. Penso 
que é mais interessante falarmos sobre os 
significados e práticas sociais que dão for-
ma aos processos psíquicos e constituem as 
mulheres concretas. Refletir sobre a forma 
como a subjetividade pode ser transforma-
da e constituída de muitas maneiras dife-
rentes. Gosto de acreditar na indetermina-
ção da subjetividade humana e no papel do 
sujeito na construção de si próprio, ou me-
lhor, o que nós fazemos com que o mundo 
fez de nós, como afirma Sartre.

Neste aspecto, o legado mais importante 
do movimento feminista a meu ver foi o 
questionamento da existência da “nature-
za feminina”, que era fundada na ideia de 
que existe uma natureza feminina diferen-
te da dos homens. Ideias que reduziram a  

mulher aos mistérios femininos, maquiadas 
de frágeis, irracionais, mas indispensáveis 
ao prazer dos homens. Até poucos anos 
atrás, essa concepção estava presente em 
nosso universo simbólico. Lembro da res-
posta de um tio que, quando a esposa pre-
cisou fazer sua carteira de identidade para 
viajar com o filho já adulto, argumentou 
que ela não precisava ter carteira de identi-
dade porque ele já tinha, e ela era sua mu-
lher. Essa era a visão do mundo há pouco 
tempo, em uma geração anterior a minha.

Dentro desse modelo de pensamento e com 
todos os riscos a que a generalização conduz, 
podemos arriscar um conceito de ser mulher, 
embora estejamos falando aqui apenas das 
mulheres ocidentais, que vivem nas camadas 
médias das cidades e estão inseridas neste 
mundo de práticas sociais e simbólicas. 

Nesse contexto, sim, mudou a ideia de mu-
lher. Da dúvida de que a mulher tinha alma, 
colocada por alguns teólogos, para a mu-
lher que tem o direito e vontade de ser. A 
mulher que entrou no mundo do trabalho 
e mantém a responsabilidade das tarefas 
domésticas com as exigências iguais as de 
sua avó que não trabalhava fora de casa. 
Mulher que, quando tem filhos, fica dividi-
da entre ser a trabalhadora exemplar e ser 
a mãe sempre presente na vida dos filhos. 
Mulher com dupla jornada de trabalho, que 
sofre cobranças no desempenho de suas 
atividades e que quando faz o mesmo tra-
balho que um homem ganha muito menos. 
É uma mulher repleta de ambiguidades e 
contradições.

Quem é essa nova mulher? O que 
ela quer, sonha e conquista? 

Como estamos comentando, a tendência 
sinalizada com o surgimento de uma nova 
mulher é complexa e ambivalente. As co-
branças presentes no mercado de trabalho 
em que ela está inserida precisam ser arti-
culadas com as exigências que ela faz a si 
mesma e que são os resquícios da imagem 
de mulher, mãe e cuidadora do lar que 
ela internalizou de sua cultura. Ela precisa  
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DENISE DE CAMARGO

Psicóloga e professora 
do curso de mestrado da 
Universidade Tuiuti do 
Paraná (UTP).
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articular o ideal dessa nova mulher com a 
realização dos papéis que são impostos e co-
brados no contexto social em que ela vive. 

Desta forma, algumas levam a vida como 
mulheres divididas, como trapezistas, equi-
librando-se e tentando mais ou menos 
cumprir os dois papéis principais, o de tra-
balhadora fora de casa e de trabalhadora 
doméstica. Outras mulheres fazem a op-
ção de priorizar o aspecto de profissionais 
aplicadas e de sucesso, e, muitas vezes, ex-
pressam que se sentem incompletas, uma 
questão que apareceu bastante nas minhas 
pesquisas. Ainda temos as que fazem a op-
ção de continuar no lugar que é depreciado 
e desvalorizado pelo discurso que sustenta 
a nova mulher: o da dona de casa. Essas 
precisam ser muito autônomas, terem au-
toestima e serem resistentes aos apelos e 
discursos que depreciam a escolha de não 
entrarem no mercado de trabalho.

Penso que a nova mulher é aquela que quer 
ter autoria sobre sua própria vida, ser capaz 
de se autogerir e realizar suas escolhas, se-
jam quais forem elas, com consciência que 
se opõe à alienação e a impotência. Ter so-
nhos e conquista próprias. Ser mulher, desta 
forma, permite que o indivíduo possa assu-
mir ser mulher independente do gênero atri-
buído de nascimento.

A questão do envelhecimento sem-
pre foi difícil para a sociedade, 
mas muito mais para a mulher. 
Enquanto o homem ganha “char-
me”, a mulher é percebida com me-
nos “valor” enquanto passam os 
anos. Como é o envelhecer para a 
mulher na atualidade?

Na questão do envelhecimento, é ainda 
mais difícil a generalização e a contrapo-
sição entre homens e mulheres. A ideia de 
envelhecimento também sofreu modifica-
ções nos últimos anos com o aumento da 
longevidade. O que era considerado ve-
lho no início do século passado hoje não é 
mais. As dificuldades subjetivas implicadas 
no envelhecimento também dependem da  

narrativa que a idosa ou o idoso fazem so-
bre suas histórias de vida e seus hábitos. As 
pesquisas indicam que pessoas que mantêm 
uma vida ativa e inserida em uma rede social 
de apoio sofrem menos com as questões que 
podem aparecer no período de envelheci-
mento físico. Neste contexto, se as mulheres 
se sentem excluídas, os homens se queixam 
de que sua identidade esteja ligada à virili-
dade e sofrem com as mudanças que apa-
recem com a idade nessa dimensão da vida, 
principalmente no desempenho sexual. 

Muitas mulheres falam sobre uma 
invisibilidade social, sobretudo na 
idade madura. Elas estão ativas, 
produzem, saem, namoram, mas 
ainda assim não são percebidas ou 
valorizadas. Por que isso ocorre?

Apesar de todas essas mudanças que acon-
teceram com o aumento da longevidade, 
ainda persiste um preconceito em relação à 
idade – principalmente por jovens que não 
entendem que os idosos e as idosas podem 
estar acompanhando todo esse processo e as 
transformações tecnológicas –, que se soma 
ao de gênero. Vou contar uma experiência 
pessoal: eu tive um problema com minha 
conta corrente e fui reclamar ao gerente do 
banco que não estava conseguindo acessar 
minha conta pela internet. O rapaz que me 
atendeu afirmou que o problema era que eu 
não estava sabendo acessar o sistema e que, 
portanto, seria melhor se levasse o meu filho 
lá para que ele explicasse como proceder. Eu 
me senti muito mal. Ele me colocou em um 
lugar no qual eu não gostaria de estar, da ve-
lha que não acompanhava a tecnologia, que 
não estava inserida na sociedade, que deveria 
ser excluída, isso sem nem procurar saber se 
eu teria condições de compreender o que ele 
desejava me ensinar. E olha que eu uso a in-
ternet desde o início, quando ainda era neces-
sário digitar linhas de código para acessar. No 
final, era realmente um problema do banco.

Este é um exemplo de que há um precon-
ceito claro, que é expresso de várias formas. 
Mesmo quando você se mantém ativa, vai 
recebendo sinais de que deveria sair daquele 



CONTATO 110 | 17

local, daquele emprego, para dar espaço aos 
mais jovens. São sinais muito sutis, mas que 
vão indicando que aquele não é o seu lugar, 
que você não tem direito àquele espaço. 

Esse preconceito também está nas coisas 
do dia a dia. Ou seja, a partir de certa idade, 
você deveria se colocar no lugar da vovó, 
vestir-se e comportar-se dentro daquele pa-
pel que foi construído, daquele estigma, e 
isso leva ao sofrimento.  

A sexualidade é outro exemplo. Ela acom-
panha a mulher na vida toda e achar que 
ela acabou em uma idade não faz nenhum 
sentido. A repressão da sexualidade, que 
tem componente religioso muito grande, li-
gou o sexo à reprodução e colocou que não 
cabe à mulher o desejo, mas apenas a satis-
fação do homem. Desta forma, o discurso é 
que se a mulher não pode mais reproduzir, 
não deve querer fazer sexo. Fica evidente 
na questão da velhice como foi boicotado 
às mulheres o querer e a vontade sexual. 

O cenário de violência contra a mu-
lher ainda é extremamente preocu-
pante no Brasil. Desde a violência 
mais simbólica, do não existir, até a 
psicológica e física. Quais os cami-
nhos para resolver estas questões? 

Os caminhos podem ser individuais, sociais 
e políticos.  Do ponto de vista social é preci-
so lutar para a construção e efetivação das 
políticas públicas contra as violências.

