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EDITORIAL

Sindicatos e Conselhos de Classe são instituições diferentes e complemen-
tares. Enquanto os primeiros lutam por melhores condições de trabalho 
para a categoria que representam, órgãos como o CRP-PR zelam para que a 
profissão seja exercida com qualidade técnica e ética. É a união destas duas 
atuações que fortalece a Psicologia e traz avanços importantes para as(os) 
profissionais. Por isso, nesta edição da Revista Contato, queremos mostrar 
por que um sindicato forte é bom para você, Psicóloga ou Psicólogo. 

Mas, vamos falar também sobre um tema cada vez mais importante em 
nossa sociedade: o suicídio. Contrariando o que já se pensou um dia, falar 
sobre o tema não incentiva a prática, desde que isso seja feito de maneira 
correta. É isso que queremos mostrar em matéria feita para Psicólogas(os), 
com orientações sobre como agir em casos de ideação suicida. Como 
acolher? Para onde encaminhar?

A edição ainda tem artigos sobre previdência, altas habilidades e ética profis-
sional, além de notas sobre eventos que aconteceram no CRP-PR voltados 
para as diferentes abordagens e públicos da Psicologia e muito mais. 

Boa leitura! 
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Criado em novembro de 2015 na Unopar 
de Londrina, o Grupo Terapêutico para 
adolescentes que se autolesionam já 

atendeu mais de 30 jovens. O projeto, coorde-
nado pela professora Paula Renata Cordeiro 
de Lima (CRP-08/17354), é realizado por alu-
nas(os) do último ano do curso de Psicologia 
da instituição.  

Segundo Paula, o foco do atendimento deve 
ir além da prática da autolesão: “O trabalho 
foca em melhorar a comunicação não agres-
siva, as habilidades sociais, a autoestima e a 
autoconfiança, bem como desenvolver em-
patia e tolerância a situações e sentimentos 
aversivos”, conta a professora. “Temos ado-
lescentes que diminuíram muito a prática da 
autolesão e relatos de melhora no convívio 
escolar. Consideramos um resultado muito 

positivo o engajamento no grupo, a capaci-
dade de falar sobre os próprios sentimentos 
e o vínculo entre os participantes e com as 
terapeutas”, diz.

Para Paula, a autolesão tem sido um proble-
ma de saúde pública. Na maior parte dos ca-
sos, os adolescentes que se autolesionam não 
chegam à terapia, por falta de informação ou 
de condições. “O grupo otimiza o atendimento 
a esses jovens, prezando por lhes dar conhe-
cimento sobre suas emoções e sentimentos 
e para fornecer ferramentas para que atuem 
nesse mundo de uma forma efetiva sem mais 
colocar a vida em risco”, finaliza. 

Atualmente, o projeto conta com dois grupos 
que trabalham em horários diferentes, aten-
dendo aproximadamente 20 adolescentes.
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Unopar de Londrina
realiza atendimentos a 
jovens que se autolesionam 

O trabalho das Comissões Especiais 
(Temáticas) é, às vezes, isolado. 
Cada grupo – no Paraná todo são 

cerca de 50 – se reúne periodicamente, dis-
cute as principais questões relacionadas às 
suas áreas de atuação, produz documentos 
e promove eventos. No entanto, algumas 
dificuldades são comuns a todos e, por 
isso, o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) promoveu a primeira reu-
nião plenária especialmente dedicada às 
Comissões Especiais (Temáticas). 

A reunião aconteceu no dia 11 de agosto 
e a avaliação foi positiva. “As Comissões 

puderam trocar informações sobre as ações 
que cada uma está desenvolvendo, além 
de proporcionar a discussão conjunta de 
pautas que muitas vezes são discutidas 
separadamente”, contou Milena Poletto 
(CRP-08/13828), coordenadora das 
Comissões. “É relevante mantermos a 
realização das plenárias de Comissões, 
proporcionando discussões abrangentes e 
ações interligadas. Ao conhecer o trabalho 
de cada Comissão, é possível trabalhar 
pautas de forma transversal, com discussões 
mais abrangentes e consequentemente 
realizando ações que atinjam Psicólogos 
que atuam em diferentes áreas”, finalizou. 

Comissões Especiais (Temáticas) 
ganham espaço para discussões 
e trocas de experiências

Escreva para   

clinicapsicologiaunopar@gmail.com 
ou ligue para (43) 3371-7969.

Para saber 
mais
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Com o lema “Psicologia é com 
Psicólogo”, a campanha promovida 
pelo Conselho Regional de Psicologia 

do Paraná (CRP-PR) em comemoração ao 
mês da Psicologia foi um sucesso nas redes 
sociais e locais públicos onde foi veiculada. 

As 11 frases que levam à sociedade o conheci-
mento sobre as diferentes áreas de atuação 
da Psicologia foram espalhadas em ônibus e 
outros locais públicos como universidades. 
Além disso, quem acompanhou as redes 
socais viu uma série de vídeos explicando 
um pouco mais sobre Avaliação Psicológica, 
Direitos Humanos, Psicologia da Saúde e na 
Assistência Social, Escolar e Educacional, 
do Esporte, Hospitalar, Organizacional e do 
Trabalho, do Trânsito, Clínica e Ambiental. 
Para quem utiliza o Facebook, um “Twibbon” 

– marca para adicionar à foto de perfil – foi 
disponibilizado e cerca de 70 mil pessoas 
demonstraram seu apoio à campanha alte-
rando suas imagens. 

EVENTOS

A aproximação com as(os) Psicólogas(os) foi 
garantida nos diversos eventos que aconte-
ceram em cidades como Curitiba, Cascavel, 
Maringá, Londrina, Campo Mourão, Foz 
do Iguaçu, Umuarama, Sertaneja e Ponta 
Grossa. As temáticas foram variadas e leva-
ram às(aos) profissionais discussões sobre a 
Psicologia, dicas de empreendedorismo e 
empregabilidade e palestras sobre diversos 
assuntos. Além disso, cada região propôs 
uma atividade de confraternização, como 
almoços, cafés e espaços culturais.

Mês

Quer ver todas as fotos 
dos eventos? Acesse nosso 
banco de imagens pelo  

https://goo.gl/Zc9jmz

Para saber 
mais

Psicologia
da

TEVE EVENTOS E DIVULGAÇÃO EM 
REDES SOCIAIS E LOCAIS PÚBLICOS
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As formas de organização do laço so-
cial mudam e as configurações fami-
liares e os seus efeitos sobre o desen-

volvimento dos indivíduos se transformam, 
impondo novos desafios. Assim, cabe às di-
ferentes abordagens da Psicologia repensa-
rem os seus referenciais. Diante desta pers-
pectiva, proporcionar um debate da clínica 
psicanalítica na contemporaneidade é um 
dos objetivos do III Colóquio Internacional 
“Clínica atual, psicose e outros nós”, que 
será promovido pela Letra Associação de 
Psicanálise em novembro. 

“O colóquio nos dará a oportunidade de 
atualizar algumas interrogações fundamen-
tais para a prática clínica diante dos desa-
fios do nosso tempo. Será que as estruturas 
clássicas, como nos foram ensinadas, conti-
nuam a dar conta dos fenômenos da clínica 
atual ou seria preciso rever os seus funda-
mentos? É uma questão que a contempora-
neidade nos traz, e é inerente à ética ana-
lítica não recuar diante do que faz enigma 
no interior do seu próprio discurso”, explica 
a presidente da Associação, Angela Valore 
(CRP-08/01051). A psicanalista pondera 
que manifestações que vão além daquelas 

formas clássicas das "estruturas" já conhe-
cidas – como uma espécie de “depressão” 
generalizada - têm colocado em cheque to-
dos os discursos, que, de alguma forma, têm 
apostado numa "cura".

COLÓQUIO

Para possibilitar essa reflexão, o Colóquio 
busca reunir profissionais reconhecidos de 
diversos estados e instituições, além de 
contar com a presença do psicanalista fran-
cês Jean-Jacques Tyszler, autor de diversos 
livros e palestrante requisitado em todo o 
mundo. “Essa é uma reunião de palestran-
tes que raramente se encontra em um só 
lugar e no mesmo evento”, afirma Valore.
Outra característica importante do 
Colóquio que a psicanalista ressalta é a 
abertura da discussão em torno das inter-
venções dos palestrantes. "Buscamos ofere-
cer muito espaço para a participação efeti-
va dos presentes. Ou seja, espera-se que as 
pessoas não só acompanhem, mas também 
façam perguntas e contribuam com a sua 
reflexão que, afinal, é o que deveria carac-
terizar um encontro de trabalho entre psi-
canalistas", completa.
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III Colóquio 
Internacional Letra 

Associação de
Psicanálise

2 a 4 de novembro 
Curitiba/PR

Informações, 
programação e 

inscrições:

https://goo.gl/WudLrJ

Serviço

NO DIVÃ
A PSICANÁLISE
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Para que os serviços de Psicologia se-
jam prestados com qualidade, a for-
mação acadêmica é fundamental. É 

preciso formar Psicólogas(os) capazes de 
oferecer uma atuação qualificada, com 
profissionalismo, competência técnica e 
responsabilidade social. Para refletir so-
bre estas questões, Coordenadores de 
Curso, Responsáveis Técnicos de Serviços-
Escola e Professores de Ética de diferentes 
Instituições de Ensino Superior (IES) do 
Paraná se reuniram em Curitiba para um 
Fórum que aconteceu em 11 de agosto. 

Após uma palestra com a Psicóloga Raquel 
Guzzo (CRP-06/00557), que foi exibida em 
vídeo, cada grupo de reuniu em uma sala 
separada para debater as questões perti-
nentes às suas áreas de atuação. 

“Este encontro é fundamental porque exis-
tem muitas dificuldades e os responsáveis 
pelos Serviços-Escola, por mais que tentem 
fazer o melhor possível, às vezes ficam com 
muitas dúvidas. E quando nos juntamos, ve-
mos que as dúvidas às vezes são as mesmas” 
diz a Psicóloga e Conselheira Mari Angela 
Calderari (CRP-08/01374), que coordenou o 
Fórum de Responsáveis Técnicos. 

Ela explica que participou de outros encon-
tros anteriormente, e que as dificuldades 

trazidas em outros momentos foram su-
peradas. “No início, as dúvidas eram so-
bre a própria constituição de um serviço. 
Agora, isso já está colocado em um mate-
rial que elaboramos e as dúvidas são, por 
exemplo, sobre elaboração de documen-
tos”, conta.

Raphael Di Lascio (CRP-08/00967), que 
coordenou o Fórum de Coordenadores 
de Curso, analisa que o evento foi mui-
to proveitoso. “Tivemos a participação 
de 19 coordenadores, de várias cidades 
do Paraná. Trocamos ideias bastante 
importantes”, contou. “Uma delas, que 
está preocupando a todos, é a questão 
do Curso de Formação para Professores 
de Psicologia para Ensino Médio. É uma 
diretriz curricular do MEC de 2013, mas 
ainda não há nenhum colégio que te-
nha esta disciplina, ou seja, não existe 
a área de trabalho para este professor 
de Psicologia”, diz, complementando 
que foram enviados comunicados às 
instâncias competentes. 

Outras discussões foram sobre a forma-
ção, ensino a distância, entre outras. “A 
segunda reunião já foi marcada, pois 
todos ficaram muito entusiasmados e 
querem dar continuidade às discussões”, 
comemora o professor Raphael. 

