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EDITORIAL

Mais um ano que chega ao fim. Este é um momento em que tradicional-
mente colocamos os últimos meses em uma balança e fazemos planos para 
o novo ano que se aproxima. Será que fizemos tudo o que queríamos? Será 
que conquistamos mais equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Será 
que conseguimos fazer um uso saudável das redes sociais?

Estas e outras perguntas nortearam a produção desta revista que você tem 
em mãos. Procuramos especialistas para falar sobre a construção da subjeti-
vidade em tempos de hiperconectividade e como podemos buscar conexões 
sustentáveis.  

Também trazemos algumas orientações para profissionais, especialmente 
autônomas(os), prepararem-se financeiramente para as férias e períodos 
com menores rendimentos. 

Por aqui, no CRP-PR, também fizemos um balanço do primeiro ano da 
Gestão Força e Inovação e o resultado está apresentado em números: quase 
40% de aumento na participação de Psicólogas(os) em plenárias, mais de 77 
eventos realizados, presença em 63 instâncias do Controle Social, mais de 21 
novas Comissões Especiais (Temáticas), e muito mais!

Desejamos a você, Psicóloga e Psicólogo, um excelente final de ano. Em 
2018, estaremos juntos em nossa caminhada por uma Psicologia cada vez 
mais presente na sociedade!

Boa leitura! 
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Professoras(es) de Avaliação Psicológica 
de diversas instituições se reuniram 
em novembro na Sede do CRP-PR, em 

Curitiba, para compartilhar experiências 
e dúvidas. O III Fórum de Professores de 
Avaliação Psicológica foi coordenado pela 
Psicóloga Mari Angela Calderari Oliveira 
(CRP-08/01374), também professora e con-
selheira do CRP-PR. “Pensamos em estra-
tégias pedagógicas para ensinar Avaliação 
Psicológica levando em considerações ques-
tões atuais, já que este processo vai muito 
além da aplicação de testes”, explica ela. 

Além disso, Mari Angela comenta que é preci-
so um bom gerenciamento da carga horária 
desta disciplina nas universidades e que os de-
mais professores devem estar alinhados com 
o conceito de Avaliação Psicológica. “Estamos 

pensando em trazer esta discussão para os 
fóruns de coordenadores, para que todos os 
professores trabalhem em uma mesma linha”, 
complementa. 

Além desta atividade, o CRP-PR promoveu, 
nos últimos meses, mais três encontros de 
docentes. O 1º Encontro de Professores de 
Psicologia Organizacional e do Trabalho (28 
de outubro) e as duas edições dos Fóruns 
de Coordenadores de Curso, Responsáveis 
Técnicos dos Serviços-Escola e Professores de 
Ética (11 de agosto e 27 de outubro). 

Estes eventos, que devem ganhar novas 
edições no próximo ano, atendem a um 
objetivo de contribuir para a formação de 
Psicólogas(os) críticas(os) quanto à realidade 
e ao seu papel de profi ssional.

CU
RT

A
SProfessoras(es) debatem 

ensino de Psicologia junto 
com o CRP-PR

Dezembro é o mês de fechar o consul-
tório, esquecer do trabalho e viajar. 
Certo? Nem sempre. Para o Psicólogo 

Organizacional e do Trabalho Willian Mac-
Cormick Maron (CRP-08/14363), alguns fato-
res podem colaborar para que profi ssionais, 
principalmente autônomas(os), tenham difi -
culdade de tirar férias. “A insegurança fi nan-
ceira e o receio de perder os pacientes são 
algumas questões que impedem muitas 
vezes a pessoa de fechar o consultório por 
um período”, analisa. 

Mas, além disso, ele destaca que o trabalho 
é um formador da subjetividade, e se au-
sentar dele, ainda que momentaneamen-
te, pode causar uma perda de referência. 
“Quem eu sou? Eu sou Psicólogo. Mas quem 

eu sou além do trabalho? Às vezes, 
o trabalho serve como um nortea-
dor, e a pessoa não sabe o que 
fazer quando pode fazer o 
que quiser”, explica. 

A autorrefl exão e a terapia 
são processos funda-
mentais para descobrir 
o que causa a difi cul-
dade de tirar férias 
do trabalho. “É claro 
que não existe um 
botão que desliga um aspecto da vida e 
liga outro, mas trabalho e vida pessoal são 
como pratos que precisam ser equilibrados. 
Se só um recebe atenção, corre-se o risco do 
outro não se sustentar", fi naliza o Psicólogo. 

Quando você tirou férias
pela última vez?