Da perspectiva subjetiva é importante que 
as pessoas não aceitem a violência e reajam 
adequadamente em relação a ela. Para que 
isto ocorra, elas precisam ser fortalecidas 
principalmente em relação ao seu autocon-
ceito, o de ter vontade de ser. Este fortale-
cimento é uma construção de uma história 
de vida e se dá na relação com os outros 
que fazem parte das suas vivências. Uma 
autoestima positiva favorece o posiciona-
mento e a não submissão às situações de 
violência. É preciso também informação, 
para que a mulher saiba quando está so-
frendo a violência, com consciência de que 
essa violência não é natural, que o outro 
não tem o direito de determinar sua histó-
ria, sua vida e nem de lhe impor limites. Ter 
a certeza de que cabe a ela tomar todas as 
decisões e estabelecer quem ela quer ser.  

Como a senhora vê o movimento 
feminista?

Ele é necessário. Um dos grandes desafios 
do feminismo atual é esclarecer que a men-
sagem de igualdade conquistada que apa-
rece em muitos discursos veiculados na mí-
dia como consolidada não é verdadeira. É 
preciso alertar as mulheres quanto ao fato 
de que em nenhum país e em nenhuma rela-
ção social os dominantes renunciam volun-
tariamente a seus privilégios. Elas precisam 
se conscientizar de que ainda é necessário 
lutar junto com outros movimentos sociais 
de gênero.  E talvez o mais difícil seja acre-
ditarmos que valemos essa luta.

Em 1970 apenas 18% das mulheres brasilei-
ras trabalhavam fora do lar. Em 2007 já al-
cançávamos a marca de 52,4%. 

Mesmo atuando na mesma função, a mulher 
ganha 30% a menos, segundo dados de 2012 
do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 
(CGEE). De acordo com o Fórum Econômico 
Mundial (2014), o Brasil ocupa a 124ª posição 
em relação à igualdade de salários em traba-
lhos com funções parecidas. 

O país tem a quinta maior taxa de feminicí-
dios no mundo, segundo a Organização das 
Nações Unidas, com 4,8 mortes em cada 
100 mil mulheres. 

Em 2015, foi registrada em média uma de-
núncia de violência contra a mulher a cada 
sete minutos no Brasil, de acordo com a 
Secretaria de Políticas para as Mulheres da 
Presidência da República (SPM-PR).

NÚMEROS RELACIONADOS AO “SER MULHER” NO BRASIL

Um dos grandes 
desafios do 
feminismo atual 
é esclarecer que 
a mensagem 
de igualdade 
conquistada que 
aparece em muitos 
discursos veiculados 
na mídia como 
consolidada não é 
verdadeira.

DENISE DE CAMARGO, 
PSICÓLOGA E PROFESSORA
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A mulher do século XXI vive mais e encara a velhice 
diferente de suas mães e avós. Mas, afinal, como é 

envelhecer hoje em dia?

Quantos sonhos cabem 

POR ELLEN NEMITZ

debaixo dos 
          cabelos brancos? 
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[risos]. Uma forma de trabalhar com essa 
situação [a cobrança pela aparência] é per-
ceber que somos a soma de tudo o que já 
vivemos e que toda marca que carregamos 
faz parte de nossa história. Que podemos 
ainda ser úteis, produtivas, que temos ca-
pacidade intelectual, somos fortes emocio-
nalmente, criativas, experientes, sábias. Já 
vivemos a dor e o amor. O riso e o choro. 
A esperança e a frustração. A conquista e a 
vitória. Somos enfim, a bagagem que carre-
gamos”, diz ela. 

Beatriz é um exemplo claro de uma mulher 
que não se deixou abater pelos estereóti-
pos. Avó de três crianças, de 3, 5 e 6 anos, 
hoje ela leva uma vida leve e ao sabor de 
sua vontade. Após uma longa carreira em 
uma multinacional de cosméticos, apostou 
em uma empresa de construção civil, faz 
artesanato para expressar sua criatividade 
e preside uma Fundação de cunho cultural, 
além de participar de um grupo de mulheres 
que atuam em projetos sociais. “Tudo isso 
faz com que eu mantenha uma vida ativa e 
saudável, tanto no aspecto físico como no 
emocional. Hoje tenho o privilégio de poder 
caminhar à beira mar, de encontrar ami-
gas queridas, de fazer a recarga emocional 
ao beijar netos, de poder contribuir com a 
educação através da Fundação. Tenho a li-
berdade total de viajar para onde desejar, 
no momento em que quiser. Não faço mui-
tos planos, acho que o melhor é fluir com a 
vida, da forma como ela se apresente”.

velhice é figurinha certa na lite-
ratura. Cecília Meireles, que viveu 
entre 1901 e 1964, não deixou de 
registrar em palavras o que via no 

espelho. Em “Retrato”, falou sobre ter perdi-
do a alegria no rosto, a vivacidade no olhar, 
a doçura nos lábios e a força nas mãos. “Eu 
não dei por esta mudança, tão simples, tão 
certa, tão fácil: – Em que espelho ficou perdi-
da a minha face?”, questionou ela. 

Se lá nos idos do século passado Cecília 
Meireles poetizava as dores que a mulher 
passa ao encarar a velhice, hoje em dia a 
realidade ainda pode ser cruel. Em um país 
de intenso culto ao corpo, é nele que se 
detém a atenção quando pensamos em 
envelhecer. Expressões como “com o tem-
po tudo cai” e “corpinho de 18” evidenciam 
bastante esta cultura que valoriza mais o 
corpo do que outros aspectos, como a cria-
tividade. “Não precisamos renunciar aos 
tratamentos rejuvenescedores, mas reco-
nhecer que à medida que envelhecemos 
precisamos ressignificar nossas experiên-
cias e as marcas da idade em nosso corpo. 
A feminilidade vai muito além de um corpo 
jovem e bonito. Deveríamos valorizar mais 
a experiência de vida, a sabedoria, o acú-
mulo de conhecimentos, a leveza da alma”, 
comenta Ana Claudia Wanderbroocke 
(CRP-08/04868), Psicóloga que estuda o 
tema do envelhecimento. “Neste mundo 
machista em que vivemos, os homens ge-
ralmente estão em vantagem e a mulher é 
colocada como seu objeto (quando não de 
consumo). Ideias que vão sendo socialmen-
te construídas e reforçadas pela mídia, com 
o interesse de toda uma indústria que ven-
de beleza e juventude, e lucra muito com 
isto. Mudar isto não é fácil, penso que passa 
pela educação e pelo desenvolvimento de 
uma consciência crítica em relação ao que 
nos é colocado socialmente”.

A empresária Beatriz Diedrichs, de 55 anos, 
procura valorizar os aspectos positivos que 
vêm com a idade. “Estou aberta para a vida. 
Confesso que ficar mais velha não é o meu 
esporte predileto, mas estou tentando lidar 
com a situação da melhor maneira possível 

A

“Não precisamos renunciar aos tratamentos 
rejuvenescedores, mas reconhecer que à medida 
que envelhecemos precisamos ressignificar nossas 
experiências e as marcas da idade em nosso 
corpo. A feminilidade vai muito além de um 
corpo jovem e bonito. Deveríamos valorizar mais 
a experiência de vida, a sabedoria, o acúmulo de 
conhecimentos, a leveza da alma”

ANA CLAUDIA WANDERBROOCKE, PSICÓLOGA QUE ESTUDA O TEMA DO 
ENVELHECIMENTO

“Envelhecer é pura poesia: até o sorriso fica entre aspas“
CRIS GUERRA
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SEM CAPA DE INVISIBILIDADE: A 
NOVA MULHER VELHA

Se ninguém quer ser velho, a velhice pas-
sa a ser tabu, o que faz com que muitas 
pessoas pensem que a última fase da vida 
está limitada à inatividade. Esta visão que 
a sociedade lança sobre as mulheres que 
vivem seus anos de maturidade acaba ali-
mentando nelas uma visão deturpada so-
bre si mesmas. “As mulheres têm, sim, mais 
medo de envelhecer do que os homens. 
Creio que isso aconteça porque a mulher 
é muito mais avaliada em seu aspecto físi-
co. Há sempre uma cobrança pela melhor 
aparência, e o pior é que muitas vezes esta 
cobrança é interna. Ou seja, a crítica vem 
da própria imagem no espelho. Não é ne-
cessário que se fale algo, o preconceito está 
internalizado”, avalia Beatriz Diedrichs. 