Confira a palestra 
"Formação em Psicologia", 
da Psicóloga Raquel Guzzo 
(CRP-06/00557), no link: 

https://goo.gl/SZP2wm

Para saber 
mais

FÓ R U M  R E Ú N E 
I N S T I T U I Ç Õ E S 
D E  E N S I N O 
E M  C U R I T I B A
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A  precariedade das condições de 
vida e moradia das pessoas acom-
panha toda a nossa história e é 

acentuada pelas desigualdades sociais 
contemporâneas, sobretudo no período 
de crise econômica e social que vivemos. 
As medidas de austeridade têm reduzido 
o acesso a políticas sociais e contribuído 
para a intensificação da pobreza. Os im-
pactos já podem ser sentidos com o au-
mento do número de homens e mulheres 
em situação de rua nas cidades de todo 
o país. Estas pessoas, apesar da precarie-
dade de condições de vida, têm direito à 
integralidade de acesso à saúde, moradia, 
trabalho, educação, segurança, justiça e 
outros direitos civis, individuais, coletivos, 
sociais, econômicos e culturais. 

Este é o papel das Políticas Públicas: as-
segurar que o maior número de pessoas 
acesse direitos sociais na perspectiva de 
redução das desigualdades sociais. Este 
conjunto de processos, programas e ativi-
dades realizadas pelo Estado contam com 
o auxílio técnico da Psicologia, compreen-
dendo o ser humano a partir de sua inte-
gralidade, seus pensamentos, sentimen-
tos, emoções e conflitos. Nossa profissão 
contribui fortemente para a defesa dos 
Direitos Humanos, no entendimento e no 

enfrentamento de formas de sofrimento 
e opressão e na compreensão das estrutu-
ras de poder e do estímulo ao protagonis-
mo das pessoas. 

Na reivindicação de Políticas Públicas que 
cooperem para a superação das suas du-
ras condições de vida, surge o Movimento 
Nacional da População de Rua (MNPR). 
Organizado a partir da Chacina da Sé 
(2004), iniciaram uma pressão organizada 
sobre os governos municipais, estaduais 
e federal. Conquistaram a publicação de 
portarias e protocolos que orientam o 
atendimento e os equipamentos especí-
ficos à esta população. Como exemplo, 
o Decreto Presidencial nº 7053/2009, 
que instituiu a Política Nacional para a 
População em Situação de Rua e o Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Nacional 
(CIAMP-Rua), que dá norte ao atendimen-
to das demandas da população na rua: 
atendimento digno e de qualidade, re-
conhecimento das suas especificidades, 
garantia de trabalho, moradia e saúde. 
No entanto, ainda vivemos um modelo 
de transição de atendimento escalonado 
das necessidades, quando seria necessá-
rio atendimento equânime e integral em 
todas as dimensões da vida das pessoas, 

“ S O M O S  T O DX S 
G U E R R E I R X S ”

10 ANOS DO MOVIMENTO 
NACIONAL DA POPULAÇÃO DE RUA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
COMISSÃO DE PSICOLOGIA E SAÚDE

ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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que deviam acessar, desde o início, a mo-
radia e políticas de geração de trabalho 
e renda. 

O MNPR tem organização estruturada em 
todo o país, com lideranças e ativistas 
que se dedicam à formulação de Políticas 
Públicas e ao estabelecimento de parce-
rias com instituições diversas. No final de 
agosto, o Movimento realizou em Curitiba-
PR um encontro em celebração aos 10 
anos de existência. O CRP-PR participou e 
apoiou, inclusive com a estrutura do even-
to, contribuindo com formulações técni-
cas nas perspectivas antimanicomiais, an-
tiproibicionistas e comprometidas com a 
emancipação e a dignidade humana. 

O encontro fortaleceu e deu ânimo à esta 
luta. O movimento do povo da rua segue 
mais coeso para o enfrentamento das de-
sigualdades e para o desenvolvimento de 
tecnologias críticas de cuidado. Avançou 
apontando corajosamente suas denún-
cias sobre situações aviltantes nos atendi-
mentos em equipamentos de Assistência 
Social, sobre ações higienistas e institu-
cionais de “limpeza social”, o fechamento 
de equipamentos, a desestruturação de 
programas eficientes e a repressão poli-
cial no Paraná e, em especial, em Curitiba. 
Também foram abertas discussões sobre 
a questão de mulheres e população LGBTI 
em situação de rua. 

Dada a importância dos movimentos sociais 
organizados e do empoderamento das(os) 
protagonistas deste segmento, compreen-
demos que a Psicologia pode contribuir para 
amplificar a voz e fortalecer as identidades 
destas pessoas. Através do trabalho nas di-
versas políticas sociais, Psicólogas(os) coo-
peram para o fortalecimento de Políticas 
Públicas eficientes, comprometidas com as 
necessidades de quem as acessa. 

Em reconhecimento a esta dimensão, du-
rante o evento foram entregues homena-
gens àqueles que de alguma forma con-
tribuíram nestes 10 anos de Movimento. 
A Psicologia foi fortemente reconhecida 

como agente importante neste processo, 
recebendo quatro prêmios para as(os) 
que atuaram ou atuam na linha de fren-
te com a população em situação de rua, 
no Paraná.

RECEBERAM AS HOMENAGENS 
“POVO DA RUA”, NO MNPR:

 XIII Plenário do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná, em reconhe-
cimento à atuação na luta e defesa 
dos Direitos Humanos da População 
em Situação de Rua, nas figuras das 
Psicólogas Conselheiras Sandra Regina 
Fergutz dos Santos Batista (CRP-
08/02667) e Semíramis Maria Amorim 
Vedovatto (CRP-08/06207);

 Psicóloga Adriane Wollmann (CRP-
08/6579), pela estruturação e con-
solidação do ‘Consultório na rua’ de 
Curitiba, uma referência nacional de 
programa em saúde integral;

 Psicólogo Cesar Fernandes (CRP-
08/16715), Assessor de Políticas Públicas 
do CRP-PR, pela reconhecida atuação 
junto à População em Situação de Rua 
e pela Luta Antimanicomial;

 Psicóloga Aline Cristina Araújo Vargas 
(CRP-08/19157), do Instituto Nacional 
de Direitos Humanos da População 
em Situação de Rua e colaboradora do 
Núcleo de População em Situação de 
Rua (PopRua) da Comissão de Direitos 
Humanos do CRP-PR. 

Deste modo, reafirmamos nosso compro-
misso com a defesa dos direitos de to-
das(os), em especial às pessoas em maior 
vulnerabilidade, como as que estão em si-
tuação de rua. Somamos esforços na bus-
ca por condições dignas de vida, direito 
de todo cidadão e toda cidadã brasileira. 
O CRP-PR posiciona-se ao lado das(os) que 
exigem respeito ao tratamento digno, que 
denunciam as violências físicas e simbóli-
cas e que clamam pelos Direitos Humanos 
em geral.

Este é o papel 
das Políticas 

Públicas: assegurar 
que o maior 

número de 
pessoas acesse 
direitos sociais 
na perspectiva 
de redução das 
desigualdades 

sociais. Este 
conjunto de 

processos, 
programas 

e atividades 
realizadas 

pelo Estado 
contam com o 
auxílio técnico 
da Psicologia, 

compreendendo 
o ser humano 

a partir de sua 
integralidade, 

seus pensamentos, 
sentimentos, 

emoções e 
conflitos.
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A morte é entendida como parte de 
um ciclo, como algo natural e ine-
rente à vida. No entanto, cada vez 

mais pessoas enfrentam dores que lhes pa-
recem tão insuportáveis que as impossibi-
litam de permanecer vivas. Elas escolhem 
morrer.  E esse número vem crescendo, so-
bretudo entre os jovens. Segundo dados 
do Mapa da Violência 2017, divulgados no 
início deste ano, a taxa de suicídios na po-
pulação de 15 a 29 anos no Brasil subiu de 
5,1 por 100 mil habitantes em 2002 para 
5,6 em 2014 – um aumento de quase 10%. 
E esse crescimento é mundial. De acor-
do com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), o suicídio já é a segunda maior cau-
sa de mortes nesta faixa etária. 

A epidemia, no entanto, não se resume 
aos jovens. Crianças, idosos e adultos de 
todas as classes sociais cometem suicí-
dio. Ainda segundo a OMS, mais de 800 
mil pessoas tiram a própria vida todos os 
anos, o que significa uma morte a cada 40 
segundos. Além disso, estima-se que, para 
cada caso confirmado, haja pelo menos 
outras 20 tentativas. Apesar dos dados 
estrondosos, pouco se fala sobre o assun-
to na sociedade e até mesmo nos cursos 
de graduação em Psicologia. Segundo a 
Psicóloga e Psicanalista Ana Suy Sesarino 
(CRP-08/13236), é essencial que o assunto 
seja cada vez mais comentado e que as pes-
soas possam receber informações corretas 
sobre o tema. Ela afirma que conceitos do 
senso comum podem acabar dificultando 
o acesso ao tratamento e até mesmo in-
fluenciando a prática profissional, caso não 

exista uma formação sólida. “É muito difí-
cil trabalhar esses ditos do senso comum, 
uma vez que carregamos profundamente 
entranhado alguns deles. São ditos como 
‘quem diz querer se matar não vai tentar 
de verdade’ ou ‘faz tentativa de suicídio 
para chamar atenção e não vai morrer’. Isso 
é mentira, porque às vezes a pessoa está 
na 18ª tentativa de suicídio e aí morre”, 
explica ela.
“Outra questão do senso comum e con-
tra as quais precisamos estar prevenidos 
é ‘quem quer se matar não fica falan-
do disso’. É preciso compreender que a 
pessoa com discurso de suicídio está em 
uma dualidade: por um lado, ele quer 
desistir de tudo, porque está muito di-
fícil. Por outro lado, ele quer encontrar 
alguma saída. Então, podem existir ten-
tativas de suicídio que talvez não se-
jam para morrer, mas como um pedido 
de ajuda sem palavras e é importante 
levar isso muito a sério e auxiliar fami-
liares a também compreenderem esse 
ponto”, complementa.

A preparação também é importante para 
que a(o) profissional tenha não só condições 
teóricas e técnicas, mas também pessoais 
para ouvir o paciente. “Escutar o desejo de 
morrer do outro é muito difícil, porque ele 
se remete às nossas próprias vivências. Há a 
necessidade fundamentalmente absoluta de 
o profissional da Psicologia ter feito e fazer 
psicoterapia e buscar supervisão, porque 
as nossas experiências pessoais são como 
ponto cego na escuta do outro. Então, por 
mais que eu esteja bem-intencionado, 
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não se trata só de querer o bem do outro. 
Muito pelo contrário: às vezes querer o 
bem do outro te atrapalha. É preciso se 
despir disso, para ouvir de verdade o que o 
outro está dizendo e poder suportar isso”, 
comenta Ana Suy.

Para a Psicóloga, essa é parte essencial do 
trabalho da(o) profissional de Psicologia. “É 
preciso ter muito claro que deixar o outro 
falar do desejo de morrer não é deixar o ou-
tro morrer. Enquanto estiver falando disso, 
ele está vivo. É preciso que ele fale disso e 
que alguém escute, dê um tratamento para 
esse desejo”, afirma.

“Igualmente, é necessário não tomar a vida 
do outro como sua. Se acha que o outro 
tem que ficar vivo só para não te trazer an-
gústia ou não ser visto pela família do pa-
ciente como ineficiente, você será mais um 
que entrou na vida daquela pessoa e que 
não está, de fato, ouvindo o que ela está di-
zendo, pois a tomou como objeto”, analisa.