III Fórum de Profess� es 

de Avaliação Psicológica
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percebe que não se programou fi -
nanceiramente para essa época do 

ano? O que fazer para garantir a tranqui-
lidade e a segurança das fi nanças pesso-
ais mesmo com as férias dos pacientes? 
Para Rosimeri Andrade, consultora do HC 
Educação Financeira, o essencial é se pro-
gramar. A adoção de hábitos mais inteli-
gentes em relação ao controle e ao uso dos 
recursos fi nanceiros pessoais pode garan-
tir um maior equilíbrio da vida fi nanceira 
de qualquer profi ssional, principalmente 
das(os) autônomas(os). 

Confi ra três importantes dicas para uma 
gestão fi nanceira adequada:

PLANEJAMENTO

Quando não há uma periodicidade nos pa-
gamentos e nem a garantia do valor das re-
ceitas de cada mês, é imprescindível o pla-
nejamento fi nanceiro para o controle das 
entradas e saídas de recursos. É preciso or-
ganizar as contas a pagar e a receber, além 
de separar as porcentagens para possíveis 
investimentos e retiradas pessoais. É impor-
tante escolher uma ferramenta de controle, 
como, por exemplo, uma planilha para re-
gistrar todas essas informações. Você pode 
também defi nir suas metas para os próxi-
mos 12 meses e fazer o acompanhamento 
do planejado versus realizado.

CONTROLE FINANCEIRO

O controle fi nanceiro é uma extensão do 
planejamento fi nanceiro. Quem aprende a 
administrar seu dinheiro sabe exatamente 
quanto ganha, quanto gasta e, principal-
mente, no que gasta. Com estas informa-
ções é possível planejar as despesas, reco-
nhecendo em qual categoria deve haver 
um corte de gastos, estabelecendo quais 
são as prioridades fi nanceiras e descobrin-
do como manter as fi nanças equilibradas 
para não correr o risco de se endividar. 
Contar com a ajuda de um aplicativo de 
controle fi nanceiro é essencial para quem 
quer aprender como organizar as suas fi -
nanças pessoais.

FUNDO DE RESERVA

Um fundo de emergência nada mais é que 
uma reserva fi nanceira que você constrói 
para se proteger de imprevistos. É um mon-
tante separado exclusivamente para que 
você possa cobrir gastos de emergência que 
não estejam previstos no seu orçamento. 
Para as(os) profi ssionais autônomas(os), um 
fundo de reserva também pode representar 
uma medida de prevenção para períodos 
nos quais acontece uma queda nas receitas. 
O recomendado é separar, no mínimo, 10% 
de suas receitas mensais e aplicar esse re-
curso em um investimento de renda fi xa, de 
baixo risco e alta liquidez.

RENDA MAIS ENXUTA 
NO FIM DO ANO? 

Programe-se!
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AVocê se lembra de como era seu ami-
go imaginário, qual era seu nome ou 
do que brincavam? Provavelmente 

não, mas ao assistir Divertida Mente, tal-
vez você se pegue tentando acessar essas 
memórias. O fi lme, vencedor do Oscar de 
Melhor Filme de Animação de 2016, conta 
a história de Riley, uma garotinha alegre de 
11 anos que vê seu mundo desmoronar após 
seus pais decidirem se mudar de Minnesota 
para São Francisco, nos Estados Unidos.

Dentro da cabeça de Riley, mais precisa-
mente na sala de controle de sua mente, en-
contram-se cinco emoções que a ajudam a 
lidar com as situações do dia a dia: Alegria, 
Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho. A Pixar e o 
diretor Pete Docter (de Up! Altas Aventuras) 
conseguiram tornar concreto o que não é 
palpável: deram personalidades às emoções! 
Ao se decepcionar com a nova casa e sen-
tir saudades de sua vida antiga, a menina 
começa a ser dominada por emoções que 
até então não tinham espaço em sua vida. 
Alegria e Tristeza criam uma disputa no co-
mando das emoções e acabam sendo expe-
lidas da sala de controle, fazendo com que 
a menina perca a possibilidade de senti-las.
Em meio à jornada das duas emoções per-