Como passamos a vida sendo cobradas e 
julgadas pela aparência, a perda do corpo 
perfeito costuma gerar medos e angústias, 
especialmente nas mulheres. “Os homens 

também perdem a capacidade física, mas 
eles têm outras fontes de prestígio”, comen-
ta Anita Liberalesso Neri (CRP-06/70408), 
Psicóloga e professora do Programa de Pós-
Graduação em Gerontologia da Unicamp. 
Mesmo que esse seja um sentimento ainda 
frequente nas mulheres, porém, elas hoje 
envelhecem melhor que suas mães e avós, 
por conta dos avanços na medicina e dos 
bons hábitos que muitas cultivam desde 
cedo. “Em todas as classes sociais, as mu-
lheres estão mais ativas, mais empodera-
das, mais saudáveis. A saúde de uma pes-
soa hoje pode ser comparada a de alguém 
30 anos mais jovem há algumas décadas”, 
completa Anita, que coordenou o Estudo 
Fibra, com idosos de 65 anos ou mais e no 
momento coordena um segundo estudo, 
com os idosos de 80 anos ou mais.

A antropóloga Mirian Goldenberg, autora 
do livro “A bela velhice”, entrevistou cente-
nas de mulheres para saber qual era a visão 
que elas tinham sobre a velhice. “Foi pos-
sível constatar um abismo enorme entre o 
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poder objetivo das mulheres pesquisadas, 
o poder real que elas conquistaram em 
diferentes domínios (sucesso profissional, 
dinheiro, prestígio, reconhecimento e até 
mesmo a boa forma física) e a miséria sub-
jetiva que aparece em seus discursos (deca-
dência do corpo, gordura, flacidez, doença, 
medo, solidão, rejeição, abandono, vazio, 
falta, invisibilidade, e aposentadoria)”, diz 
um trecho da obra. 

No entanto, segundo relatos coletados 
pela autora em suas pesquisas, à medida 
que a idade avança, as mulheres passam a 
ser menos autocríticas e ligar menos para a 
opinião dos outros, o que causa uma revo-
lução em suas formas de viver. A professora 
de yoga Arlene Neto não precisou esperar 
tanto tempo para viver uma vida sem amar-
ras. Aos 60 anos de idade e cerca de 15 na 
nova profissão – antes ela trabalhava com 
administração de empresas –, considera 
que não há certo ou errado devido à idade 
e nem pensa em se aposentar. “Envelhecer 
é um processo. Num primeiro momento há 
um choque. Mas, se você se cuida e olha 
para isso como uma possibilidade de bem-
-estar, de ser mais saudável, com certeza 

não precisa ser uma coisa que atormenta. 
Eu me cuido e vou aceitando aquilo que 
está vindo”, diz, lembrando que o yoga é 
um grande aliado neste processo por trazer 
o autoconhecimento e o cuidado físico. 

Assim, temos um cenário, atualmente, em 
que a velhice não precisa ser sinônimo de 
fim dos prazeres e, ao contrário, muitas ve-
zes significa um momento em que todos os 
desejos podem – e devem – ser realizados. 
“As configurações familiares também mu-
daram. Hoje existem muitas mulheres mais 
velhas que continuam chefiando famílias 
e buscam empregos, formais ou não, para 
ajudar nos gastos com filhos e netos. Elas 
estão mais convencidas de seu poder”, afir-
ma a Psicóloga Anita Liberalesso Neri. 

Mas, se o tabu da velhice ainda permane-
ce arraigado em algumas culturas e na 
mente das mulheres, a boa notícia é que 
tanto a forma como elas próprias se enxer-
gam como a maneira como a sociedade as 
vê tende a mudar nos próximos anos, na 
opinião da Psicóloga Ana Claudia: “Com 
o aumento de pessoas idosas na socieda-
de poderemos esperar maior participação  

Não choremos, 
amigo, a mocidade! 
Envelheçamos 
rindo! 
envelheçamos 
Como as árvores 
fortes envelhecem: 

Na glória da alegria 
e da bondade, 
Agasalhando os 
pássaros nos ramos, 
Dando sombra e 
consolo aos que 
padecem!

TRECHO DO POEMA “VELHAS 
ÁRVORES”, DE OLAVO BILAC

ENVELHECER BEM PASSA PELA PSICOLOGIA

Com o aumento da expectativa de vida e as mudanças 
rápidas na forma como as pessoas vivem a fase da velhice, 
a Psicologia passa a ser mais importante na preparação para 
viver esta etapa. A atuação das(os) Psicólogas(os), segundo 
Ana Claudia Wanderbroocke (CRP-08/04868), pode ir desde a 
divulgação de pesquisas até a orientação sobre os aspectos que faci-
litam um bom envelhecimento, como a importância de relações familiares saudáveis, 
manutenção de redes sociais, planejamento de futuro e aspectos individuais como 
afetos positivos e sentido de vida. “Os profissionais podem promover atividades de 
empoderamento voltadas para este público, evitando assim as mais diversas formas 
de violência, além de contribuir participando de equipes interdisciplinares no estabe-
lecimento de serviços de promoção de saúde, apoio psicológico e de reabilitação de 
perdas cognitivas. Tudo isso contribui para o enfrentamento da finitude, pois, por mais 
que pensemos em viver mais e com saúde, é inevitável nos prepararmos para a nossa 
finitude, bem como para perdas e a morte de pessoas próximas”, explica. 
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social deste segmento. As pessoas estão 
sendo preparadas para ter um envelheci-
mento mais ativo em todos os sentidos, 
o que reflete uma mudança de comporta-
mento. A sociedade estará mais aberta e 
acostumada à presença de idosos”.

SOMOS TODOS ‘SEM IDADE’?

A busca pela felicidade é tão inerente ao 
ser humano que está incrustada em nossa 
mente desde a infância. Geralmente a di-
vidimos em metas como “quando eu fizer 
18 anos”, “quando eu me casar”, “quando 
eu me aposentar”, etc. A idade é, pois, algo 
importante para marcar ciclos, e por isso 
a vida humana é tão relacionada às fai-
xas etárias. “Há algumas décadas, o termo 
‘velho’ estava associado a esta fase só de 
perdas e declínio, então houve um esforço 

para mudar a cara da velhice, daí o termo 
‘melhor idade’. Os cientistas começaram a 
perceber que as teorias do ciclo de vida ten-
dem a restringir o que é e o que não é típico 
de cada fase da vida, porém nas sociedades 
contemporâneas observa-se maior flexibi-
lidade nas experiências humanas”, explica 
Ana Claudia Wanderbroocke. 

Com as mudanças no comportamento das 
pessoas mais velhas, que passaram a re-
cusar os estereótipos antes relacionados 
à velhice, alguns especialistas passaram a 
usar o termo ‘ageless’ (sem idade, em uma 
tradução livre) para se referir a pessoas 
que não se prendem à idade para guiar 
sua vida. “Na minha opinião as teorias que 
abordam etapas do ciclo de vida continuam 
sendo válidas, mas precisamos estar aten-
tos a estes novos movimentos para não  
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Para saber 
mais e indicar

TED TALK –  
ISABEL ALLENDE  
CONTA HISTÓRIAS  
DE PAIXÃO 

Feminismo está fora de 
moda? “Sim, para mulheres 
privilegiadas como minha 
filha e todas nós aqui, mas 
não para a maioria de nos-
sas irmãs no resto do mun-
do, que ainda são forçadas 
a casamentos prematuros, 
prostituição, trabalho força-
do”, diz Isabel Allende, escri-
tora assumidamente femi-
nista. Neste vídeo, Allende 
fala de mulheres que vivem 
com paixão, que lutam por 
ideais, que lutam contra a 
opressão que ainda paira so-
bre as mulheres. Com uma 
pitada de humor, ela leva o 
expectador a uma profunda 
reflexão sobre empodera-
mento feminino e o impac-
to que ele produziria sobre 
o mundo.

goo.gl/P4aKjB

transformarmos as novas formas de viver 
em patologias, por não se encaixarem nas 
nossas teorias. Mas, se por um lado seguir 
as teorias tem o risco de limitar as expec-
tativas para cada idade, considerarmos que 
somos ‘ageless’ também traz um risco, o de 
não ter parâmetros para a existência e des-
valorizar a beleza de cada idade vivendo 
na ilusão de que o melhor é não ser velho”, 
opina a Psicóloga Ana Claudia.

Já Anita Liberalesso Neri observa que a so-
ciedade está flexibilizando os padrões de 
comportamento e que os limites demar-
cadores de idade vão perdendo força. “Por 
exemplo, antigamente era impensável uma 
mulher ser mãe aos 45 anos, mas hoje mui-
tas adiam a maternidade em prol da carrei-
ra. Outro exemplo são as roupas: se antes 
uma mulher não poderia usar biquíni de-
pois de certa idade, hoje isso acabou. Não 
existe ‘roupas de velha’”, exemplifica. No 
entanto, Anita destaca que a idade é um 
recurso que normaliza a vida social, e sem-
pre vai ser importante. Ou seja, a sociedade 
nunca será “ageless”.  