A FRUSTRAÇÃO POR 
NÃO CONSEGUIR

Outro fator relevante, sobretudo para 
Psicólogas(os) que atuam em equipa-
mentos de saúde e equipes multidiscipli-
nares, é o cuidado com o qual se acolhe 
tentativas de suicídio. “Há pessoas que 
fazem algumas passagens ao ato de ten-
tativa de suicídio e que têm experiências 
terríveis e são maltratadas nestes servi-
ços, como se, então, essa pessoa não ti-
vesse um grande problema. Ela tem e em 
mais de um sentido, porque além de ela 
ter desistido da vida, ela ainda não con-
seguiu o que ela tinha planejado, então 
ela falhou duas vezes. Então, ela falha 
na vida, ao ponto de desejar morrer, e 
ela falha no plano de morrer! É absolu-
tamente desastroso. É muito importante 
que se possa acolher essa desistência e 
escutar, porque junto a este desejo de 
morrer há também o desejo de viver", 
explica Ana Suy.
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Em situações de emergência, nem sempre 
familiares ou amigos estão em condições de 
buscar o atendimento adequado aos pacien-
tes que por ventura tenham realizado uma 
tentativa de suicídio. Em muitos casos, o 
tempo nestas situações é essencial e saber 
informar com precisão pode ser a diferença 
entre a vida e a morte. Em geral, cada mu-
nicípio adota um protocolo de atendimento 
emergencial para estas situações, que a(o) 
Psicóloga(o) pode buscar conhecer para 
orientar com precisão. A seguir apresenta-
mos algumas informações gerais: 
• O serviço adequado que atende casos de 
tentativas de suicídio é o SAMU, que pode 
ser acionado no Brasil pelo telefone 192. É 
comum que este serviço seja confundido 
com o SIATE, que atende apenas traumas e 
acidentes de trânsito; nestes casos, o redire-
cionamento ao serviço correto consome um 
tempo precioso. 
• Em geral, o informante será orientado a 
se identificar e transmitir ao atendente al-
gumas informações importantes: local do 
atendimento, descrição do cenário, nível 
de consciência do paciente e, se consciente, 
seu discurso e suas intenções manifestas. O 
atendente também poderá perguntar se o 
paciente já faz atendimento psiquiátrico e 
onde. 
• Em algumas situações, o médico do SAMU 
responsável pelo atendimento poderá orien-
tar uma abordagem involuntária. Isso deve 
ocorrer apenas em casos extremos e nas 
quais há um risco iminente.

Suicídios de pessoas famosas, situações como 
as retratadas pelo seriado “13 Reasons Why” 
ou casos locais costumam ser repercutidas 
pelos jornais. Nestas, em geral, as(os) Psi-
cólogas(os) são chamadas(os) a dar entre-
vistas sobre os riscos e meios de prevenir 
suicídio. Esse espaço é importante para le-
var informações à sociedade, mas também 
pode ser um mecanismo para auxiliar jor-
nalistas a transmitir a informação de modo 
mais adequado. É preciso lembrar que esses 
profissionais são leigos quanto aos aspectos 
psicológicos e muitas vezes estão envolvidos 
na linha editorial do seu veículo. Diante dis-
to, a(o) Psicóloga(o) pode apontar em sua 
entrevista alguns aspectos importantes a 
serem abordados. Confira a seguir algumas 
indicações do manual para profissionais da 
mídia, organizado pela Organização Mun-
dial da Saúde, com os quais profissionais da 
psicologia podem colaborar: 
• Alertar quanto à análise de estatísticas, so-
bretudo comparações entre países, uma vez 
que a forma de coleta dos dados pode gerar 
inconsistências; 
• Esclarecer que generalizações baseadas 
em fragmentos de situações devem ser evi-
tadas, bem como expressões como “epide-
mia de suicídio”; 
• Ajudar na compreensão de que teses que 
explicam o comportamento suicida como 
uma resposta às mudanças culturais ou à de-
gradação da sociedade não são adequadas; 
• Explicar que é sempre importante evitar 
sensacionalismo, exageros e imagens da 
cena de suicídio e do método utilizado; 
• Alertar que o suicídio não deve ser mos-
trado como inexplicável ou de uma manei-
ra simplista. Ele nunca é o resultado de um 
evento ou fator único; 
• É possível contribuir com as reportagens 
realizando reflexões que levem em conside-
ração o impacto do suicídio nos familiares 
da vítima, e nos sobreviventes, em termos 
de estigma e sofrimento familiar; 
• A(O) profissional também pode ajudar a 
mídia a elaborar listas de serviços de saúde 
mental disponíveis para ajuda, listas com 
os sinais de alerta de comportamento sui-
cida e esclarecimentos mostrando que o 
comportamento suicida frequentemente 
associa-se com depressão, sendo que esta 
é uma condição tratável.

Os casos de violência autoinfligida ou auto-
provocada são de notificação obrigatória por 
profissionais da saúde, segundo determina a 
Portaria GM/MS nº 1.271/2014. De acordo com 
o Ministério da Saúde, esses casos abrangem 
tentativas de suicídio, suicídio, autoflagela-
ção, autopunição e automutilação. Os da-
dos coletados diretamente por informações 
enviadas ao Ministério da Saúde compõem 
o Sistema de Vigilância de Violências e 
Acidentes, que produzirá dados epidemio-
lógicos, e contribuem para a definição de 
políticas públicas.

NA HORA DA 
EMERGÊNCIA

COMO AJUDAR 
A IMPRENSA A FALAR 
SOBRE O TEMA

NOTIFICAÇÃO 
OBRIGATÓRIA

SUICÍDIO NA MÍDIA: DIRETRIZES 
PARA INFORMAR MELHOR
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QUEBRA DE SIGILO

Profissionais que atendem pacientes em 
risco iminente de suicídio podem, após 
avaliar criteriosamente a situação e em 
conjunto com o paciente, quebrar o sigilo 
profissional para alertar a família em rela-
ção a esse risco. 

Esta possibilidade é garantida pelo 
Código de Ética Profissional em seu artigo 
10º, que define:

 Nas situações em que se configure 
conflito entre as exigências decorren-
tes do disposto no Art. 9º [que de-
termina o sigilo] e as afirmações dos 
princípios fundamentais deste Código, 
excetuando-se os casos previstos em 
lei, o psicólogo poderá decidir pela 
quebra de sigilo, baseando sua deci-
são na busca do menor prejuízo.

 Parágrafo Único – Em caso de que-
bra do sigilo previsto no caput deste 
artigo, o psicólogo deverá restringir-
-se a prestar as informações estrita-
mente necessárias.

Acesse

https://goo.gl/Pz9Y2V

Para saber 
mais
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Todo ano você recebe dois boletos do 
Sindicato dos Psicólogos do Paraná 
(SindyPsi-PR). Um deles, em janeiro, 

de pagamento obrigatório; o segundo, na 
metade do ano, opcional. A partir de 2018, 
porém, esta regra vai mudar. Seguindo 
o que versa a recém-aprovada Reforma 
Trabalhista, os dois pagamentos passam a 
ser opcionais. 

Apesar de o SindyPsi e outros sindicatos 
serem contra a obrigatoriedade da cobran-
ça, o número reduzido de filiações deixa-
va boa parte do orçamento dependente 
desta modalidade de arrecadação. Por 
isso, a mudança gerou preocupação para 
Thiago de Souza Bagatin (CRP-08/14425), 
presidente do SindyPsi. “A reforma tem 
uma face muito cruel de enfraquecimento 
dos sindicatos de trabalhadores, ao mes-
mo tempo em que diz que o acordo entre 
patrões e empregadores valerá mais que a 
legislação”, explica Bagatin. 

A conta é fácil: se os empresários detêm o 
poder de contratação – e demissão –, traba-
lhadores ficam mais frágeis na negociação e 
podem aceitar condições piores para man-
terem seus empregos. Assim, é preciso mui-
to mais união de forças para que direitos e 
condições dignas de trabalho sejam manti-
dos. Essa união é feita pelos sindicatos, que 
agregam um conjunto de pessoas de uma 
mesma categoria profissional e lutam por 
avanços em prol dos trabalhadores. 

LUTAS PELA PSICOLOGIA

Uma das lutas do SindyPsi é pela redução da 
jornada de Psicólogas(os) para 30 horas se-
manais. Em 2016, o projeto nacional chegou 
perto de ser aprovado, e o protagonismo da 
entidade foi bastante significativo.POR ELLEN NEMITZ, DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SINDICATO

POR 
QUEUM

FORTE?VOCÊ
É BOM
PARA

SI
N

D
IC

AT
O



| CONTATO 11316

“Fizemos rodas de conversa nas univer-
sidades de Curitiba e do interior e re-
alizamos três viagens a Brasília para 
conversar diretamente com parlamen-
tares nos seus gabinetes no Congresso 
Nacional”, conta o presidente. 

Em setembro de 2016, uma conquista 
animou o grupo: a redução da carga ho-
rária de 44 para 36 horas semanais para 
Psicólogas(os) que atuam em instituições 
de saúde em mais de 50 municípios para-
naenses. Em entrevista dada à época, o ad-
vogado do SindyPsi, Victor Mazura (OAB/
PR 55.098), salientou que uma conquista 
como esta é fruto de uma luta constan-
te. “A redução da jornada não foi um mila-
gre. Ela é fruto direto da mobilização dos 
Psicólogos”, disse, citando uma série de 
mobilizações como a Campanha Psicologia: 
30 horas já; o Comando de Mobilização dos 
Trabalhadores da FEAES (Fundação Estatal 
de Atenção Especializada em Saúde) e a 
mobilização de Psicólogas(os) da FEAES 
pelas 30 horas. Além disso, a vitória em 
uma área abre precedentes para o avanço 
do direito conquistado. 

Além das lutas coletivas, o Sindicato pres-
ta um serviço de assessoria jurídica para 
Psicólogas(os) que enfrentam problemas 
de trabalho. O atendimento acontece às 
sextas-feiras, das 14h30 às 18h30, na sede 
do SindyPsi, na Al. Doutor Muricy, 390, sala 
202, no centro de Curitiba. Profissionais de 
outras cidades podem entrar em contato 
pelo e-mail sindypsipr@sindypsipr.com.br. 

UNIR PARA FORTALECER

Um dos grandes empecilhos para avançar 
mais, porém, é a desunião própria da pro-
fissão, que atua em muitas áreas. “Outros 
sindicatos, como o dos metalúrgicos ou dos 
professores, por exemplo, têm mais força. 

Se resolvem fazer uma greve, logo se 
inicia uma negociação. Nós estamos em 
muitos locais, então é mais difícil ter essa 
união e até mesmo deflagrar greves ge-
rais”, diz Bagatin, complementando que 
muitas vezes a(o) Psicóloga(o) paga um 
sindicato de outra categoria, como o de 
Servidores Públicos, e enfraquece ainda 
mais a Psicologia. 

A contabilidade é cruel: hoje cerca de 750 
Psicólogas(os) são filiadas(os) ao SindyPsi, 
ou seja, pagam a contribuição não obriga-
tória, que gira em torno de 120 reais ao ano. 
Para que a saúde financeira da instituição 
seja mantida e os serviços como o de orien-
tação jurídica e consultorias trabalhistas 
continuem sendo prestados, seriam neces-
sárias pelo menos 1500 filiações. 

Se o SindyPsi já enfrentava grandes proble-
mas financeiros por conta desta caracte-
rística pulverizada da categoria, a crise se 
agrava com o fim da contribuição sindical 
obrigatória. “Já precisamos fazer as primei-
ras demissões, o que nos deixa muito tris-
tes. Além disso, este ano não tivemos jan-
tar de confraternização, que era um espaço 
muito importante de encontro e união en-
tre profissionais e colegas”, lamenta, lem-
brando que o jantar já acontecia desde 2013 
e reuniu 350 pessoas no último ano. 

Para que profissionais não deixassem de 
comemorar seu dia e de confraternizar 
com colegas, o que acaba gerando um 
momento de fortalecimento da categoria, 
o SindyPsi organizou um Café Cultural em 
parceria com o CRP-PR. Durante a ativida-
de, que aconteceu no dia 26 de agosto em 
Curitiba, houve apresentações culturais e a 
comida ficou por conta das(os) próprias(os) 
presentes. O palco ficou disponível para as 
apresentações de teatro, dança, música e 
exposições fotográficas.
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ESTIGMAS INFUNDADOS

Os sindicatos trabalhistas sofrem no Brasil 
de um grande estigma. Para muitas pesso-
as, tratam-se de instituições filiadas a parti-
dos políticos, principalmente de esquerda, 
o que não é verdade. “Há uma tentativa, 
agravada nos tempos políticos atuais, de 
marginalizar os sindicatos, como se fossem 
entidades corruptas. Estas ações enfraque-
cem os trabalhadores e fortalecem os pa-
trões”, avalia Bagatin. 