didas pelo retorno à sala de controle, Riley 
começa a ter problemas em todas as esferas 
da sua vida, as quais são representadas por 
ilhas: da família, da amizade, da honestida-
de, da brincadeira e do hóquei, seu esporte 
favorito. O longa-metragem nos leva para 
as minúcias da mente da menina, mostran-
do de forma genial como funcionam as me-
mórias que são armazenadas em nosso cé-
rebro, as quais são fi xadas pelas emoções. A 
animação consegue demonstrar, de forma 
lúdica, que são as memórias que defi nem e 
infl uenciam nossa personalidade.
Talvez uma das principais lições que 
Divertida Mente passa é a importância da 
autoconsciência – entender a nós mesmos 
para compreender o mundo que nos cerca – 
e o papel da tristeza em nossa vida, pois, ao 
evitar transformar o sentimento em vilão, 
acaba oferecendo uma mensagem bastante 
importante sobre como lidar com ele, em 
vez de afugentá-lo a qualquer custo.
Assistir a esse fi lme é como passear por 
nossa memória, revisitando momentos que 
acabamos perdendo ao envelhecer. Apesar 
de ser dirigida às crianças, Divertida Mente 
toca profundamente os adultos, que po-
dem voltar às experiências que deram for-
ma à vida que levam hoje.

 D
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Divertida Mente
UM DESENHO PARA ADULTOS

Divertida Mente (Inside 
Out, no título original), 
EUA, 2015, dirigido por 
Pete Docter, 94 minutos, 
Animação.  

https://goo.gl/ZGW4jA

Para
assitir



O Conselho Regional de Psicologia - 8a Região, em obediência ao disposto na Lei no 5.766/71, Decreto 
no 79.822/77 e Código de Processamento Disciplinar, pelo presente Edital, torna pública a decisão 
do Conselho Regional de Psicologia, no Processo Ético Disciplinar no 007/2015, em aplicar a pena de 
CENSURA PÚBLICA à Psicóloga Andressa Janaina Mendes Messias (CRP-08/17345) por infração aos 
artigos do Código de Ética Profi ssional dos Psicólogos: 

Princípio Fundamental

VI – O psicólogo zelará para que o exercício profi ssional seja efetuado com dignidade, 
rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. 

Artigo 1° - São deveres fundamentais do psicólogo:

a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este Código;

c) Prestar serviços de qualidade, em condições em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técni-
cas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação 
profi ssional; 

Artigo 2° - Ao psicólogo é vedado

f) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimentos psicoló-
gicos cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhe-
cidos pela profi ssão. 

RESOLUÇÃO CFP 011/2012

Artigo 8º - Será considerada falta ética, conforme disposto no Código de Ética 
Profi ssional da(o) psicóloga(o), o profi ssional que mantiver serviços psicológicos regu-
lares por meios tecnológicos de comunicação a distância, sem o cadastramento do 
site no Conselho Regional de Psicologia. 

Curitiba, 16 de novembro de 2017.

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

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
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Neste ano, em que a Carta de Bauru 
completa 30 anos, avanços e retro-
cessos na organização dos serviços 

em Saúde Mental compõem uma balança 
difícil de equilibrar. O manifesto de traba-
lhadoras(es) da Saúde Mental que marcou 
a história da Luta Antimanicomial brasileira 
em 1987 apontava os desafi os para a oferta 
de tratamentos humanizados e com digni-
dade para pessoas com transtornos men-
tais e usuárias(os) abusivas(os) de álcool e 
outras drogas; no fi nal de 2017, os desafi os 
ainda são grandes. Desde a promulgação 
da lei nº 10.216/2001, que institui a Reforma 
Psiquiátrica no Brasil, a assistência em 
Saúde Mental é permanentemente tensio-
nada entre duas dimensões: a necessidade 
de refi nar e aprimorar tecnologias críticas 
de cuidado e, ao mesmo tempo, investir 
esforços de gestão pública que aliem ple-
namente as Políticas Públicas de Saúde às 
diretrizes da Reforma Psiquiátrica e do SUS. 

A Luta Antimanicomial foi organizada em 
um contexto de enfrentamento a deter-
minadas lógicas de cuidado centradas 
nos hospitais psiquiátricos, no isolamento 

POR UMA 
SOCIEDADE LIVRE 
DO MANICÔMIO!

Avançar na consolidação da RAPS

SEMIRAMIS VEDOVATTO (CRP-08/6207)
CONSELHEIRA DO XIII PLENÁRIO DO CRP-PR

CESAR FERNANDES (CRP-08/16715)
ASSESSOR TÉCNICO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO CRP-PR

como recurso de tratamento, na alta me-
dicalização dos fenômenos da vida e no 
saber exclusivamente médico como defi -
nidor do projeto terapêutico. O contexto 
político que vive o país tem contribuído 
para agravar a desestruturação de polí-
ticas sociais fundamentais e ainda hoje 
observamos perspectivas pouco promis-
soras e com riscos de amplos retrocessos 
no modo de se produzir assistência quali-
fi cada em Saúde Mental. 