A BELA VELHICE 

Mudar a forma como envelhecemos e como 
encaramos esta fase da vida é o mote dos 
estudos da antropóloga Mirian Goldenberg, 
autora de livros como “A bela velhice” e 
“Velho é lindo”. Para ela, a arte do bom en-
velhecimento inclui ter projetos pessoais, 
correr atrás de sonhos, fazer atividades que 
usam a criatividade... e não focar no corpo, 
que vai sofrer alterações. Em seus estudos 
e palestras pelo mundo, Mirian busca en-
tender o que homens e mulheres querem 
quando envelhecem. Enquanto eles que-
rem continuidade (continuar sendo ativos 
e produtivos), elas buscam uma ruptura, 
uma mudança. Se tiveram uma vida dedica-
da à família e aos filhos, passam a desejar 
– e aproveitar – a liberdade de ter seu pró-
prio tempo. Se, ao contrário, tiveram muita  

liberdade, vão em busca de segurança. Estas 
duas coisas, aliás, compõem a verdadeira fe-
licidade, de acordo com o filósofo polonês 
Zygmund Bauman. Mas como quase sem-
pre é impossível encontrar a receita perfeita 
com os dois ingredientes, passamos a vida 
nos equilibrando parcamente entre os dois, 
sempre atrás da tal felicidade. A Psicóloga 
Anita faz questão de deixar claro o segredo 
de uma bela velhice: adaptar-se às condi-
ções que vão mudando e não negar a fase 
que se vive. “Se não tiver uma doença ou 
algo parecido, a velhice não é ruim”. 

Se, no fim das contas, envelhecer é o único 
jeito de viver, façamos como nos ensinou 
Olavo Bilac, em seu poema “Velhas árvo-
res”: envelheçamos rindo! E olhemos para 
as mulheres velhas a nossa volta como elas 
realmente são: mulheres que carregam no 
rosto as marcas dos risos, das preocupa-
ções, dos choros, dos amores, das perdas... 
mas que, debaixo dos cabelos brancos, ain-
da acalentam sonhos. Sonhos para serem 
vividos em liberdade, da maneira como 
elas quiserem. Afinal, assim como os jo-
vens, elas têm, sim, a vida toda pela frente. 
Enquanto houver sonhos, haverá vida. 
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morte de um ente querido é um 
momento de tristeza e dor. Aquelas 
últimas palavras não ditas, a men-
sagem de bom dia que não chega 
mais, o telefone que não toca. Mas, 

e se você pudesse continuar a conversar com 
algum parente ou amigo que já se foi? Parece 
ficção científica, mas a inteligência artificial 
já tornou esta comunicação possível. 

Os engenheiros da Start Up ‘Luka’, funda-
da pela russa Eugenia Kuyda, conseguiram 
trazer um amigo dela, morto em um atro-
pelamento aos 34 anos, ‘de volta à vida’ 
de maneira virtual. Utilizando fotos, docu-
mentos e mensagens trocadas por Roman 
Mazurenko, ainda em vida, em sistemas de 
redes neurais, foi possível identificar pa-
drões e criar um algoritmo que possibilita 
manter conversas semelhantes às que eram 
tidas antes do falecimento, em 2015. O 
“avatar” de Roman responde como ele pró-
prio responderia, por meio da tecnologia 
de inteligência artificial. O recurso dividiu 
opiniões dos familiares e amigos: uns viam 
no aplicativo uma maneira válida de matar 
as saudades do amigo; outros achavam que 
Eugenia havia ido longe demais e que a ho-
menagem não era algo positivo.

Se atualmente a comunicação com estes 
“avatares” ainda está só começando – a cria-
dora do aplicativo garante que este é o futu-
ro da humanidade – outro recurso já torna as 
pessoas, pode-se dizer, imortais. Pelo menos 
na internet. O Facebook possui uma opção 
que transforma em memorial o perfil de al-
guém que já morreu. Assim, as informações 
daquela pessoa permanecem lá, como uma 
biografia. Os lugares que ela frequentava, 
as piadas que a fizeram rir, as fotos das via-
gens memoráveis.... Quem gerencia a conta 
é um herdeiro, que ainda pode alterar a foto 
de perfil e capa, responder às solicitações de 
amizade e fixar uma publicação no perfil. 

A manutenção de um perfil ativo permite 
que amigos e conhecidos criem uma espécie 
de túmulo virtual, que visitam para deixar 
condolências, resgatar memórias e, de algu-
ma forma, manterem os vínculos que antes 
eram mantidos nas visitas ao cemitério. 

Só que todas essas mudanças afetam algo 
essencial para o ser humano: a necessidade 
de viver o luto. Segundo a Psicóloga Solange 
Maria Rosset (CRP-08/00204), o luto deve 
ser composto por quatro fases: chorar a 
dor, expressar a raiva, limpar a culpa e  

LU
TO

 E
 R

IT
U

A
IS

 

O elixir da vida online:
COMO A “IMORTALIDADE” DIGITAL 

ESTÁ MUDANDO A MANEIRA COMO 
LIDAMOS COM A MORTE?

POR ELLEN NEMITZ

A
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Hoje em dia, alguns especialistas defendem 
que o luto precisa ser vivido por um tempo de-
terminado, além do qual se tornaria algo pa-
tológico. O professor Nicolau Steibel pontua, 
porém, que o pesar é uma experiência total-
mente pessoal e, por isso mesmo, pesquisas 
recentes demonstram que não há um único 
padrão “normal” a ser seguido ou um tempo 
“normal” de recuperação. “Embora algumas 
pessoas consigam uma rápida recuperação de-
pois do luto, algumas nunca o fazem”, afirma. 

Já a Psicóloga Daniela Malta defende que é 
preciso analisar caso a caso. “Não vejo pro-
blemas se a pessoa utiliza estes recursos 
tecnológicos como forma de trabalhar seu 
luto, principalmente no primeiro ano, que 
é mais crítico. O que é preciso analisar, no 
caso a caso, é o prolongamento desse uso. 
Cabe ao profissional da Psicologia perceber 
quando já é hora de encerrar uma etapa e 
auxiliar o paciente neste processo”, diz. 

Para ela, é fundamental que as(os) Psicólo-
gas(os) estejam atentas(os) às mudanças que 
acontecem o tempo todo – o que vemos hoje 
é, provavelmente, apenas o início de uma re-
volução na forma como vivemos entre o real 
e o virtual. “Este é um tema novo para to-
dos nós. Certamente precisamos desenvolver 
pesquisas e, acima de tudo, buscar conheci-
mentos para lidar com as demandas que já 
começam a surgir nos consultórios”, destaca.  

Opinião diferente defende o tanatólogo 
Nicolau. “Com ou sem a nossa aprovação, es-
tas mudanças são inevitáveis. Devido à criati-
vidade dessas novas tecnologias, elas vieram 
para ficar e, cada vez mais, mudando os com-
portamentos e as formas de nos relacionarmos 
com os outros, assim como a forma de criar-
mos vínculos, tão necessários a uma saúde psí-
quica. Como podemos estar preparados para 
essas mudanças? Imagino que a única preocu-
pação que podemos, e devemos preservar, é o 
nosso compromisso com a ética, com o nosso 
juramento enquanto profissionais da saúde 
mental. Qualquer outro tipo de “preparação”, 
imagino, é totalmente impossível, já que estas 
mudanças decorrentes das novas tecnologias 
são totalmente randômicas”.

refazer projetos. Essas tecnologias que pre-
tendem manter uma comunicação após a 
morte seriam ruins, na opinião da profissio-
nal, porque fazem com que as pessoas evi-
tem lidar com a perda. “É como entrar em 
um mundo de ‘faz de conta’”, observa ela. 

Já a Psicóloga Daniela Malta (CRP-08/IS 359), 
que se dedicou por vários anos ao estudo e 
atuação na área do luto, as tecnologias não 
precisam ser vistas necessariamente como 
vilãs no processo. “Eu vejo essas novidades 
como adaptações do luto que já vivíamos. 
Antes, guardávamos objetos, cartas, enfim, 
tudo aquilo que nos ligasse à pessoa querida 
que já se foi. Hoje, há uma transposição para 
o mundo virtual”, analisa Daniela. 