Com o avanço deste movimento contrá-
rio às associações trabalhistas, algumas 
reformas que prejudicam as classes profis-
sionais já estão sendo aprovadas, e outras 
tramitam com grandes chances de sanção 
– como é o caso da Reforma da Previdência. 
“Nos anos 90 já houve tentativas de apro-
var reformas como estas, mas os sindicatos 
eram mais fortes e conseguiram barrar”, 
conta o Psicólogo. 

Outra ideia muito difundida é a de que os 
recursos financeiros são destinados ao pa-
gamento de membros da diretoria. Bagatin 
conta que o trabalho dele e de outros 14 
membros da diretoria é totalmente voluntá-
rio. “O dinheiro que recebemos é destinado 
ao pagamento dos funcionários e despesas. 
Por um sindicato mais forte, precisamos ter 
mais advogados e funcionários no atendi-
mento”, explica. 

POR QUE UM SINDICATO 
FORTE É BOM PARA VOCÊ?

Porque garantir direitos de forma individu-
alizada, com uma categoria dividida, é mais 
difícil. Se as queixas, dificuldades e proble-
mas da categoria ganham uma faceta insti-
tucional, é mais fácil ganhar força nas ins-
tâncias deliberativas, como Projetos de Lei 
e mobilizações contrárias a propostas que 
prejudicam Psicólogas(os). 

Há, ainda, outras vantagens para 
Psicólogas(os). Além das lutas coletivas, os 
Grupos de Trabalho (GTs) promovem reuni-
ões periódicas, em que tratam de questões 
como saúde do trabalhador e assédios no 
ambiente de trabalho, além de promover 
cursos e debates em universidades. 

Sobre a Psicologia Clínica, que também 
enfrenta dificuldades, o Sindicato promo-
veu, em parceria com o CRP-PR, uma série 
de eventos e um levantamento das con-
dições de trabalho das(os) Psicólogas(os) 
Clínicas(os) em planos e convênios de 
saúde – com o resultado deste estudo, se-
rão feitos contatos com a ANS (Agência 
Nacional de Saúde) e formulados docu-
mentos e notas técnicas. 

A participação nestes GTs é aberta à ca-
tegoria e contribui para o fortalecimento 
das discussões sobre estes e outros temas 
que afetam o dia a dia das(os) profissio-
nais da Psicologia. 

RETORNO FINANCEIRO

Ser filiado ao sindicato traz uma vanta-
gem adicional: receber os benefícios do 
convênio All Sul, rede parceira de diversos 
estabelecimentos comerciais como farmá-
cias, academias, lojas, livrarias, hospitais, 
laboratórios, hotéis, cinemas, médicos, 
restaurantes, postos de gasolina e até fa-
culdades e escolas. 

De acordo com um cálculo realizado pelo 
site da rede All Sul, em um ano é possí-
vel economizar até R$ 3.555,84 ao receber 
descontos que variam de 6% a 50%. “Com 
uma contribuição pequena de pouco mais 
de cem reais por ano, o Psicólogo sindica-
lizado contribui para o fortalecimento da 
categoria e ainda recebe vantagens como 
o convênio médico da Unimed”, comple-
menta Bagatin. 
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PARA ONDE 
VAI O SEU 

DINHEIRO?

O uso dos recursos arrecadados pela contribuição 
sindical obrigatória era regido pela lei nº 6.386/1976, 
a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Segundo 
esta legislação, 60% do dinheiro ficaria com o 
Sindicato, sendo que o restante seria dividido entre 
confederação, central sindical, federação e “Conta 
Especial Emprego e Salário”.
Somando o montante às contribuições voluntárias, o 
SindyPsi forma seu orçamento, que é dividido entre:

Estrutura física
(despesas do imóvel, 

manutenção, etc.)

Funcionário do 
administrativo

Estrutura de 
funcionamento 
administrativo 

(sistema de gestão 
de dados, emissão 
de guias, acordo 

de convênios para 
filiados, etc.)

Campanhas 
em defesa de 

projetos, pautas 
e direitos 

relacionados 
à categoria 

(por exemplo: 
30 horas já, 

Psicólogas(os) 
que atuam 

em Planos de 
Saúde, assédio 

moral, etc.)

Para saber mais 
sobre o Sindicato dos 
Psicólogos do Paraná 
e seus serviços, bem 

como se filiar, acesse:   

https://goo.gl/YUxfei

Para saber 
mais

Pagamento 
de outros 

funcionários, como 
um jornalista 

(este serviço foi 
desativado em 

setembro de 2017 
para contenção de 

despesa)

Assessoria jurídica 
na área trabalhista, 
que é gratuita para 

todas(os) as(os) 
Psicólogas(os) 

paranaenses (além 
de atendimentos 

individuais, defende 
os interesses das(os) 

Psicólogas(os) 
em negociações 
coletivas, fixação 

de acordos ou 
Convenções Coletivas 

de Trabalho, etc.)

Viagens dos(as) 
diretores(as) 
para outras 
cidades para 

articular ações 
do Sindicato 
em outras 

regiões



CONTATO 113 | 19

QUANDO SE 

POR DEISY MARIA RODRIGUES JOPPERT (CRP-08/01803),
CONSELHEIRA DO XIII PLENÁRIO E PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE ÉTICA

APOSENTA, 
COLEGA? 
A VIDA NA
PRÁTICA
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Para essa pergunta, minha fantasia 
imagina três possíveis respostas. 
“Já me aposentei” será dada pela(o) 

Psicóloga(o) mais “experiente” e precavi-
da(o). A segunda poderá ser: “Nem penso 
nisso, tenho muito tempo pela frente!” 
que, provavelmente, será dada pela(o) 
colega bem mais jovem. E a terceira será: 
“Isso me preocupa!”, possivelmente dita 
pela(o) profissional na faixa dos 50 anos. 
Qual é a sua resposta? 

A vida profissional nos leva a um pequeno 
número de situações para fins de aposenta-
doria e para a(o) Psicóloga(o) não é diferen-
te: você pode ser funcionária(o) pública(o) 
ou empregada(o) em uma empresa, pública 
ou privada, autônoma(o) ou, ainda, atuar 
simultaneamente ou alternar as situações. 
O fato é que, legalmente, em qualquer des-
sas circunstâncias, você deverá recolher (ou 
ter recolhido) contribuição previdenciária: 
isso não é opção! Se você trabalhar no setor 
público, provavelmente estará contribuindo 
para o Regime Próprio da Previdência Social 
(RPPS), que é a previdência instituída para 
a aposentadoria das(os) trabalhadoras(es) 
daquele ente público. E o recolhimento é 
realizado por meio de desconto “em folha”. 

Exceção ocorre quando você é funcioná-
ria(o) pública(o) de um município de peque-
no porte e este, por limites no orçamento, 
não cria seu próprio regime previdenciário 
e recolhe as contribuições de seus funcio-
nários para o Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS), mais reconhecido por INSS. 
Nesse caso, você vai se aposentar pelo INSS. 
E se você trabalha em empresa privada ou 
é autônoma(o), o recolhimento será feito 
também para o RGPS. Ambos os regimes 
têm regras gerais semelhantes, mas, tam-
bém, regras específicas. Por isso, se você 
trabalha em um serviço público, busque 

conhecer as regras do Regime Próprio a 
que você pertence. Em função das espe-
cificidades do RPPS, vou falar apenas do 
RGPS (INSS). 

E, sim, é obrigatório o recolhimento pre-
videnciário para a(o) profissional autôno-
ma(o) que, na linguagem previdenciária, 
denomina-se "contribuinte individual". Há, 
no entanto, possibilidade de recolher por-
centagens diferenciadas (20% ou 11%), mas 
a aposentadoria por idade não será possível 
se recolhido o percentual menor. 

O fato é que, se você trabalha e faz ou fez 
o recolhimento para qualquer dos Regimes 
Previdenciários, pela legislação atual, pode-
rá se aposentar por idade – aos 60 anos, se 
mulher, e aos 65, se homem –, ou por tem-
po de contribuição – 30 anos, se mulher, 
35, se homem. Aqui não vamos falar em 
aposentadoria por invalidez, que pode ser 
obtida, em geral, com qualquer tempo de 
contribuição, mas que também tem algu-
mas regras para ser concedida.

Ainda na legislação vigente, há a regra do 
85/95. O que isso significa? Que, se você 
completou 30 ou 35 anos de contribuição 
(mulheres e homens respectivamente) e 
somar esse tempo à sua idade, se o resul-
tado for, ao menos, 85 (se mulher) ou 95 
(se homem), você não só se aposentará 
por tempo de contribuição, mas, também, 
se aposentará com salário integral. Mas, 
atenção, salário integral não é o valor to-
tal do salário que você recebeu no último 
mês que trabalhou. O cálculo de  benefícios  
previdenciários é realizado através de uma 
fórmula que irá considerar os 80% maiores 
salários de contribuição efetuadas a partir 
de julho de 1994. O resultado obtido após a 
aplicação da fórmula é o valor base para 
se obter o valor real do benefício que será 
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a viabilidade de recolhimento das contribui-
ções em atraso, ainda que com acréscimo, 
para possibilitar a aposentadoria imediata. 

Por fim, lembro que todo o trâmite buro-
crático do requerimento da aposentadoria 
não necessita de advogado. É trabalhoso 
juntar a documentação, mas não requer 
conhecimento específico: basta você agen-
dar, via site, horário no INSS para entregar a 
documentação e aguardar. Porém, se você 
entender que tem direito ao benefício e o 
INSS negá-lo, poderá acionar, imediatamen-
te, a Justiça, mas, nesse caso, precisará de 
um advogado. Lembrar, ainda, que você 
poderá questionar a decisão negativa do 
INSS através do próprio INSS, ainda na fase 
administrativa (e não precisará de advoga-
do para isso), mas não é exigido que você 
recorra da decisão, administrativamente, 
para depois recorrer à Justiça. 

E, para aqueles que acham que ainda está 
longe a aposentadoria, lembre-se que, se-
gundo o projeto de reforma da legislação 
previdenciária, uma das mudanças será o 
recolhimento mínimo de 25 anos para ter 
direito à aposentadoria (hoje são 180 con-
tribuições ou 15 anos), a qual será integral 
apenas com 49 anos de recolhimento. Sei 
que há a opção da Previdência Privada, 
mas, prefiro diversificar minhas possibilida-
des de aposentadoria a apostar em apenas 
uma fonte futura; além disso, a contribui-
ção previdenciária é obrigação fiscal.

concedido. Se você atingiu a soma 85/95 
(valores válidos para hoje, pois sofrerão 
acréscimo em breve), você receberá 100% 
do valor encontrado através da fórmula. 
Caso contrário, se tiver o tempo de contri-
buição necessário, mas não atingir a soma 
de 85/95, você receberá apenas uma por-
centagem do valor encontrado, ou seja, 
não receberá o valor integral. 

Portanto, pelo Regime Geral, será bastante 
difícil você receber um benefício que atinja 
o “teto” do INSS, que hoje é de R$ 5.531,31. 
Por outro lado, se a fórmula resultar em va-
lor abaixo do piso, esse será respeitado (o 
piso, em 2017, é de R$ 937,00). 

Há, ainda, algumas especificidades para a 
aposentadoria: se você recolheu contribui-
ção ora para o Regime Próprio, ora para o 
Regime Geral, ora como empregada(o), ora 
como autônoma(o), todo o tempo de con-
tribuição será somado para a concessão 
da aposentadoria. Por outro lado, se você 
deixou de recolher por um período em que 
estava trabalhando (lembre-se, o recolhi-
mento era obrigatório), poderá recolher as 
contribuições em atraso, com acréscimos, e 
esse período será, também, somado para o 
cálculo do tempo de contribuição. 