É importante pontuar que, apesar do 
crescimento da rede assistencial em saú-
de mental, reconhecemos que existem 
grandes desafi os para a consolidação da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil. Desde 
2014 houve diminuição dos investimen-
tos públicos na expansão da Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) (instituída 
pela Portaria nº 3088/2011) por parte do 
Governo Federal. Houve ainda cortes nos 
repasses aos leitos psiquiátricos em hospi-
tais gerais e parcerias com equipamentos 
privados (através do Programa “Crack, é 
possível vencer”), o que descaracteriza 
toda a história da área de Saúde Mental. 
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Diante destes desafios, é fundamental a 
retomada de um processo criterioso de 
análise qualitativa e quantitativa destas 
políticas, baseadas no cuidado em liber-
dade e na perspectiva antimanicomial 
como modelo que saneie as omissões e o 
subfinanciamento do SUS das gestões em 
Saúde Mental. Por si só este processo con-
tribuirá para superar a compreensão de 
que a expansão de leitos em hospitais psi-
quiátricos representa avanços. Reconhecer 
as demandas da assistência em saúde e 
enfrentá-las são os primeiros passos para 
fortalecer os equipamentos da Rede de 
Atenção Psicossocial e recuperar a noção 
de construção comunitária de assistência 
em saúde, sob o risco de contribuirmos 
para o retorno da lógica manicomial como 
resposta única à questão da Saúde Mental.

Neste sentido, também é essencial aten-
tar às mudanças da Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) que afetarão os 
modelos de funcionamento das Unidades 
da Estratégia da Saúde da Família e dos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Ao 
deixarem de realizar ações de matricia-
mento e de promoção de saúde, passarão a 
atuar num modelo ambulatorial, afetando 
diretamente a RAPS num retrocesso ímpar. 
Além disso, é importante ressaltar que este 
desmonte contraria evidências científicas 
e recomendações da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e da Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS), que apontam 
que a reestruturação da atenção em saúde 
mental deve ser articulada à rede de servi-
ços territoriais e inseridos na comunidade 
onde vivem os(as) usuários(as), em detri-
mento dos hospitais e manicômios como 
espaços preferenciais de cuidado.

Nesta esteira, é necessário observar os 
vazios assistenciais, em especial ligados à 
rede de leitos 24 horas e leitos em hospitais 
gerais para atendimento das crises. Também 
é necessário ampliar os equipamentos 

ligados ao atendimento das questões 
de álcool e outras drogas: estes serviços 
foram os menos ampliados em todo o país, 
sobrecarregando e fragilizando a Rede de 
Atenção Psicossocial, o que vem sendo 
usado como justificativa para retrocessos e 
alterações na política de Saúde Mental. 

Com o compromisso irrestrito de defesa 
das Políticas Públicas de Saúde Mental, 
estamos atentos aos processos de reorga-
nização destes serviços, sustentados sob a 
justificativa da necessidade de ampliação 
de vagas, pouca efetividade, mau funcio-
namento e ausência de evidência científi-
ca de resolutividade das intervenções. No 
entanto, compreendemos que a boa estru-
turação da Rede de Atenção Psicossocial 
e o fortalecimento dos equipamentos já 
existentes e previstos na Política Nacional 
de Saúde Mental, associados ao controle 
social, já dão conta das fragilidades na as-
sistência em saúde. 

Como política social, a Saúde Mental im-
pacta ativamente na vida de usuárias(os) 
e trabalhadoras(es), por isso, precisa ser 
discutida seriamente com os principais ato-
res sociais, órgãos de classe e sociedade, 
através dos fóruns de participação social. É 
somente com este envolvimento da comu-
nidade em todas as etapas de proposição 
e monitoramento de Políticas Públicas que 
será possível enfrentar o processo generali-
zado de precarização de ações, dos equipa-
mentos e das relações de trabalho.

O CRP-PR reafirma o compromisso com a 
defesa da qualidade técnica no atendimen-
to das pessoas em sofrimento mental, com 
a construção de um modo de produção de 
cuidado implicado no território e com os 
ideários da Luta e da Reforma Psiquiátrica. 
Seguimos em defesa da lógica da Redução 
de Danos e na defesa dos Direitos Humanos. 
Por uma sociedade livre dos manicômios. 
Trancar não é tratar!
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Freud, Jung, Lacan, Moreno, Pearls, 
Minuchin, Rogers, Frankl, Skinner e 
todos os grandes mestres tinham algo 

em comum além do amor pela Psicologia: 
todos buscaram o aprimoramento cons-
tante. Durante suas carreiras, viram e revi-
ram suas teorias, pensaram e produziram, 
acompanharam as mudanças de suas épo-
cas. E olha que a maior parte deles sequer 
viveu em um mundo que muda com a velo-
cidade dos bits e das transmissões via saté-
lite, e dos rearranjos sociais que mudam os 
comportamentos, a educação, o trabalho e 
a compreensão de saúde.