Segundo explica o professor Nicolau Steibel, 
que ministra a disciplina de tanatologia na 
Universidade Tuiuti do Paraná, o luto e o 
pesar são experiências universais, mas cada 
cultura cria seus mecanismos para agir pe-
rante a morte. “Estes rituais, culturalmente 
determinados, são sempre passíveis de mu-
danças e oferecem às pessoas enlutadas, 
além de uma forma de ver e sentir a morte, 
um auxílio nos primeiros momentos após 
grandes perdas, quando elas costumam se 
encontrar num estado de choque e incredu-
lidade”, diz. “Mesmo que os rituais mudem, 
eles vão continuar oferecendo aos enlutados 
uma maneira previsível de como agir num 
momento em que, de outra forma, eles se 
sentiriam ainda mais confusos e desampara-
dos”, analisa o professor, acrescentando que 
a revisão dos conceitos em relação à morte 
tenderá a criar novos rituais que deem conta 
de sua finalidade. 

O véu do luto precisa ser 
despido?

Antigamente, quando uma mulher ficava 
viúva, era comum que trocasse as roupas 
coloridas por vestidos e véus pretos, em 
sinal de luto pela morte do companheiro. 
Naqueles tempos, este era um sinal envia-
do para a sociedade de que aquela mulher 
era viúva, e ela seguiria com este compor-
tamento para o resto da vida. 

Eu vejo essas 
novidades como 
adaptações do luto 
que já vivíamos. 
Antes, guardávamos 
objetos, cartas, 
enfim, tudo aquilo 
que nos ligasse à 
pessoa querida que 
já se foi. Hoje, há 
uma transposição 
para o mundo 
virtual

DANIELA MALTA, PSICÓLOGA
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Que rituais são importantes para você? 

Os rituais são praticados pelos seres humanos desde as socie-
dades mais primitivas. Para as civilizações mais antigas, os ritos 
eram uma forma de lidar com situações difíceis, como a morte e 
a colheita (que dependia da natureza e fugia do controle). 

Desde então, os rituais assumiram diversas características e fun-
cionam, até hoje, como metáforas destinadas a reelaborar as 
interações rotineiras, segundo a Terapeuta Relacional Sistêmica 
Solange Rosset (CRP-08/00204). Por exemplo, ao participar de 
uma cerimônia de casamento, os noivos simbolicamente deixam 
de pertencer a uma família para formarem um novo núcleo. 

No entanto, segundo Solange, o ritual só tem validade se faz 
sentido para a pessoa, ou seja, se tem a função metafórica esta-
belecida. Caso contrário, é apenas uma rotina, uma regra. “Não 
existe um certo ou errado para todo mundo. É preciso entender e 
administrar o que está acontecendo”, diz a Psicóloga.

Solange observa, ainda, que a mudança nos costumes tende a 
trazer uma alteração na forma como as sociedades lidam com os 
rituais. “Com o passar do tempo, os rituais se esvaziaram e perde-
ram a metáfora. A vida moderna flexibilizou as regras. Hoje em 
dia, os rituais não possuem a mesma riqueza e as pessoas buscam 
nele uma magia, uma mudança rápida e sem aprendizagem, sem 
dor”, opina. 

Para saber 
mais e 
indicar

O tema do luto na internet ainda é pouco estudado, mas alguns artigos já foram publica-
dos e podem ajudar as(os) Psicólogas(os) a conhecer mais sobre este assunto. Confira:

Expressões virtuais da dor: 
notas sobre as manifesta-
ções de luto na internet
https://goo.gl/JPgyhJ

Uma nova forma de luto: 
os efeitos da revolução 
tecnológica
goo.gl/PwaecS

Facebook: um novo locus 
para a manifestação de 
uma perda significativa
https://goo.gl/bGUul8

Luto virtual: o processo 
de elaboração do luto no 
ciberespaço
https://goo.gl/NVLHcT

A prática do luto interativo 
no Facebook
goo.gl/4AbmDs
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medo da COE?
Quem tem

COMISSÃO DE ÉTICA

medo é um dos sentimentos 
mais primitivos e costuma an-
dar de mãos dadas com o des-
conhecimento e a curiosidade. 
Assim, quando desconhece-

mos algo, é comum que tenhamos um mis-
to de medo com desejo de saber mais a res-
peito. A COE (Comissão de Ética) por vezes 
é vista como uma espécie de “Lobo Mau” 
do Conselho Regional de Psicologia (CRP), 
o que nos dá indícios de que há bastante 
desconhecimento a respeito de sua função.

Qual é a função da COE?

Toda(o) profissional Psicóloga(o) pode ser 
questionada(o) por sua atuação profissio-
nal. O CRP, ao tomar conhecimento de uma 
denúncia, tem por obrigação legal verifi-
cá-la. Entretanto, é fundamental destacar 
que o fato de uma Psicóloga ou Psicólogo 
ser denunciada(o) não significa que ela(e) 
tenha, de fato, faltado com a ética em sua 
atuação profissional. 

Ao receber a denúncia contra a(o) profis-
sional (que pode vir de qualquer pessoa, 
seja ela Psicóloga, paciente/cliente, etc.), o 

presidente do Conselho Regional a encami-
nha para a COE, onde o teor da denúncia é 
analisado. A partir desta análise, um rela-
tório é redigido e apresentado ao Plenário, 
com proposta de arquivamento da denún-
cia ou instauração do processo. Todas as 
decisões relativas à instauração ou não de 
um processo, ao seu julgamento e, quando 
for o caso, à penalidade a ser aplicada à(o) 
profissional são decididos pelo Plenário, ou 
seja, pelo conjunto de conselheiros em reu-
nião colegiada.

Quais são as etapas de um processo?

Para execução desses procedimentos, a 
Comissão de Ética segue o estipulado no 
Código de Processamento Disciplinar (CPD), 
resolução do CFP (Conselho Federal de 
Psicologia) que normatiza o trâmite pro-
cessual. Quanto à conduta denunciada, 
ela é analisada à luz do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo (CEPP), em seus 
princípios e artigos, e das resoluções do CFP 
que disciplinam e orientam o exercício pro-
fissional. Portanto, a falta ética pode ocorrer 
por descumprimento não só do CEPP, mas, 
também, das demais resoluções do CFP.

O
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Instaurado o processo, grosso modo1, a COE 
conduz todas as etapas do procedimento 
como citação e intimações, realiza audiên-
cia de instrução para coleta de depoimen-
tos, se necessário, e outros procedimentos 
para a coleta de provas e esclarecimento 
dos fatos, entre outros. 

Terminado este trabalho, o processo é en-
caminhado para o presidente do CRP e, 
em uma reunião plenária, um conselheiro 
será designado como relator do processo, 
visando ao julgamento pelo Plenário. Nessa 
fase, o processo retornará para a COE se o 
Plenário determinar novas diligências, por 
exemplo, ou para notificar as partes do re-
sultado do julgamento, caso denunciado e 
denunciante (ou seus representantes) não 
estejam presentes no momento do julga-
mento. A aplicação da penalidade imposta 
também é função da COE – exceto a aplica-
ção da pena de cassação. 

Função educativa

Para além da análise das denúncias e a rea-
lização das etapas processuais, a Comissão 
de Ética tem, ainda, uma função educativa 
concomitante à sua função processual. Isto 
ocorre porque as(os) Psicólogas(os) denun-
ciadas(os) não apenas têm suas práticas 
analisadas (por vezes questionadas ou até 
mesmo julgadas), mas, também, porque 

todo esse procedimento leva à reflexão 
dessa prática. Além disso, no momento for-
mal da aplicação da penalidade, há a pos-
sibilidade de a(o) Psicóloga(o) esclarecer 
suas dúvidas, caso ainda as tenha, em rela-
ção à infração cometida. Por fim, a função  
educativa da COE se desenvolve indepen-
dentemente de sua função processual, 
quando, por exemplo, participa de pales-
tras ou eventos sobre ética profissional, ta-
refa geralmente realizada em parceria com 
a Comissão de Orientação e Fiscalização. 

É, principalmente, a partir do fator edu-
cativo da Comissão de Ética que as(os) 
Psicólogas(os) tomam conhecimento, mes-
mo que de forma tardia em alguns casos, 
das resoluções que orientam a prática pro-
fissional, colaborando para o esclarecimen-
to da categoria em relação às infrações 
éticas e, consequentemente, diminuindo as 
infrações e reincidências. 

Ao acolher, analisar e, quando é o caso, 
julgar denúncias de possíveis infrações éti-
cas cometidas no exercício profissional de 
Psicólogas(os), o CRP, por meio da COE, 
trabalha em prol da sociedade, mas, tam-
bém, pelo reconhecimento da Psicologia 
enquanto profissão comprometida com 
valores éticos. Mas, além disso, desempe-
nha o papel de orientar as(os) profissionais 
quanto à ética no exercício profissional, 
ainda que de forma drástica.  