Nesse momento conturbado, de perspecti-
va quase certa de grandes alterações nas 
regras previdenciárias, caso esse seja o seu 
caso, sugiro fazer um estudo para verificar 

Para informações gerais 
sobre aposentadoria e 

demais benefícios previ-
denciários, acesse o site 

da Previdência Social:

https://goo.gl/sSoXUm

Para saber 
mais
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OProjeto de Decreto Parlamentar 
(PDC) nº 539/2016, de autoria do 
deputado Pastor Eurico (PHS/

PE), pretende regulamentar o que se 
convenciona chamar de “cura gay”, ou 
seja, terapias de reorientação sexual. 
Isso porque o PDC, se aprovado, anularia 
os efeitos da Resolução CFP nº 01/99, 
que proíbe Psicólogas(os) de exercer 
ações patologizadoras das práticas 
homoeróticas, propor tratamentos, bem 
como se manifestar publicamente de forma 
a estimular e reforçar preconceitos. 

Um dos ativistas na luta contra o PDC, o 
Psicólogo César Fernandes (CRP-08/16715) 
vem participando de reuniões em Brasília 
com outros Conselhos Regionais e com 
o Conselho Federal de Psicologia. Nesta 
entrevista, ele fala sobre a campanha em 
favor da Resolução 01/99, sobre homofobia, 
representação LGBTI na mídia, entre outros 
assuntos, lembrando sempre que “não há 
cura para o que não é doença”. 

CONTATO: EM QUE CONTEXTO 
SURGIU ESTE MOVIMENTO 
CONTRÁRIO À RESOLUÇÃO 
01/99?

Cesar Fernandes: A Resolução 01/99 já 
tem quase 20 anos de existência e foi 
bastante inovadora na época. Desde 
aquele momento ela foi controversa e já 
houve resistência de alguns setores da 
categoria e especialmente dos setores 
mais fundamentalistas e conservadores da 

sociedade, que querem habilitar o Psicólogo 
à possibilidade de propor e promover a “cura 
gay”. Estamos vivendo um momento social 
e político muito específico de avanço do 
conservadorismo no campo dos costumes 
e da moral. Então se recolocam alguns 
debates na arena pública e, entre eles, está 
a perseguição às identidades sexo-diversas. 
E aí vêm alguns ataques, algumas propostas 
como a “cura gay”, o Estatuto do Nascituro 
e o Estatuto da Família. Algumas vezes os 
projetos são derrubados e voltam a ser 
apresentados com nova roupagem. Este é o 
caso deste projeto: em 2011 foi apresentado 
na forma do PDC 234/11, que foi arquivado. 
Agora voltou como PDC 539/16.   

ELE VOLTA COM A 
MESMA PROPOSTA?

Alega-se que este projeto de decreto 
parlamentar não trata da “cura gay”, como 
acontecia com o PDC 234/11, pois esta 
discussão teria sido vencida. A discussão 
é, então, sobre a legitimidade de uma 
autarquia, um Conselho, para legislar e 
regular este assunto para a categoria. Ele 
muda o foco e é duplamente perigoso. 
Por um lado, ataca os Direitos Humanos 
de pessoas LGBTI, que poderão ser 
atendidas por Psicólogos que propõem 
cura para algo que desde os anos 90 
já não se entende como doença. Por 
outro, é perigoso também porque fere a 
autonomia dos Conselhos de Psicologia 
para legislar e regular a profissão. E esta é 
a própria função dos Conselhos.

NÃO HÁ CURA 
PARA O QUE 

NÃO É DOENÇA!
PROJETO DE LEI PODE DERRUBAR 

RESOLUÇÃO CFP Nº 01/99, QUE PROÍBE 
TERAPIAS DE REORIENTAÇÃO SEXUALEN

TR
EV

IS
TA
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Além disso, ele abre a possibilidade de 
que outras Resoluções do Conselho de 
Psicologia ou de outros Conselhos de Classe 
sejam derrubadas.

COMO ESTÁ SENDO A ATUAÇÃO 
CONTRA O PROJETO?

O projeto está tramitando e, neste mo-
mento [setembro de 2017], aguarda nome-
ação de relator na Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias. Os Conselhos têm 
feito uma série de encontros na sede do 
Conselho Federal de Psicologia em Brasília. 
As reuniões juntam representantes de qua-
se todos os Conselhos Regionais e de movi-
mentos sociais LGBTI, e eu tenho participa-
do. A ideia é organizar uma campanha de 
defesa da Resolução 01/99. Esta campanha 
está articulada em eixos: um deles é sobre 
a questão LGBTI propriamente dita e outro 
é a defesa da autonomia das autarquias. 
Existe uma articulação entre os Conselhos 
de Saúde e com outros Conselhos de Classe. 
Neste momento estamos fechando a iden-
tidade visual e o slogan dos materiais de 
divulgação. Vamos fazer cartilhas, adesivos, 
cartazes. Os Conselhos já estão organi-
zando atividades e, sempre que possível, 
posicionando-se publicamente. Aqui no 
CRP-PR fizemos, por exemplo, um texto no 
dia 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho 
LGBT. Temos promovido, também, ações 
com a Comissão de Direitos Humanos e 
seu Núcleo de Diversidade de Gênero e 
Sexualidades [Diverges]. A ideia é esquen-
tar este debate e prover a categoria de ar-
cabouço teórico e técnico para trabalhar 
melhor com as questões da diversidade de 
gênero e de sexualidade. 

PODERIA FALAR UM POUCO 
MAIS SOBRE ESTES MATERIAIS 
INFORMATIVOS QUE ESTÃO SENDO 
PRODUZIDOS?

Estamos formulando uma cartilha que versa 
sobre as questões de diversidade de gênero 
e sexualidade e conta com informações de 
entidades como a Organização Mundial da 
Saúde. Esta cartilha está sendo produzida 
junto com o movimento social e deverá 

ser distribuída para a categoria e também 
para serviços públicos. Temos tentado 
também fazer uma unidade com outros 
Conselhos, como o de Serviço Social, 
porque muitas vezes o Psicólogo não 
atende sozinho essas pessoas. Está no nosso 
planejamento fazer ações de divulgação 
em rádios e televisão, também. 

A ideia é mostrar à 
sociedade que o Psicólogo 
é um aliado nestes casos, 
e não um agente que vai 
cristalizar as desigualdades, 
a opressão, a violência de 
gênero. 

Estamos fazendo também alguns cursos 
de formação em universidades sobre como 
receber pacientes e lidar com estas questões. 

COMO VOCÊ AVALIA A 
REPRESENTAÇÃO ATUAL DAS 
PESSOAS LGBTI NA MÍDIA?

O debate público sobre as diversidades se-
xuais sempre existiu. O que eu acho que 
tem mudado é o tom deste debate. Antes 
a gente via um conservadorismo muito 
grande e os debates tinham a perspectiva 
negativa. Agora a gente teve uma ascensão 
de setores sociais que estão se mobilizando, 
os movimentos sociais LGBTI que são muito 
dinâmicos, o próprio movimento de pesso-
as trans tem conseguido um espaço maior. 
Eu acho que isso é incrível, é muito impor-
tante porque a gente às vezes subestima 
o poder de uma propaganda, novela ou 
filme com representações positivas sobre 
a homossexualidade e transexualidade. A 
gente subestima porque a gente está mui-
to acostumado a fazer a discussão apenas 
entre nós, entre pessoas que têm acesso a 
uma educação mais formal, mas imagina 
o impacto disso nas famílias, que passam 
a ter bons exemplos e boas representações 
LGBTI e passam a ter outros recursos para 
entender seus filhos? Isso contribui para a 
consolidação de uma cultura de respeito, 
paz e tolerância.
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A MAIOR VISIBILIDADE DO 
MOVIMENTO TAMBÉM ESTIMULA  
OS ATAQUES CONSERVADORES?

Quando avançamos na conquista de direi-
tos, há respostas conservadoras. Mas eu 
acho que a gente está habilitado a fazer 
esta  discussão: se  eles quiserem vir a 
gente faz o debate. Defendemos coisas 
muito básicas, como a possibilidade do 
uso do banheiro, a possibilidade de que as 
pessoas sejam chamadas pelo seu nome 
social... A gente defende a vida de pes-
soas trans, para que mulheres trans não 
sejam assassinadas até os 35 anos, que é 
a expectativa de vida delas hoje no Brasil. 
Ganhamos aliados quando aparecemos na 
esfera pública, mas também ganhamos  
adversários. Isso é um pouco do nosso de-
safio. A gente está fazendo o que é possí-
vel e acho que estamos avançando. 

E COMO VOCÊ AVALIA A 
INSERÇÃO DESTE DEBATE NA 
EDUCAÇÃO? 

A educação e a família são produtos so-
ciais do nosso tempo histórico. Enquanto 
tivermos uma hegemonia do patriarcado e 
dessas concepções muito tradicionais de fa-
mília, isso estará expresso tanto dentro da 
família quanto na educação. Acredito que 
há possibilidades de reverter esse processo. 
Um debate que garanta a discussão de gê-
nero nas escolas é uma possibilidade de re-
versão da ‘instituição escola’ como espaço 
de cultivo da violência. Por isso que a gente 
defende que as escolas e os professores es-
tejam habilitados a discutir gênero, porque, 
quando discutimos gênero enfrentamos a 
violência doméstica, violência sexual, dis-
criminação e opressão. 

O BRASIL É O PAÍS QUE MAIS 
MATA PESSOAS LGBTI NO 
MUNDO. PORQUE SOMOS TÃO 
PRECONCEITUOSOS?

O Brasil é um país extremamente patriarcal 
que se estrutura nessa lógica há muitos 
anos. Quando a gente diz que o homem 

pode exercer outro papel social, a gente 
mexe com uma estrutura profunda e isso 
gera a desestabilização desse sistema. 
Quando você diz que a família pode ser 
algo além de um homem, uma mulher e 
filhos, que uma relação afetiva saudável, 
plena e legítima pode ir além da presença 
de um homem ou que um homem pode 
ter outra masculinidade que não seja essa, 
violenta, isso mexe profundamente numa 
estrutura de poder. Além disso, o Brasil 
é um país da América Latina, com altos 
índices de violência e acesso precarizado 
à educação. O nosso serviço de segurança 
pública é extremamente violento, produto 
da ditadura militar. A falta de segurança 
pública mata as nossas mulheres trans 
que estão trabalhando. Outros fatores que 
contribuem para este cenário são a falta 
de trabalho, o racismo, a falta de acesso à 
cidade... eu acho que são vários elementos 
que precarizam a situação das pessoas. 

EXISTEM CASOS DE SUCESSO EM 
OUTROS PAÍSES? 

Sim. Os países europeus de modo ge-
ral, especialmente a Holanda, o Chile, a 
Argentina e o Canadá são bons exemplos 
de nações que já venceram discussão so-
bre “cura gay”. Já em partes dos Estados 
Unidos, por exemplo, esta discussão está 
bem atrasada. 

SE PUDÉSSEMOS PREVER O 
FUTURO, QUANDO O BRASIL 
AVANÇARÁ? 

O Brasil, na minha opinião, perdeu a opor-
tunidade de avançar durante os anos de 
governos mais progressistas, que não ti-
veram a coragem de avançar o quanto 
poderiam. E, agora, temos este governo 
mais regressivo e as perspectivas são de 
um avanço lento e de longo prazo. No 
entanto, vimos desde 2013 uma ascensão 
dos movimentos sociais, que ganharam 
uma nova dinâmica. Isso, combinado com 
a abertura midiática de massa que está 
acontecendo, pode acelerar o enfrenta-
mento às violências de gênero.