A Psicologia trata-se de uma profi ssão com-
plexa, com conteúdos extensos e diversos 
que exigem da(o) Psicóloga(o) a busca cons-
tante por aprimoramento e atualização 
profi ssional. Sobretudo, este é um imperati-
vo ético da profi ssão, que determina que os 
profi ssionais só podem assumir responsabi-
lidades profi ssionais  “por atividades para as 
quais esteja capacitado pessoal, teórica e 
tecnicamente” e também defi ne como obri-
gação a prestação de “serviços psicológicos 
de qualidade, (...), utilizando princípios, co-
nhecimentos e técnicas reconhecidamente 
fundamentados na ciência psicológica, na 
ética e na legislação profi ssional". 

A complementação da formação obtida 
na graduação é também uma necessidade 
em um mercado cada vez mais competiti-
vo.  “Busca-se um profi ssional em constan-
te evolução do conhecimento, com fl exi-
bilidade para adaptar-se às novas regras e 
capacidade de interpretar as necessidades 
das organizações e as traduzir em ganhos 
concretos”, afi rma a headhunter Ana Paula 
Montanha, sócia da Jobplex Brazil, empresa 
especializada no recrutamento de líderes 
que compõe uma das maiores empresas de 
recrutamento do mundo.

“Essa é uma área que deverá sofrer pro-
funda transformação pelo surgimento de 
tecnologias disruptivas. Será exigido des-
se profi ssional um profundo redesenho do 
seu papel, a partir mudanças que a área de 
Recursos Humanos das organizações sofre-
rá e que consequentemente alterarão o seu 
papel”, explica a especialista. 

Mas, não só para quem atua na área 
Organizacional ou do Trabalho, ou na área 
Clínica, a formação continuada é um desafi o 
necessário. Para as(os) profi ssionais da área 
Educacional e Escolar, Ambiental, Políticas 
Públicas, Esporte, Mobilidade Humana e ou-
tras, manter-se atualizado é fundamental. 
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Começamos nesta edição uma série de três reportagens sobre formação continuada. Nesta 
você acompanha informações gerais e sobre o mestrado e doutorado. Na próxima edição, tra-
remos informações importantes sobre a escolha do curso de especialização e cursos técnicos 
e, na última reportagem da série, falaremos sobre as formações em abordagens.

EM BUSCA DE

  Excelência
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Mas, qual caminho seguir? É melhor partir 
para o mestrado? Ou buscar uma formação 
mais técnica com a especialização? Talvez 
um curso de formação específi ca para de-
terminada área, ou, ainda, a formação e 
aprofundamento em uma abordagem? O 
primeiro passo, explica Ana Paula, é a(o) 
profi ssional defi nir seus objetivos.

“Dependendo do tipo de diploma que pre-
tenda obter, seja pós-graduação, mestrado, 
doutorado, as diferentes especializações 
oferecem conteúdos, objetivos e durações 
diferentes aos interessados, com programas 
que variam de menores e mais específi cos 
aos maiores e mais abrangentes. Ainda é 
preciso levar em consideração os diferentes 
estilos de ensino. O ideal é escolher a moda-
lidade que melhor se enquadra aos seus ob-
jetivos profi ssionais de curto e médio prazo 
e que, ao mesmo tempo, refl ita o perfi l pes-
soal do candidato”, afi rmou.

Mestrado e Doutorado

Uma dúvida muito comum na hora de bus-
car a pós-graduação é a escolha entre um 
programa lato sensu – de especialização – ou 
stricto sensu – de mestrado e doutorado. As 
diferenças estão nos objetivos de cada um 
e no aprofundamento das discussões. As es-
pecializações, em geral, são mais técnicas e 
voltadas para a prática, com menor duração 
e investimento e com maior facilidade para 
conciliar com as atividades profi ssionais. 

Já o mestrado e doutorado têm duração 
maior, aulas muitas vezes durante a sema-
na e exigem um nível maior de dedicação. 