A Comissão de Ética (assim como tudo na 
vida) mostra-se muito menos assustadora 
quando se conhece seu papel e a forma 
como funciona. Não há que temê-la, como 
não deve ser temida qualquer instância 
que busque verificar a ocorrência, ou não, 
de deslizes, e esclarecer os possíveis infra-
tores quanto a seus atos e orientá-los para 
sua correção. Nesse sentido, ninguém pre-
cisa ter medo da COE. Antes, deve enten-
dê-la como mais um suporte para a boa 
prática profissional. 

Em caso de dúvidas, procure o Conselho: a 
COF (Comissão de Orientação e Fiscaliza-
ção) e a COE estão à disposição.

A Comissão de Ética (assim como tudo na 
vida) mostra-se muito menos assustadora 

quando se conhece seu papel e a forma como 
funciona. Não há que temê-la, como não deve 

ser temida qualquer instância que busque 
verificar a ocorrência, ou não, de deslizes, 
e esclarecer os possíveis infratores quanto 

a seus atos e orientá-los para sua correção. 
Nesse sentido, ninguém precisa ter medo da 
COE. Antes, deve entendê-la como mais um 

suporte para a boa prática profissional. 

1. As etapas processuais 
serão descritas nas 
próximas revistas.
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iversas(os) Psicólogas(os) têm 
recebido encaminhamentos de 
médicos para que realizem o 
acompanhamento e Avaliação 
Psicológica de pacientes que 

passarão por alguma intervenção cirúrgica 
(vasectomia, laqueadura, cirurgia bariá-
trica, entre outros). Assim, a Comissão de 
Orientação e Fiscalização apresenta, neste 
texto, algumas informações pertinentes à 
atuação da(o) Psicóloga(o) nesta área.

Os procedimentos citados acima são bastan-
te invasivos e resultam em grande impacto 
na vida destes pacientes, de suas famílias, 
parceiros e grupos aos quais pertencem. 
Estes procedimentos cirúrgicos não apenas 
requerem Avaliações Psicológicas prévias 
como também um acompanhamento pré e 
pós-cirúrgico, tendo em vista o impacto em 
aspectos físicos, psíquicos e sociais.

A Avaliação Psicológica deve ser realizada 
em consonância com os princípios e dire-
trizes profissionais e com as legislações 
específicas, devendo a(o) Psicóloga(o) es-
tar devidamente capacitada(o) para tal 

Avaliação Psicológica 
para intervenções 
cirúrgicas
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

D

atuação. Lembramos que a(o) profissional 
possui responsabilidade e autonomia para 
decidir os métodos e técnicas a serem uti-
lizados, de forma a garantir a prestação de 
um serviço com qualidade, em condições 
de trabalho dignas e apropriadas e que res-
peitem os direitos e a autonomia do pacien-
te. Cabe lembrar, também, que a Avaliação 
Psicológica é um processo amplo que não 
deve ser restrito à aplicação de testes.  

Segue abaixo uma tabela com informações 
pertinentes à atuação da(o) Psicóloga(o) 
em intervenções cirúrgicas:

A(O) profissioal possui responsabilidade 
e autonomia para decidir os métodos e 
técnicas a serem utilizados, de forma a 
garantir a prestação de um serviço com 
qualidade, em condições de trabalho 
dignas e apropriadas, que respeitem os 
direitos e a autonomia do paciente.
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Como resultado da Avaliação Psicológica, a(o) 
Psicóloga(o) deverá emitir documento em con-
formidade com a Resolução CFP nº 007/2003. 
Este documento, bem como todo o material 
que o fundamentou, deverão ser guardados em 
segurança pelo prazo mínimo de cinco anos.

Por fim, reforçamos a importância de a(o) 
profissional estar devidamente capacitada(o) 

Legislação Específica

Vasectomia e Laqueadura 
• Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996

Bariátrica
• Portaria GM/MS nº 1.075, de 04 de julho de 2005
• Portaria SAS/MS nº 390, de 06 de julho  de 2005
• Resolução CFM nº 1.942/2010
• Resolução CFM nº 2.131/2015

Processo Transexualizador
• Portaria nº 2.803, de 19 de novembro de 2013
• Portaria nº 2.836, de 1º de dezembro de 2011
• Resolução CFM nº 1995, de 2010

Descrição

Vasectomia e Laqueadura 
O planejamento familiar é um direito constitu-
cional, garantido a todos os cidadãos. É vedada a 
indução individual ou coletiva à prática da esteri-
lização cirúrgica.
A prescrição de métodos e técnicas de concepção 
e contracepção cientificamente aceitas só poderá 
ocorrer mediante consentimento livre e esclareci-
do (de ambos os cônjuges), avaliação e acompa-
nhamento clínico.

Bariátrica
A cirurgia bariátrica é um recurso possível nos ca-
sos de obesidade grave com falha documentada 
de tratamento clínico.
A(o) Psicóloga(o) faz parte da equipe de saúde 
complementar que irá avaliar e acompanhar o pa-
ciente indicado para tal procedimento.

Processo Transexualizador
O processo transexualizador, realizado pelo SUS, 
garante o atendimento integral de saúde a pessoas 
transexuais, incluindo acolhimento, uso do nome 
social, hormonioterapia e cirurgia de adequação 
do corpo biológico à identidade de gênero e social.
A(o) Psicóloga(o) faz parte da equipe multidiscipli-
nar que irá avaliar e acompanhar o paciente nes-
te processo, inclusive após a cirurgia. O trabalho 
da(o) Psicóloga(o) deve se pautar na integralidade 
do atendimento psicológico e na humanização da 
atenção, não estando restrito ao procedimento ci-
rúrgico. A atuação não deve se orientar por um mo-
delo patologizado ou corretivo da transexualidade, 
tampouco em modelos normatizados das vivências 
e expressões de gênero, mas como ferramenta de 
apoio ao sujeito para a promoção de uma maior 
qualidade de vida e garantia de seus direitos.

Requisitos

Vasectomia e Laqueadura 
• Homens e mulheres com capacidade civil ple-

na e maiores de 25 anos de idade ou com, pelo 
menos, com dois filhos vivos (prazo mínimo de 
60 dias entre a manifestação da vontade e o 
ato cirúrgico);

• Existência de risco à vida ou à saúde da mu-
lher ou do futuro concepto, testemunhado em 
relatório escrito e assinado por dois médicos;

• Vedada esterilização cirúrgica em mulher du-
rante os períodos de parto ou aborto, exceto 
comprovada necessidade.

Bariátrica
• Pacientes com índice de massa corpórea (IMC) 

acima de 40 kg/m2;
• Pacientes com IMC maior que 35 kg/m2 e porta-

dores de comorbidades que ameaçam a vida;
• Tratamento clínico prévio insatisfatório de, 

pelo menos, dois anos;
• Consentimento livre e esclarecido;
• Recomendado para faixa etária entre 18 e 60 

anos;
• Dispor de suporte familiar constante;
• Compromisso com o acompanhamento poste-

rior;
• Ausência de distúrbios psicóticos graves, histó-

ria recente de tentativa de suicídio, alcoolismo 
e dependência química a outras drogas.

Processo Transexualizador
• Mínimo de dois anos de acompanhamento 

para a cirurgia de transgenitalização;
• Diagnóstico médico de transgenitalismo;
• Idade a partir de 18 anos para o início do acom-

panhamento de equipe multiprofissional e de 
21 anos para a realização da cirurgia;

• Ausência de características físicas inapropria-
das para cirurgia;

• Consentimento livre e esclarecido.

Demais diretrizes
Código de Ética Profissional do Psicólogo; Resolu-
ção CFP nº 007/2003; Resolução CFP nº 001/2009; 
Caderno de Avaliação Psicológica do CRP-08; Car-
tilha de Avaliação Psicológica do CFP; Nota Técni-
ca do CFP sobre Processo Transexualizador.

para esta atuação, bem como conhecer o con-
texto e a legislação pertinente a esta prática. 
Sugerimos a busca por supervisão e capacita-
ção permanente. 

Caso tenha dúvida sobre aspectos éticos re-
lacionados à prática profissional, entre em 
contato com a Comissão de Orientação e 
Fiscalização. 
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rinta anos depois da primeira 
“Conferência Nacional de Saúde 
e Direitos da Mulher”, em 1986, o 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) 
realizará em 2017 a  2ª Conferência 

Nacional de Saúde das Mulheres (2ª CNSMu), 
com o tema “Saúde das Mulheres: desafios 
para a integralidade com equidade”.

A conferência terá como eixos temáticos:

Eixo I – O papel do Estado no desenvolvi-
mento socioeconômico e ambiental e seus 
reflexos na vida e na saúde das mulheres.

Eixo II – O mundo do trabalho e suas conse-
quências na vida e na saúde das mulheres.