Quer saber mais e participar 
das discussões? Participe 
da Comissão de Direitos 
Humanos! Escreva para 

comissoes08@crppr.org.br.

Para saber 
mais

Há, também, 
outro Projeto de 
Lei que tramita 
na Câmara 
dos Deputados 
e que versa 
sobre questões 
de orientação 
sexual. O PL 
4931/2016 
"Dispõe sobre 
o direito à 
modificação 
da orientação 
sexual em 
atenção a 
Dignidade 
Humana" e 
pode ser lido na 
íntegra no link 
abaixo:

https://goo.gl/6ZtH4E
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Psicólogas(os) são, antes de profissio-
nais, pessoas. Pessoas que vivem em 
sociedade, possuem origens diversas, 

participam de grupos sociais distintos, vin-
culam-se a certas religiões, defendem ban-
deiras e causas, creem nisso ou naquilo, 
possuem preferências pessoais, concordam 
com uns e discordam de outros. 

No entanto, quando atuam profissional-
mente, devem se basear no Código de Ética 
Profissional do Psicólogo (CEPP). Em seus 
Princípios Fundamentais, o CEPP prevê que 
a(o) Psicóloga(o) deve basear seu “trabalho 
no respeito e na promoção da liberdade, da 
dignidade, da igualdade e da integridade do 
ser humano, apoiado nos valores que em-
basam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos”, sempre visando a promover 
“a saúde e a qualidade de vida das pesso-
as e das coletividades”. Além disso, deverá 
contribuir para a “eliminação de quaisquer 
formas de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão” 
(Princípios Fundamentais I e II).

Assim, temos dois aspectos distintos da(o) 
Psicóloga(o): a pessoa, que pode seguir 
suas próprias crenças, e a(o) profissional, 
que deve basear-se nos princípios éticos. Os 
fenômenos psicológicos e sociais sempre 
serão objetos de estudo, pesquisa e inter-
venção da Psicologia, por meio dos mais 
diversos campos de atuação. Aquilo que 
faz sentido para a vida das pessoas e que as 
constitui deve estar intimamente relaciona-
do e deve ser amplamente considerado pe-
las(os) Psicólogas(os), uma vez que somos 
profissionais habilitadas(os) para intervir 
nos mais diversos contextos humanos. A in-
tervenção, porém, deve acontecer a partir 
de técnicas, partindo da essência da pro-
fissão e, então, direcionando-se de acordo 
com o campo de atuação das(os) profissio-
nais e suas especificidades. 

Não se trata, neste direcionamento, de se 
alterar a própria essência da ciência psico-
lógica, em uma tentativa forçosa de fazê-la 
caber em um contexto que não lhe per-
tence enquanto campo científico. Ou seja, 

POR ANGELA SANSON ZEWE (CRP-08/06216), CONSELHEIRA DO XIII PLENÁRIO 
E COLABORADORA DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CRENÇAS INDIVIDUAIS 
NÃO DEVEM COMPOR 
TÍTULO PROFISSIONAL

Psicologia pessoal:
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sobrenomear, qualificar ou acrescentar pre-
dicados à Psicologia que não se refiram à 
qualificação profissional, de modo a identi-
ficar a profissão como algo que se maneja e 
remaneja baseado em interesses que não os 
da própria ciência, constitui uma forma de 
aviltamento da própria Psicologia – ferindo 
o Princípio Fundamental VI do CEPP. 

Ainda neste viés, usar outras denominações 
que não se referem à Psicologia para ga-
rantir determinada clientela é uma forma 
de induzir certas pessoas a recorrerem aos 
seus serviços, caracterizando uma iniciativa 
que leva à reserva de mercado – tal qual 
aqueles que divulgam o preço simbólico 
de seu trabalho como meio para angariar 
clientela (proibições previstas nos artigos 
2º e 20 do CEPP). 

Todavia, usar uma designação alheia à 
Psicologia para compor o título profissional 
de Psicóloga(o) como meio de divulgar ou-
tras referências pessoais – teóricas, morais, 
religiosas ou filosóficas – é uma forma de 
associação que tende a destacar elemen-
tos que não dizem respeito à profissão, po-
dendo levar a comunidade leiga à falsa im-
pressão de que aqueles que assim o fazem 
estão mais qualificados do que os demais 
profissionais ou se constituem como pro-
fissionais mais completos do que outros. 
Novamente temos o texto do CEPP como 
ponto norteador:

 Art. 1º - São deveres fundamentais 
dos psicólogos:

j. Ter, para com o trabalho dos psicólo-
gos e de outros profissionais, respeito, 
consideração e solidariedade, e, quando 
solicitado, colaborar com estes, salvo im-
pedimento por motivo relevante;

 Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

b. Induzir a convicções políticas, filosó-
ficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de 
preconceito, quando do exercício de suas 
funções profissionais;

 Art. 20 - O psicólogo, ao promover pu-
blicamente seus serviços, por quaisquer 
meios, individual ou coletivamente:

f. Não fará autopromoção em detrimen-
to de outros profissionais;

g. Não proporá atividades que sejam atri-
buições privativas de outras categorias 
profissionais;

A qualificação profissional das(os) 
Psicólogas(os) não inclui adjetivos de outra 
ordem, mas tão somente as práticas e es-
pecialidades concebidas dentro da própria 
profissão, as quais dizem respeito à habilita-
ção técnica e teórica dentro de um campo 
específico da Psicologia (conforme previsto, 
por exemplo, na Resolução CFP nº 013/2007 
e destacado nos  Princípios Fundamentais 
III e IV do CEPP).

Portanto, conclui-se que 
a Psicologia não está à mercê 
das escolhas ou predileções 
pessoais das(os) profissionais. 
As características individuais 
e as escolhas particulares 
das(os) Psicólogas(os) estão 
completamente desatreladas 
do intuito ou do poder de 
se inaugurar uma nova 
Psicologia pessoal.

Ao se escolher a profissão de Psicóloga(o), 
a pessoa se dispõe formalmente a 
conhecer e a se submeter teórica, técnica 
e eticamente àquele campo profissional. 
Assim, somente enquanto este campo 
estiver sendo devidamente respeitado, 
ascendendo cientificamente por meio 
de boas práticas e pesquisas, atendendo 
às demandas sociais e considerando a 
amplitude dos fenômenos psicológicos 
dentro do rigor técnico e ético é que a(o) 
profissional estará cumprindo devidamente 
o seu papel de Psicóloga(o).
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As Altas Habilidades (AH), ou su-
perdotação, vêm sendo cada vez 
mais estudadas nos últimos anos. 

Desmitificar crenças errôneas tem sido um 
dos maiores dilemas para os profissionais 
e pais que convivem com AH. A falta de 
conhecimento contribui para a dissipação 
desses mitos, causando ainda mais exclu-
são e, consequentemente, mais sofrimen-
to a essa população.

Receber um diagnóstico de AH parece muito 
promissor no primeiro instante. Entretanto, 
na prática escolar e social, o mais comum 
tem sido a acentuação das diferenças no 
seu âmbito mais negativo: a exclusão. Este 
fenômeno cruel, histórico e na maioria das 
vezes velado aparece diariamente no dis-
curso e prática dos professores e demais 
profissionais da escola. É comum esses alu-
nos não serem identificados, ou seja, não 
serem vistos. Esta invisibilidade, atrelada 
ao alto potencial criativo e crítico do aluno, 
assemelha-se a uma substância inflamável 
prestes a encontrar uma faísca: o desconhe-
cimento dos profissionais e pais sobre AH. A 
dificuldade para a identificação desses alu-
nos e a falta de preparo especializado são os 
principais fatores que contribuem para essa 
prática exclusiva. 

As pessoas com AH possuem fisiologica-
mente um pensamento acelerado, o que 
contribui para que sejam interpretadas 

como levianas por se desinteressarem facil-
mente por alguma coisa. Isso fica evidente 
na escola quando a criança ouve uma ex-
plicação, aprende rapidamente, memoriza 
consistentemente e necessita com avidez 
de outro desafio. Enquanto os demais alu-
nos ainda estão assimilando o conteúdo, 
o aluno com AH busca algo novo que o 
instigue novamente. Assim, ele caminha 
pela sala, conversa com os alunos, joga 
bolinhas de papel no professor, desa-
fiando esse profissional a sair da zona 
de conforto. No entanto, a resposta 
mais comum para esse comportamento 
aparece nas frases prontas dissemi-
nadas sem reflexão: “esse aluno 
é terrível, indisciplinado, é 
hiperativo, provavelmente 
possui TDAH”.

QUEM SÃO AS PES-
SOAS COM AH? 

Altas Habilidades não 
significam genialidade. 
As pessoas com AH pos-
suem um potencial dife-
renciado, grande capaci-
dade para aprender e um 
surpreendente envolvimento 
com as tarefas realizadas nas 
áreas comportamentais, inte-
lectuais, psicomotoras, criati-
vas e artísticas. 

POR FRANCISLAINE WICZNESKI DOI (CRP-08/21962)

AltasExclusão em

paradoxo ou realidade?
Habilidades: ED

U
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Uma reconhecida autora no assunto afirma 
que esses alunos com AH dispõem de carac-
terísticas próprias na interação com o mun-
do, porém há um conjunto de características 
consideradas universais como: “curiosidade 
e vivacidade mental, motivação interna, 
persistência na área de seu talento, facili-
dade de compreensão e percepção da rea-
lidade, capacidade de resolver problemas, 
energia, habilidade em assumir riscos, sen-
sibilidade, conduta criativa e pensamento 
original e divergente” (Nôleto, 2008).

Esse potencial elevado não é garantia de 
bom rendimento escolar; pelo contrário, 
grande parte dos alunos com AH não apre-
sentam um extraordinário desempenho na 
escola, até mesmo por não receberem a 
mediação necessária. Por suas característi-
cas críticas, muitas vezes são considerados 
alunos opositores por desafiarem seus pro-
fessores. Dessa forma, não são considera-
dos melhores e nem piores que os demais, 
apenas não se sentem estimulados pela ma-
neira tradicional de ensino e possuem uma 
maneira diferente de agir e produzir, de 
buscar por alguma semelhança e aceitação 
nesse mundo.

Esse desperdício de talento é muito bem 
explicado no livro da Doutora Marsyl 
B. Mettrau, intitulado “Inteligência: 
Patrimônio Social”, em que a inteligência 
é abordada no âmbito social, mostrando 
a importância da contextualização do su-
jeito com AH em sua realidade. O apoio é 
visto como um fator atuante no futuro da 
sociedade; países de primeiro mundo não 
só identificam, acompanham e reconhe-
cem os sujeitos com AH, como também in-
vestem financeiramente em seus estudos 
até a vida adulta, pois acreditam que es-
ses talentos retribuirão de alguma forma 
para o desenvolvimento do país.

ESTATÍSTICAS

Os indicadores apontados pela Organização 
Mundial da Saúde para indivíduos com AH 
demonstram que de 3,5% a 5% da população 
mundial possui AH. Contudo, esses números 
podem ser ainda maiores, pois a estimativa 

é baseada em testes de QI, que não são con-
siderados conclusivos para tal diagnóstico. 
No Brasil, temos cerca de 9 milhões de pes-
soas com AH, o que tornam urgentes medi-
das efetivas de identificação, acolhimento 
e acompanhamento desses sujeitos e a real 
aplicação das políticas públicas já existen-
tes que garantem o direito desses alunos.

O QUE DIZ A LEI?

A luta pelos direitos das pessoas com AH é 
marcada historicamente por avanços e re-
trocessos nos âmbitos da prática educacio-
nal e legal. Hoje, a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB), na resolução do SNE/CEB nº 02/2001, 
artigo 5º, diz que os alunos com AH são 
considerados alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais. 