Além disto, é preciso uma preparação para 
as provas – que são de língua estrangeira e 
de conhecimentos específi cos – e da elabo-
ração de um projeto de pesquisa que esteja 
adequado à linha da instituição desejada, 
que será avaliado, junto com o currículo lat-
tes, durante a seleção. 

“Principalmente, se o objetivo é dar aulas ou 
transformar-se em um especialista no assun-
to, o Psicólogo deve avaliar os programas 
de mestrado e doutorado, que serão mais 
acadêmicos, maiores e mais abrangentes. O 
estilo de aula muda também, enquanto as 
especializações são dinâmicas e mais volta-
das à realidade do mercado de trabalho, no 
segundo elas focam nas teorias existentes, 
pressupostos e têm o objetivo de desenvol-
ver mais o conhecimento em determinada 
área”, complementa a especialista.

Está na dúvida? Muitas instituições oferecem 
a possibilidade de cursar disciplinas isola-
das, ou seja, a(o) estudante se matricula em 
uma ou duas disciplinas entre as ofertadas, 
cursando-as da mesma forma que os alunos 
regulares. Assim, é possível verifi car melhor 
se os objetivos do programa acadêmico estão 
adequados aos seus antes de realizar um in-
vestimento de tempo e dinheiro maior, além 
de contar com mais elementos para elaborar 
o projeto de pesquisa com segurança. 

No Paraná quatro instituições de ensino su-
perior oferecem programa de mestrado: a 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
Universidade Tuiuti do Paraná (UTP). 

Conheça os principais programas stricto sensu no Paraná:

IES Nível Linhas de pesquisa Saiba mais

UEM
Mestrado e 
Doutorado

Psicanálise e Civilização;
Subjetividade e Práticas Sociais na Contemporaneidade;
Desenvolvimento Humano e Processos Educativos.

UEL Mestrado
Análise do Comportamento: Metodologia e Tecnologia de Intervenção em diferentes contextos;
Análise Experimental do Comportamento e Psicobiologia: Modelos Experimentais e Funda-
mentações Empíricas da Investigação do Comportamento.

UFPR Mestrado
Educação, Trabalho e Produção de Subjetividade; Psicologia Clínica; Avaliação e Reabili-
tação Neuropsicológica; Análise do Comportamento; Psicologia do Trânsito: Avaliação e 
Prevenção (projeto isolado)

UTP Mestrado
Psicologia Forense: Histórico e Fundamentos da Psicologia Forense; Avaliação e Clínica 
Forense. Psicologia Social Comunitária: Fundamentos teórico-metodológicos da prática em 
Psicologia Social Comunitária; Promoção de saúde na comunidade.

POR KARLA LOSSE MENDES 
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Ao refl etirmos sobre as características 
da sociedade contemporânea, talvez 
um dos autores mais emblemáticos 

que precisam ser citados é Zygmund Bauman. 
O célebre autor do conceito de modernidade 
líquida diz que a característica predominante 
nestes tempos é a individualização e a perda 
de padrões de referência, a fl uidez – o que 
antes era sólido passa a ser líquido. 

Nestes tempos, as relações sociais sofre-
ram intensas modifi cações, trazendo-nos 
novas confi gurações familiares, novas for-
mas de viver – o sonho da casa própria e 
emprego estável deu lugar à geração nô-
made, que muda de endereço, de traba-
lho e até de país em busca de realização 
pessoal – e, consequentemente, novas 
formas de ser humano. 

As relações pessoais, consequentemente, 
sofreram alterações, e este é um caminho 
sem volta, pois, segundo Adjuto Fabri (CRP-
08/05510), professor da Universidade Positivo, 

“as tecnologias são fruto do tempo que vive-
mos, e as pessoas se moldam a isso”. Por isso, 
cabe à Psicologia analisar este fenômeno e 
identifi car seus problemas – e suas potenciali-
dades – para, então, ajudar na construção de 
uma sociedade mais equilibrada. 

Para cada clique, uma postagem 

Os smartphones, como são conhecidos os 
aparelhos tão difundidos atualmente, permi-
tiram que nós tivéssemos uma vida pública 
instantânea: qualquer ação é vista ao mes-
mo tempo por milhares de pessoas. É pelas 
redes sociais que buscamos o nosso “lugar 
no mundo” e que nos conectamos com ele e, 
paradoxalmente, muitas vezes, conosco mes-
mos. Este processo de identifi cação (e apro-
vação) – fazer parte de um grupo social – e de 
diferenciação – ser único em meio a tantos 
iguais – é algo natural e próprio do ser huma-
no. “Antigamente, as pessoas iam a clubes ou 
faziam parte de ‘tribos’, que se identifi cavam 
por gostos musicais, por exemplo. Hoje, todas 

SUBJETIVIDADE
EM REDE:

Como a internet muda nosso jeito de viver
e como buscar conexões sustentáveis?
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Ao mesmo tempo em que “abrimos” a vida 
para todos, no entanto, podemos nos “es-
conder” atrás de uma vida de vitrine, mili-
metricamente moldada para impressionar. 
É o caso, por exemplo, de personalidades 
que usam suas imagens em redes como o 
Instagram para vender produtos. 