Eixo III – Vulnerabilidades nos ciclos de 
vida das mulheres na Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde das Mulheres.

Eixo IV –  Políticas Públicas para as Mulheres 
e Participação Social.

Importância da Conferência

De acordo com dados do IBGE de 2011, as 
mulheres representam 51,4% da população 
brasileira, sendo que 37,3% das mulheres são 
responsáveis pelo sustento de suas famílias. 
De 2000 a 2010, houve um crescimento de 
50% para 55% na participação das mulhe-
res com idade ativa (16 anos ou mais) no 
mercado de trabalho; no entanto, apesar 
de cada vez mais presentes nos indicado-
res da economia, o mercado de trabalho é  

T fortemente orienta-
do por uma constru-
ção sociocultural 
de relações hierár-
quicas e assimétri-
cas de poder entre 
os gêneros, em 
que a subordinação 
da mulher ao homem é 
um processo naturalizado. 

Embora as mulheres estudem mais e te-
nham maior nível de instrução do que os 
homens, ocupam postos de trabalho cujos 
salários são inferiores aos pagos aos ho-
mens. E, embora vivam mais tempo que 
os homens, as mulheres adoecem mais 
em decorrência da precarização das condi-
ções do trabalho e da violência de gênero 
– cujos impactos variam entre consequên-
cias físicas, sexuais e mentais, incluindo a 
morte (IBGE, 2011). Além disso, os assédios 
moral e sexual que a mulher sofre em am-
bientes profissionais contribuem para a 
discriminação e degradação das relações 
de trabalho e exclusão social, expondo 
as trabalhadoras a situações humilhantes 
e constrangedoras que incidem em uma 
desestabilização que leva ao comprometi-
mento da saúde mental.

A desproteção social da mulher e a cons-
tante violação de direitos suscita atenção 
do Estado e implementação de Políticas 
Públicas específicas. Ao se propor o debate 
sobre a saúde da mulher, é importante com-
preender que as questões da saúde não são 

2ª Conferência Nacional 
de Saúde das Mulheres  
debaterá desafios para 
saúde e igualdade  
de gênero
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dissociadas das questões 
ambientais, econômicas 
e sociais (determinantes 
sociais da saúde). Assim, 
o enfrentamento das de-
sigualdades de gênero 

constitui um dos impor-
tantes aspectos da busca 

permanente pela cidadania 
e pela construção de “socieda-

des inclusivas, justas, produtivas 
e saudáveis”, como afirma o texto da 

Conferência Rio+20.

A melhoria na qualidade de vida e da saú-
de das mulheres perpassa Políticas Públicas 
intersetoriais que envolvem questões de 
sociobiodiversidade como saneamento e 
meio ambiente, desenvolvimento socioe-
conômico e processos de democratização e 
participação social.

A realização da 2ª Conferência Nacional de 
Saúde e Direitos da Mulher possibilitará que 
se articule um importante espaço político 
de participação da mulher e fortalecimento 
como sujeitos atuantes. Além disso, as ins-
tâncias de Controle Social no Sistema Único 
de Saúde (SUS) poderão retomar as discus-
sões sobre os desafios para a construção de 
uma Política Nacional de Atenção à Saúde 
das Mulheres. 

Com isso, abre-se o debate de ideias e a dis-
cussão de valores e práticas que poderão 
contribuir para a ampliação do desenvol-
vimento, engajamento e empoderamento 
das mulheres na luta pela conquista da 
igualdade de gênero, pela ampliação do 
acesso à saúde integral e pelos direitos se-
xuais e reprodutivos como um direito de 
cidadania das mulheres. A 2ª Conferência 
representa, ainda, uma oportunidade para 
a construção de políticas inclusivas, que as-
segurem a autonomia das mulheres e sua 
participação ativa na vida social, econômi-
ca e nos processos políticos decisórios. 

Entre tantas outras questões, destaca-se 
como prioritário que se promova o debate 
das questões sobre as desigualdades sociais, 

de gênero, raça/etnia, orientação sexual, 
identidade de gênero, geração de renda, fa-
tores de vulnerabilidade, desenvolvimento 
saudável, promoção de saúde e prevenção 
de doenças em todas as etapas Municipais, 
Estaduais, Distrito Federal e Nacional desta 
Conferência.

Este é um importante espaço de articulação 
para avaliação, formulação e proposição no 
campo da política da saúde, e a Psicologia 
não pode se abster de assumir o protagonis-
mo na formação de opinião e na construção 
de uma agenda em defesa do SUS. 

Para interessados em partici-
par, as informações podem 

ser obtidas com a Assessoria 
de Políticas Públicas pelo 

telefone (41) 30131766 e pelo 
e-mail: politicaspublicas08@

crppr.org.br.

Para saber 
mais

QUANDO SERÁ?

As etapas Municipais desta Conferência 
estão com início previsto para o primeiro 
trimestre de 2017 e a etapa Estadual está 
prevista para acontecer em julho de 2017.

O Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) está organizando ple-
nárias preparatórias para a participa-
ção da categoria em todas as etapas 
das Conferências Municipais, Estadual e 
Nacional de Saúde da Mulher. A Assessoria 
de Políticas Públicas está cadastrando 
até o início de março as(os) Psicólogas 
(os) que participam das instâncias de 
Controle Social  e das Comissões Especiais 
(Temáticas) para participarem deste im-
portante evento de articulação política e 
de construção de cidadania. 

Para interessados em participar, as in-
formações podem ser obtidas com a 
Assessoria de Políticas Públicas pelo 
telefone (41) 3013-1766 e pelo e-mail:  
politicaspublicas08@crppr.org.br.
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egundo informações das Nações 
Unidas do Brasil (ONUBR), aproxi-
madamente 350 milhões de pes-
soas no mundo sofrem de depres-
são. Este transtorno, que afeta 

mais as mulheres e é a principal causa de in-
capacidade de pessoas de todas as idades, 
foi escolhido para ser tema da campanha 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para o Dia Mundial da Saúde em 2017, cele-
brado no dia 7 de abril.

Com a hashtag #LetsTalk (vamos conversar, 
em inglês), a OMS pretende chamar a aten-
ção para um transtorno que ainda é visto 
com preconceito pela população. A depres-
são é uma condição mais profunda e com-
plexa que as curtas respostas emocionais 
com as quais lidamos frente aos pequenos 
e grandes desafios diários; a doença causa 
à pessoa afetada problemas no meio pro-
fissional, acadêmico e familiar. Atrelado à 
depressão, o suicídio é a segunda principal 
causa de morte entre pessoas com a faixa 
etária de 15 a 29 anos, vitimando cerca de 
800 mil pessoas a cada ano.

Para a Psicóloga Semíramis Amorim 
Vedovatto (CRP-08/06207), falar sobre a 
depressão no momento em que vivemos 
é de extrema importância, pois os casos de 
intolerância têm aumentado consideravel-
mente, sendo o público LGBT e as mulheres 
os que mais estão sofrendo com isso – nos  

primeiros 11 dias de janeiro, cinco casos de 
feminicídio foram noticiados. Estes casos, 
para a Psicóloga, são causas sociais desper-
tadoras da depressão. “Precisamos começar 
a falar sobre a depressão, parar de associá-la 
apenas ao luto e à perda familiar. A perda de 
identidade também é causadora dessa condi-
ção. Falando mais sobre isso, também damos 
mais valor à discussão sobre saúde mental, 
que muitas vezes é deixada de lado. Dessa 
forma, podemos esclarecer a população e 
formar profissionais mais preparados para 
lidar com grupos vulneráveis antes de desen-
cadearem o quadro depressivo”.

S

https://nacoesunidas.org/depressao-e-tema-de-campanha-da-
-oms-para-dia-mundial-da-saude-de-2017/

350 MILHÕES DE PESSOAS 
SOFREM DE DEPRESSÃO 
NO MUNDO

15 A 29 ANOS

SUICÍDIO É A SEGUNDA CAUSA DE 
MORTES EM PESSOAS DE 

800 MIL PESSOAS MORREM 
POR SUICÍDIO POR ANO

MULHERES 
SÃO MAIS AFETADAS
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Vamos falar 
de depressão? 
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do que mais? Tem algumas coisas que a gente 
aprende ali que dá para levar para a vida. 

Se tem mais gente na pista, nada de passar 
por cima nem querer mais espaço do que se 
tem. É preciso respeitar o outro. Mas, se o pé, 
sem querer, chutar a canela do vizinho, aque-
le sorriso de desculpa cura tudo – e ainda te 
traz um novo amigo!