No entanto, na prática, os alunos com difi-
culdades de aprendizagem ou algum tipo de 
transtorno físico ou mental ainda comovem 
mais os professores dentro da sala de aula. 
Esse professor esquece que o aluno com AH 
domina um ou poucos conteúdos, porém, 
devido a sua maneira peculiar de aprender, 
precisa de uma mediação diferenciada para 
desenvolver e aplicar todo o potencial que 
possui. Assim, a crença de que o aluno com 
AH domina sozinho todo o conteúdo, como 
um gênio, predomina no dia a dia da esco-
la. Esta triste realidade nos mostra que os 
legisladores estão mais avançados no quesi-
to AH que os profissionais que convivem de 
perto com essa população.

Nesse contexto, a exclusão de pessoas 
com AH pode parecer um paradoxo no 
primeiro momento, mas, ao nos aprofun-
darmos no assunto, a literatura nos mos-
tra esse fenômeno como uma impiedosa 
realidade que gera prejuízos de várias 
ordens, marginalizando esses alunos no 
sistema educacional. Diante disso, preci-
samos olhar para esse fenômeno da ex-
clusão de modo a reconhecê-lo e torná-lo 
visível, para, assim, ser possível sairmos 
da zona de conforto e desenvolvermos 
estratégias de capacitação mais efetivas 
para profissionais e pais que lutam por 
um ensino mais motivador e estimulante. N
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No fazer da(o) Psicóloga(o), quase 
não há área de atuação em que 
não seja necessária a elaboração 

de documentos, como laudos ou relató-
rios psicológicos. Eles são constantes nos 
processos avaliativos, seja na área organi-
zacional, para registro e porte de arma, 
trânsito, orientação profissional, psicote-
rapia e muitos outros.

As situações envolvidas em uma Avaliação 
Psicológica normalmente não são simples e 
envolvem expectativas, fantasias e proble-
máticas complexas de um único indivíduo, 
de várias pessoas ou até mesmo de famílias 
inteiras. As consequências de um documen-
to redigido de forma incorreta, pouco apro-
fundado ou qualificado ou mesmo entregue 
de forma inconsequente podem ser muito 
sérias, para os clientes envolvidos e tam-
bém para a(o) própria(o) Psicóloga(o) que 
realiza a avaliação e emite o documento. 

Algumas dicas podem ser úteis para evitar 
os principais problemas. Tais cuidados nor-
malmente se desenvolvem com a prática, 
que nos faz contemplar, de forma empírica, 
situações e reflexões que inicialmente ten-
demos a não considerar, pela própria inex-
periência. Assim, com base nos preceitos 
das normativas que norteiam a práxis da(o) 
profissional Psicóloga(o), seguem as suges-
tões que abordam a produção de documen-
tos em qualquer contexto:

1  RESSALTAR O CARÁTER 
MOMENTÂNEO DA AVALIAÇÃO

É importante esclarecer aos nossos solici-
tantes (empresas, juízes, genitores, escolas, 
entre outros) que nossa avaliação é limitada 
no tempo, sendo bastante restrita a nossa 
capacidade de prognosticar as perspectivas 
de evolução de determinado caso ou proble-
mática. Assim, nossos achados expressos em 
documentos se referem a situações mutáveis, 
pois são fenômenos humanos dinâmicos. 

2  LINGUAGEM

A(O) Psicóloga(o) deve redigir as informações 
do relatório/laudo de forma clara e passível 
de compreensão, utilizando linguagem obje-
tiva, precisa e coerente. É muito importante 
que o laudo seja autoexplicativo. 

Assim, o conteúdo explanado deve obedecer 
ao princípio da economia verbal, utilizando 
uma linguagem técnica, descartando-se in-
formações óbvias e de senso comum.

Também as regras gramaticais devem ser 
observadas para que o documento não 
contenha erros que possam levar o lei-
tor a compreender seu conteúdo de for-
ma equivocada.

R E D A Ç Ã O  D E 
D O C U M E N T O S

C U I D A D O S 
É T I C O S  N A

ÉT
IC

A

CUIDADOS/ALERTAS
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3  PROJETAR O USO 
E AS CONSEQUÊNCIAS DA 
ENTREGA DO DOCUMENTO
 
Um documento, seja ele nomeado laudo 
ou relatório, deve apresentar uma des-
crição dos resultados encontrados no 
processo de Avaliação Psicológica, que 
foram definidos no contrato inicial, rea-
lizado com o próprio avaliando ou com 
quem contratou o serviço. 

Assim, desde o início deve haver uma 
definição clara sobre os objetivos da 
avaliação e quais são as possibilidades 
de entrega de resultados, ou seja, defi-
nições que norteiem claramente o servi-
ço. Dessa maneira, definem-se de forma 
transparente os objetivos e os pontos de 
chegada do processo avaliativo, assim 
como as possibilidades de atendimento 
da demanda. 

Além disso, é necessário estimar as conse-
quências das informações que constarão 
no laudo/relatório, verificando quais as 
possibilidades de atingir outras pessoas que 
possam estar envolvidas indiretamente na 
questão, buscando projetar quais os pos-
síveis desdobramentos do caso. 

Quando um documento é entregue, 
perdemos o controle a respeito do 
uso a ser feito pela pessoa que o rece-
beu, que pode, por exemplo, inseri- lo 
em um processo jurídico utilizando-o 
como prova, ainda que não tenhamos 
sido informados que o documento teria 
essa finalidade.

4  BASEAR SUAS INFORMAÇÕES 
EXCLUSIVAMENTE NOS 
INSTRUMENTAIS TÉCNICOS

As técnicas de Avaliação Psicológica 
utilizadas devem ser aquelas aprovadas 
pelo SATEPSI-CFP.

5  RESTRINGIR-SE ÀS 
INFORMAÇÕES QUE SE FIZEREM 
NECESSÁRIAS

Os objetivos da Avaliação Psicológica, de-
finidos e contratados no início do serviço, 
servem para delimitar a própria avalia-
ção, indicando os conteúdos que devem 
ser relatados no laudo ou relatório que 
apresenta os resultados obtidos. Assim, 
qualquer outra informação que não se 
mostrar relevante ou útil à questão exa-
minada, ou que exponha a intimidade do 
avaliado, não deverá ser utilizada.

6  NÃO FALAR DE PESSOAS QUE 
NÃO FORAM OUVIDAS

Obviamente não é possível avaliar, diagnos-
ticar ou encaminhar para atendimento psi-
cológico, por exemplo, pessoas com as quais 
não mantivemos um contato presencial.

7  INTEGRAÇÃO E CONSISTÊNCIA 
DAS INFORMAÇÕES 
APRESENTADAS NO DOCUMENTO

No documento final, produto de uma 
Avaliação Psicológica em qualquer con-
texto, serão expostos os entendimentos e 
conclusões encontradas ao longo do pro-
cesso avaliativo. Porém, todas as informa-
ções apresentadas (afirmações, hipóteses, 
inferências) devem estar baseadas em 
sólidos argumentos, que, descritos ante-
riormente no laudo, propiciarão uma in-
tegração do entendimento da situação do 
indivíduo em questão. 

Assim, os dados apresentados deverão es-
tar correlacionados com a história de vida 
do sujeito, com os resultados das técnicas 
de Avaliação Psicológica, as observações 
obtidas e outras fontes de informação 
que auxiliaram a elaborar, com consistên-
cia, as conclusões sobre o processo avalia-
tivo realizado. 
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É comum que Psicólogas(os) entrem em 
contato com a Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF) quando precisam se 

posicionar, por exemplo, diante de pedidos para 
que cumpram determinados procedimentos, que 
utilizem um teste psicológico pré-determinado, 
que façam avaliações que visem a conclusões 

V. O psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éti-
cos da profissão.
VI. O psicólogo zelará para que o exercício 
profissional seja efetuado com dignidade, 
rejeitando situações em que a Psicologia 
esteja sendo aviltada.
VII. O psicólogo considerará as relações de 
poder nos contextos em que atua e os im-
pactos dessas relações sobre as suas ativi-
dades profissionais, posicionando-se de for-
ma crítica e em consonância com os demais 
princípios deste Código.

 Art. 1º – São deveres fundamentais 
dos psicólogos:

b) Assumir responsabilidades profissio-
nais somente por atividades para as 
quais esteja capacitado pessoal, teóri-
ca e tecnicamente;

c) Prestar serviços psicológicos de qua-
lidade, em condições de trabalho dig-
nas e apropriadas à natureza desses 
serviços, utilizando princípios, conhe-
cimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, 
na ética e na legislação profissional;

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

pré-determinadas, etc. Esta busca tem sido 
frequente, de forma que neste artigo consi-
deramos importante estender as orientações 
a todas(os) as(os) Psicólogas(os) do Paraná. 
Para nos auxiliar na reflexão, buscaremos a 
Resolução CFP nº 010/2005, Código de Ética 
Profissional do Psicólogo (CEPP), a seguir: O
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POR LUANA OSHIYAMA BARROS (CRP-08/18380), 
DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

UM CAMINHO ÉTICO

D E F E S A  D A 
A U T O N O M I A 

P R O F I S S I O N A L :
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 Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

g) Emitir documentos sem fundamenta-
ção e qualidade técnico-científica;

h) Interferir na validade e fidedignida-
de de instrumentos e técnicas psicoló-
gicas, adulterar seus resultados ou fa-
zer declarações falsas;

 Art. 3º – O psicólogo, para ingres-
sar, associar-se ou permanecer em 
uma organização, considerará a mis-
são, a filosofia, as políticas, as nor-
mas e as práticas nela vigentes e sua 
compatibilidade com os princípios e 
regras deste Código.

Além do CEPP, o Decreto nº 53.464 de 
1964, que dispõe sobre a profissão de 
Psicóloga(o), coloca:

 Art. 4º – São funções do psicólogo:

Parágrafo único: Existindo incompatibi-
lidade, cabe ao psicólogo recusar-se a 
prestar serviços e, se pertinente, apre-
sentar denúncia ao órgão competente. 

1) Utilizar métodos e técnicas psicológi-
cas com o objetivo de:

a) diagnóstico psicológico;
b) orientação e seleção profissional;
c) orientação psicopedagógica;
d) solução de problemas de ajustamento.

6) Realizar perícias e emitir pareceres so-
bre a matéria de psicologia.

Conforme o Decreto nº 53.464/64 e CEPP 
citados, as(os) Psicólogas(os), quando 

diante de qualquer caso, devem verificar 
a finalidade da demanda apresentada e 
a sua capacitação técnica para assumi-
-la. Além disso, é importante esclarecer e 
orientar o(a) demandante de que a sele-
ção de técnicas, instrumentos e métodos 
para responder ao que é solicitado ficam 
a seu encargo, já que somente as(os) 
Psicólogas(os) possuem capacidade teóri-
ca e técnica em matéria de Psicologia. 

Da mesma forma, diante de solicitações para 
que as Avaliações Psicológicas sejam conclu-
ídas com determinados encaminhamentos 
ou contendo certas informações, a interes-
se do(a) solicitante, as(os) profissionais de 
Psicologia devem se posicionar, já que seus 
trabalhos não podem ser adulterados, mas, 
sim, fundamentados na ciência psicológica. 
Assim, o(a) contratante deve ser informa-
do(a), desde o início do trabalho, de que as 
conclusões do estudo podem não ser as que 
ele(a) espera. 

Sempre que estiverem em situações como 
estas, as(os) Psicólogas(os) devem se posicio-
nar quanto às competências teórica, técnica 
e pessoal, garantindo que a população tenha 
informações sobre as possibilidades da ciên-
cia psicológica e desfrute de serviços psico-
lógicos fundamentados e de qualidade. Isso 
garante a ética e a autonomia profissional, 
fazendo com que as(os) profissionais e a pró-
pria Psicologia sejam cada vez mais respeita-
das(os) e possam contribuir de maneira mais 
significativa em cada contexto de atuação. 