Há algum tempo, a modelo australiana Essena 
O’Neill ganhou notoriedade por mudar as le-
gendas de suas fotos e contar a verdade por 
trás da “vida perfeita” vendida nos perfi s. Ela 
dizia que as imagens naturais eram, na verda-
de, resultado de horas exaustivas de fotogra-
fi a, que o corpo “perfeito” era fruto de poses 
ensaiadas ou maquiagem, entre outras men-
sagens. Até mesmo a depressão escondida 
sob sorrisos falsos foi destacada pela modelo. 

“A necessidade de aprovação pelo outro 
é natural do ser humano, porém este pro-
cesso se hiperboliza com o avanço do uso 
das tecnologias, e isso gera um sofrimento 
naqueles que não possuem a mesma felici-
dade dos outros para compartilhar ou que 
não recebem a aprovação desejada”, avalia 
a Psicóloga e professora da Universidade 
Positivo Claúdia Cobalchini (CRP-08/07915). 
Para ela, este sofrimento é fruto da dicoto-
mia entre “o que eu sou” e “o que eu apa-
rento ser”, ou “o que eu almejo ser” para me 
assemelhar ao modelo estabelecido. 

Ópio do povo e “ativismo de sofá”

Quem usou estas expressões ao se referir 
às redes sociais foi o jornalista Ricardo de 
Querol, do jornal espanhol El País, quando en-
trevistou Zygmundo Bauman – o mesmo que 
citamos no início de reportagem – em janeiro 
de 2016. Ao ser questionado sobre o caráter 
revolucionário – e se ele existe – das redes 
sociais, Bauman afi rmou que “Muita gente as 
usa não para unir, não para ampliar seus ho-
rizontes, mas ao contrário, para se fechar no 

as ‘tribos’ se encontram em uma mesma rede 
social, e isso pode nos fazer abrir mão da nos-
sa subjetividade em busca de aprovação dos 
seguidores”, explica a Psicóloga e professora 
da FAE, Heloisa Daldin (CRP-08/01312).

O Psicólogo Clínico e professor da 
Universidade Positivo Felipe Figueras Dable 
(CRP-08/15710) também pondera que essas 
conexões são construídas não exatamente 
com pessoas, mas com “personas”. Um me-
canismo que já ocorria em outras relações, 
mas que se potencializa pela tecnologia. “A 
hiperconectividade nos conecta com o quê 
realmente? Quando eu penso no que a gen-
te mostra no perfi l público, acredito que 
a gente sempre mostra uma persona e as 
tecnologias tornam possível mostrar de for-
ma pontual apenas o que eu quero mostrar. 
Uma persona não é algo bom ou ruim, mas 
quando eu passo a me confundir com essa 
persona, que eu sou aquele perfi l, e que as 
respostas que vou receber daquele perfi l 
vão me defi nir como indivíduo é que as coi-
sas começam a se atrapalhar”, explica. 

Assim, pode-se fazer uma análise de que 
a rede social é uma extensão da vida real, 
mas que, de certa forma, traz alguns peri-
gos pelo uso indiscriminado. Ver e ser visto 
passou a ser mais fácil e constante. Se antes 
nós tínhamos momentos certos para expor 
nossas vidas, como festas ou encontros com 
amigos, hoje nós trazemos todas as pessoas 
para todos os momentos, além de estarmos 
conectados e disponíveis por mensagens a 
qualquer hora. “O celular tirou das pessoas 
o limite de tempo, pois pode ser acionado 
o tempo todo, e isso gera crises constantes 
de ansiedade. Se há dez anos atrás era pos-
sível uma pessoa dizer que não queria celu-
lar, hoje quem diz isso está desatualizado”, 
opina o Psicólogo e coordenador do curso 
de Psicologia da Universidade Positivo, 
Raphael Di Lascio (CRP-08/00967).  



CONTATO 114 | 17CONTATO 114 | 17

que eu chamo de zonas de conforto, onde o 
único som que escutam é o eco de suas pró-
prias vozes, onde o único que veem são os re-
fl exos de suas próprias caras”. 