Sabe a história de dançar conforme a música? É 
verdade, nem sempre podemos fazer tudo que 
queremos (sua avó já dizia isso, né?). Só não vale 
copiar todo mundo. Solte a imaginação e inven-
te um passinho ou outro! Criatividade sempre 
ajuda em todas as situações.

Na hora da condução, todo mundo aprende: 
quem conduz precisa saber respeitar o par e co-
locar a sua opinião com delicadeza. Forçar gera 
briga e a dança desanda. Já quem é conduzido 
– normalmente é a dama, mas a regra vale para 
os cavalheiros também – aprende a resiliência, a 
entender que às vezes não estamos no controle 
da vida, mas que ainda assim ela pode ser bela. 
Basta, para isso, que coloquemos a nossa beleza. 

Ah! Antes que eu me esqueça: você vai cair. 
Quando isso acontecer, levante e continue de 
onde parou. Acredite, uma queda pode ser só 
o empurrão que faltava para você dançar ain-
da mais lindamente! 

Mas, agora, chega de conversar, não é mesmo? 
Leitoras e leitores, concedem-me a honra desta 
dança?

ocê já dançou hoje? Talvez tenha 
faltado tempo. Quem sabe, ainda, 
você usou aquela velha história de 
que não sabe dançar para deixar 
seus “dois pra lá, dois pra cá” para 

outro dia. Não deveria. E não é só porque 
Friedrich Nietzsche acha que “perdido seja 
para nós aquele dia em que não se dançou 
nem uma vez”. 

É porque, ao dançar, você só tem a ganhar. 
Para começar, joga para bem longe a depres-
são. Fazer amigos, interagir socialmente e se 
mover ao sabor da música é um ótimo antído-
to contra a doença. Além disso, cientistas da 
Harvard Medical School, nos Estados Unidos, 
identificaram que dançar diminui as chances 
de desenvolver demência na velhice, porque 
a atividade estimula o esforço mental e a in-
teração social. A pesquisa mostrou, também, 
que pacientes com Mal de Parkinson podem 
ter os sintomas reduzidos com a dança.   

Entrar na pista é mesmo uma das melhores 
terapias que existem – e, o melhor, é para 
todo mundo! Para a pista, não tem essa de 
gordo e magro, jovem e velho, feio ou bonito. 
Não importa nem se você consegue decorar a 
coreografia inteira do Dirty Dancing. Ao dan-
çar, você expressa a sua essência. E para isso 
você só precisa ser você mesmo. 

Você pode dançar sozinho, mas a boa e velha 
dança a dois ainda faz sucesso nas festas por 
aí. Nas pistas de dança de salão, você procura 
seu par e, voilà, é só entrar na dança. E sabe 

V

1. https://goo.gl/CKmiYM

Quem dançaseus males espanta
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POR ELLEN NEMITZ
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MÊS DA MULHER
Dicionário da igualdade de gênero 

www.sindypsipr.com.br
facebook.com/sindypsi

As mulheres conquistaram o direito legal de trabalhar sem necessidade de autorização dos maridos há pouco mais de 50 anos. Hoje, 
elas chefiam suas carreiras, debatem a divisão do trabalho doméstico e são maioria em áreas profissionais importantes, como a 
Psicologia. Apesar dos avanços, estigmas e desigualdades persistem. Para marcar o Mês da Mulher, o Sindypsi PR reuniu neste 
artigo alguns termos e conceitos que estão presentes no debate sobre a necessária igualdade de gênero

No Brasil, as mulheres só conseguiram o direito ao voto em 1932, 
após intensas campanhas para que fossem consideradas cidadãs 
de vida pública. Uma garantia ainda mais fundamental para as 
brasileiras só seria conquistada trinta anos mais tarde. Em 1962, a 
aprovação do Estatuto da Mulher Casada as autorizou a optar 
pelo trabalho fora de casa. É difícil de acreditar, mas, até essa 
data, a brasileira só podia exercer uma profissão com a 
autorização do marido. 

De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, mulheres chefiam 
suas famílias e suas carreiras. A participação social da 
população feminina ampliou o leque de áreas em que atuam, 
quebrando barreiras de uma sociedade que pode até ter se 
transformado juridicamente, mas que teima em preservar 
aspectos e tradições de um tempo em que a disparidade entre 
gêneros era naturalizada.

Essas desigualdades se baseiam no SEXISMO, prática de 
discriminar ou privilegiar um indivíduo por conta de seu sexo ou 
gênero. Em uma sociedade marcada historicamente pelo 
privilégio masculino, convive-se diariamente com o MACHISMO. 
Um dos aspectos desse termo é a ideia de que o homem é 
naturalmente superior à mulher. Essa suposta hegemonia se 
alastra para a vida delas, desde a relação com os filhos, com a 
família e com o trabalho até a autoestima. Não é raro que o 
controle dos corpos das mulheres se converta em MISOGINIA, 
caracterizada como repulsa ou desprezo ao que é feminino. 
Quem nunca ouviu a frase “Tinha que ser mulher” em tom 
pejorativo? Trata-se de um episódio misógino.

A ideia de inferioridade do feminino frequentemente se 
manifesta em práticas cruéis. Uma delas é a CULTURA DO 
ESTUPRO, termo cunhado nos anos 70 para se referir à 
naturalização da violência sexual contra as mulheres, debate 
que contribuiu para o reconhecimento do estupro como um 
problema social grave. No entanto, ainda que a causa desse 
tipo de crime não seja a saia curta, e sim a ação do estuprador, 
muitas mulheres que vivenciam os traumas da violência 
sexual são expostas à CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA: elas têm 
seu comportamento apontado como causador do crime que 
as vitimou. 

A brutalidade das práticas citadas acima não impede a existência 
de violências mais sutis. Afinal, os detalhes também são 
importantes. Em âmbito mundial, as mulheres têm identificado 
condutas que, de tão recorrentes, acabam se tornando barreiras 
para a igualdade de gênero.

É o caso de uma prática chamada MANSPLAINING. O termo é 
uma junção de man (homem) e explaining (explicar) e caracteriza o 

ato de um homem explicar algo a uma mulher como se ela fosse 
incapaz de compreender, ou como se estivesse errada sobre um 
assunto que ela domina mais do que ele. São episódios em que o 
conhecimento de uma mulher é desmerecido, prática recorrente 
no mundo do trabalho e das organizações. 

Outra violência sutil presente nos “dicionários modernos” da 
igualdade de gênero é a MANINTERRUPTING, que, em tradução 
livre, significa “homens que interrompem”. Esse conceito foi 
criado para identificar os momentos em que uma mulher não 
consegue concluir suas frases porque é constantemente 
interrompida pelos homens ao redor, situações também comuns 
em ambientes corporativos e formais.

SOLUÇÕES COLETIVAS

A desigualdade de gênero é uma realidade. Mulheres ainda 
recebem cerca de 30% menos que os homens para executar o 
mesmo tipo de função e, segundo a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), a equiparação salarial pode demorar cerca 
de 70 anos. Além disso, elas trabalham mais que eles quando se 
somam as horas trabalhadas fora e dentro de casa. A pesquisa 
“Mulheres e Trabalho” divulgada pelo Ministério do Trab alho 
mostrou que as mulheres dedicam 25,3 horas semanais às 
obrigações domésticas, enquanto para os homens a média é de 
10 horas. Esse cenário pode se agravar ainda mais com a 
aprovação das reformas da Previdência Social e trabalhista, 
que, além de outros retrocessos, não consideram adequada-
mente as disparidades de gênero no Brasil. 

Mas outros termos do nosso glossário indicam que dias 
melhores podem estar chegando. Nos últimos anos, mulheres 
de todo o mundo têm se unido em um clima de SORORIDADE, 
sentimento de união entre mulheres baseado na empatia e no 
companheirismo em busca de um objetivo em comum, no caso 
a igualdade de gênero. 

Esse processo empático se converte em EMPODERAMENTO 
para a população feminina. Empoderar é a atitude de conscienti-
zação sobre os direitos de determinado segmento da população. 
No caso das mulheres, está ligado à percepção do seu lugar na 
sociedade e das discriminações e submissões que enfrentam por 
serem mulheres.  

Para que as pessoas se empoderem, é preciso haver a 
DESCONSTRUÇÃO  dos estereótipos que sustentam as 
desigualdades. Em uma sociedade profundamente marcada 
pelos preconceitos, não é raro ver o senso comum reproduzir 
juízos de valores que não se aplicam à realidade. Já passou da 
hora de superá-los.  

O Sindypsi PR parabeniza as psicólogas paranaenses pelo Dia e Mês da Mulher. 
Nosso objetivo é contribuir para a evolução da sociedade, algo que só será possível 
quando a diferença não for mais pretexto para a desigualdade. 