Diante de um impasse ético desta natureza, 
quando a demanda recebida causar dúvidas, 
a COF permanece à disposição para auxiliar 
na reflexão e posicionamento, antes mesmo 
do início do trabalho.
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RPSer espaço para a troca de informa-
ções e discussões sobre a importân-
cia da Psicologia e o papel das(os) 

Psicólogas(os) na sociedade e fortalecer a 
identidade profissional são objetivos estra-
tégicos do CRP-PR para o triênio 2016-2019. 

Identidade esta, aliás, que conta com muitas 
nuances. São muitas as abordagens e áreas 
de atuação e é justamente no Conselho que 
elas encontram um ponto de convergência: a 
casa da Psicologia. Para isso, o espaço pode 
e pretende receber profissionais de muitas 
abordagens, de diferentes experiências e pos-
sibilitar discussões profundas sobre a ciência 
e a profissão.

Nesta perspectiva, o CRP-PR também 
está buscando estabelecer parcerias com 
Instituições de Ensino Superior (leia repor-
tagem na página 08), associações e centros 
de formação. 

Outro exemplo desta ampliação de relações 
e debates foi a palestra com o psicanalista 
Marco Antonio Coutinho Jorge sobre o "Real, 
o Simbólico e o Imaginário", que ocorreu 
no dia 11 de agosto em Curitiba.  O evento 
foi realizado em parceria com o “Diálogos 
do Lacaneando” e contou também com 
o lançamento do terceiro volume do livro 
“Fundamentos da Psicanálise: de Freud a 
Lacan”, que trata da prática analítica, de au-
toria do psicanalista.

Na oportunidade, Jorge traçou um 
paralelo entre as obras de Freud e Lacan, 

apresentando a trajetória percorrida pelos 
autores para explicar as dimensões que 
possibilitam a existência e compreensão 
humanas. Ele comentou que Freud 
partiu da dimensão simbólica, passando 
pelo imaginário para então explicar a 
dimensão real. Já Lacan iniciou sua obra 
pela dimensão do imaginário, passando 
ao simbólico e, por fim, chegando ao real.

A partir dessas trajetórias e das articu-
lações entre as obras e pensamento dos 
autores, o psicanalista propôs discussões 
importantes acerca de conceitos e pres-
supostos essenciais e da compreensão 
da estruturação da personalidade nesta 
perspectiva, temas que foram ampliados 
e debatidos pelos participantes. 

PSICOLOGIA EM 
TODAS AS SUAS NUANCES

Da mesma forma, todas as áreas de atu-
ação vêm sendo valorizadas. Neste ob-
jetivo, o Conselho também recebeu, no 
dia 28 de agosto, a palestra “Avaliação 
Psicológica no Trânsito: Desafios e 
Perspectivas” com Roberto Moraes Cruz 
(CRP-12/01418), seguida de uma discussão 
sobre os desafios na área. A data tam-
bém contou com o lançamento do livro 
“Manual de Psicologia do Trânsito”.  

Vem muito mais por aí. Fique atenta(o) ao 
site e às nossas redes sociais e venha par-
ticipar conosco!

Conselho busca receber 
discussões e trocas de 
experiências na profissão 
de todas as abordagens 
e áreas de atuação

C R P :
C A S A  D A
P S I C O L O G I A
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Dançado Ventre
POR POR CECÍLIA BARUKI (CRP-08/22877), 
COLABORADORA DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA E CULTURA

A experiência 
terapêutica da 

(...) Danço porque 
é a forma de eu 
falar sem dizer 

uma palavra,
É a forma de eu 
sentir sem tocar 

em nada
É a forma de 

eu chorar sem 
derrubar uma 

lágrima
E de amar sem 

precisar de 
ninguém!

CINTIA JANIIAH

Como isso é possível? Como podemos utilizar 
a dança a favor da Psicologia? A forma como 
reconhecemos nosso corpo é ligada à forma 
como o nomeamos, o sentimos, o vivencia-
mos e a Dança do Ventre, por ser uma dança 
repleta de carga histórica, pelos estereótipos 
de sensualidade e misticismo, pela utilização 
de figurinos, pelo olhar de nós mesmos que 
precisamos fazer diante do espelho para exe-
cutar um movimento, pela professora que dá 
nome a nossos movimentos, nos toca para 
sentirmos nosso corpo, podem nos mostrar 
novas formas de nos colocarmos no mundo 
e de dizer sobre quem somos.

Ainda que não seja possível levar a Dança 
do Ventre para a clínica no sentido prático, é 
impossível dissociar a bailarina que existe em 
mim da Psicóloga. Tudo que descobri sobre 
quem sou através da dança volta quando es-
tou no divã e vice-versa. São trabalhos tão di-
ferentes, mas que atingem, quase sempre, os 
mesmos pontos e se complementam. Vejo em 
minha dança muito de minha análise e isso 
só me confirma que meu corpo também diz 
muito sobre mim, diz o que ainda não é pos-
sível nomear com palavras. Por isso acredito 
que devemos considerar o valor que a dança 
tem para a Psicologia e como ela pode enri-
quecer nossas práticas. A Dança do Ventre é 
uma arte que vem auxiliando muitas pessoas 
e isso é de fundamental importância para o 
bem-estar e a saúde que buscamos em nosso 
trabalho enquanto Psicólogos.

Por muito tempo estruturamos um pen-
samento dicotômico do homem. Razão 
versus emoção, biológico versus psico-

lógico, corpo versus mente, unidades de cer-
ta forma incomunicáveis e independentes. 
Porém, esse raciocínio foi mudando e preci-
samos repensar nossa prática e nossas con-
cepções acerca desse ser tão complexo que 
estudamos. Precisamos repensar também o 
quanto restringimos as práticas de bem-estar 
e saúde para dentro dos consultórios. 

Ao longo de meus anos como bailarina, per-
cebi que é possível proporcionar melhoras 
emocionais nos praticantes de Dança do 
Ventre. Esse estilo de dança não exige um 
tipo físico ideal ou idade limite; por ser flexí-
vel a esses padrões que diariamente recebe-
mos das mídias e que nos angustiam tanto 
na busca de um ideal de beleza inalcançável, 
a Dança do Ventre é uma possibilidade que 
muitas pessoas encontram para se sentirem 
aceitas, confiantes de se olhar no espelho e 
gostarem do que estão vendo. 

Venho estudando essa questão da mudança 
da imagem corporal através da Dança do 
Ventre e recebi relatos de alunas que disse-
ram que um simples lenço no quadril a dei-
xa com vontade de ir para a aula; outra en-
controu na dança auxílio para o tratamento 
contra depressão; e outra aluna conseguiu 
se olhar no espelho depois de muitos anos e 
se sentir bonita com o corpo que tem. 
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Reforma trabalhista: o que muda na sua vida?
A nova legislação trabalhista começa a valer a partir de 
novembro. A tramitação apressada impediu que a sociedade 
conseguisse debater o projeto com a atenção que ele 
merecia. Apesar da grandiosidade das mudanças em quase 
todos os pontos da CLT, a discussão sobre o conteúdo da 
reforma ficou em segundo plano e cedeu lugar à pressa dos 

Antes da reforma, as negociações coletivas valiam mais que a lei 
somente quando acrescentavam direitos ao trabalhador. Com a 
nova legislação, o que for negociado pode se sobrepor à legisla-
ção mesmo quando a decisão for pela retirada de garantias 
trabalhistas. Apenas o FGTS, o 13º salário e o seguro-desemprego 
não podem entrar em discussão, prevalecendo o que manda a 
CLT. Em outras palavras, priorizar o negociado sobre o legislado 
nada mais é do que abrir brechas para salários menores, jornadas 
mais extensas e piores condições de trabalho.
 
Uma negociação minimamente justa deve garantir igual poder 

Jornada de Trabalho: pode ser de até 12h diárias com 36h de 
descanso, respeitando o máximo de 44h semanais (ou 48h com 
horas extras). Mesmo que a jornada de trabalho das(os) 
psicólogas(os) já fosse de 30h por semana (uma reivindicação 
histórica da categoria), uma negociação poderia rejeitá-la e 
instituir as 48h semanais.

Remuneração: salário pode ser negociado, desde que não seja 
inferior ao salário mínimo. Essa abertura coloca grandes 
dificuldades para a regulamentação de um piso salarial para 
psicólogas e psicólogos.

Descanso: pode ser de 30 minutos, tempo mínimo previsto 
pela nova legislação. Essa possibilidade desconsidera os danos 
que o cansaço e a estafa mental podem causar à saúde mental 
de quem trabalha.

Trabalho intermitente: o trabalhador pode ser contratado 
apenas pelo tempo trabalhado (hora ou diária) e tem acesso 
aos direitos (13º salário, FGTS etc.) proporcionalmente. O 
empregador deve solicitar os serviços com no mínimo três dias 

 
      www.sindypsipr.com.br

    

 

 facebook.com/sindypsi

parlamentares e do Governo Federal em aprová-la. Essa 
transformação no mundo do trabalho impõe qual realidade 
para psicólogas e psicólogos? De que maneira a categoria 
será afetada? O Sindypsi PR listou e comentou os principais 
pontos da nova legislação e suas possíveis consequências 
para as(os) trabalhadoras(es).

Negociado sobre o legislado

Alguns direitos que podem ser negociados:

de barganha aos dois lados envolvidos. Infelizmente, essa 
realidade está distante do mercado de trabalho brasileiro. 
Trabalhadores e empresas têm poderes muito desiguais e a 
reforma trabalhista vai na contramão de uma negociação justa 
ao enfraquecer os sindicatos, principalmente os de médio e 
pequeno portes. Somente entidades sindicais fortes e muito bem 
estruturadas vão ter a possibilidade de impedir retrocessos. Se os 
sindicatos eram cruciais quando os acordos ou convenções 
serviam somente para garantir mais direitos, hoje eles são ainda 
mais indispensáveis, mas por outro motivo: para não deixar que 
negociações piorem a qualidade de vida dos trabalhadores.

de antecedência. Além de prejudicar o planejamento de vida de 
cada um, esse ponto abre brechas para as empresas optarem 
por contratações intermitentes para reduzir custos e continuar 
exigindo uma produção parecida com a de um trabalhador 
efetivo. Essa manobra também provocaria mais precarização 
das condições de trabalho.

Danos morais: a indenização é calculada com base no salário 
da trabalhadora ou do trabalhador. Isso significa que, mesmo 
sendo vítimas do mesmo crime, a chefe executiva e a secretária 
de uma empresa vão receber indenizações drasticamente 
diferentes.

Gravidez: mulheres grávidas devem permanecer trabalhando 
em locais de insalubridade mínima ou média. Para ter acesso ao 
afastamento, elas precisam apresentar um atestado médico 
que ressalte os danos à gestante e ao bebê. Tendo em vista que 
a composição da Psicologia é majoritariamente feminina da 
Psicologia e que as psicólogas atuam em hospitais e ambientes 
insalubres, essa pode ser uma realidade para a categoria a 
partir de novembro.
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valorização da nossa profissão!

Esses são apenas alguns dos desafios que a nova legislação 
trabalhista coloca para as brasileiras e os brasileiros. Os reais 
impactos desse novo cenário ainda são desconhecidos, mas 
sabemos que nosso objetivo é a valorização dos profissionais 
que fazem a Psicologia cotidianamente. Nos últimos anos, 
argumentamos incansavelmente sobre a importância da 
redução da jornada das(os) psicólogas(os), já que o lazer, a 

qualificação profissional e a saúde mental demandam tempo 
livre. Conseguimos mostrar os benefícios de um ambiente de 
trabalho saudável, que seja livre do assédio moral e que 
promova a autonomia do profissional da Psicologia sobre o seu 
ofício. Mas novas realidades convocam novas responsabilida-
des, e a nossa missão, nesse momento, é impedir qualquer 
retrocesso na nossa caminhada. 