Ou seja, por trás das telas de um computador 
ou celular, cada um estaria imerso em seu 
próprio universo, onde é “tão fácil adicionar 
e deletar amigos que as habilidades sociais 
não são necessárias. Elas são desenvolvidas 
na rua, ou no trabalho, ao encontrar gente 
com quem se precisa ter uma interação razo-
ável. Aí você tem que enfrentar as difi culda-
des, se envolver em um diálogo”, conforme 
disse o fi lósofo durante a entrevista.  

E nesta zona de conforto a que o fi lósofo 
se refere encontramos, com bastante fre-
quência, o tal “ativismo de sofá” citado por 
Querol. Confi rmamos presença em protes-
tos, assinamos petições, escrevemos longos 
textos em nossos perfi s, mas não desen-
volvemos, de fato, empatia. “Ficamos na 
posição de expectadores, mas não agimos 
como se os problemas fossem conosco”, 
opina a Psicóloga Claudia Cobalchini. 

Assim, ao mesmo tempo em que as redes 
sociais nos tiram de nosso restrito universo 
cultural e nos trazem um mundo inteiro de 
conhecimento para nosso alcance – o que 
está revolucionando a educação ao disponi-
bilizar aulas dos mais variados assuntos gra-
tuitamente – nós corremos o risco de nos 
tornarmos ainda mais individualistas.

Na opinião de Adjuto Fabri, existe um 
elemento de dominação social incutido 
nas redes sociais. “Quanto mais tempo 
você passa conectado, mais dinheiro 
gera ao sistema político-econômico que 
mantém o indivíduo alienado, negando sua 
subjetividade. Então, existe um interesse 
que não fi ca explícito neste movimento de 
hiperconectividade”, avalia. Ele destaca, 

ainda, que a linguagem é um instrumento 
importante de controle das pessoas, e que 
o seu empobrecimento pode servir para 
construir uma sociedade menos crítica. 

Educação: transformada e transformadora 

A educação, tanto nas escolas como em casa, 
com a família, precisará ser moldada a estes 
novos tempos, em que as crianças possuem 
outras formas de aprendizado e menores ní-
veis de atenção. “Se, antes, o professor tinha 
o papel catedrático e o aluno apenas ouvia, 
hoje os estudantes pesquisam sobre os assun-
tos na internet e questionam, obrigando o 
professor a estar cada vez mais preparado. E 
este é um processo que vai continuar aconte-
cendo, querendo ou não”, avalia Fabri. 

Mas, ao mesmo tempo em que precisa ser 
remodelada aos novos tempos, a educação 
deve ser a própria fonte de reequilíbrio do 
uso das tecnologias e redes sociais. “Os pais 
possuem importante papel na construção 
da subjetividade, e devem estar atentos ao 
uso destes recursos pelos fi lhos. O proble-
ma não está no que a criança vê na inter-
net, mas a falta de orientação por parte dos 
pais”, explica o professor.

Claudia Cobalchini também vê a educação 
como importante instrumento. “As tecnolo-
gias em si não são um problema, porque é 
pela internet que temos acesso a um conhe-
cimento antes restrito. Mas, nós precisamos 
aprender a usá-las para reconstruir relações 
saudáveis, não exclusivamente baseadas 
nas redes sociais.”

Para a Psicóloga Solange Rosset (CRP-
08/00204), os pais têm papel fundamental 
ao estabelecer os limites para a utilização das 
redes e também na educação para o próprio 
uso. “Os pais deveriam usar essa questão 
do mundo virtual, da conexão ampla, geral 
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e irrestrita como uma oportunidade de 
treinamento para as crianças. Quando elas 
apresentarem condições de responsabilidade, 
competência, podem ter tal instrumento, 
mas, se cometerem tais e tais abusos, perdem 
esse acesso (celular, tablete, redes, etc.), até 
que provem competência de novo. Com isso, 
as crianças passam a ter consciência do papel 
de cada instrumento e como deve ser usado. 
Essa é uma tarefa dos pais: ensinar o seu fi lho 
e colocar limite de acordo com as habilidades 
e as competências." 

Relações humanas ameaçadas?

Entre os especialistas consultados para 
esta reportagem, não há consenso sobre 
estarmos vivendo uma “patologia” nas re-
lações mediadas pela tecnologia ou não. 
Claudia Cobalchini avalia que sim. Para 
ela, o uso excessivo e indiscriminado das 
redes sociais, seja para divulgar fotos ou 
para trocar mensagens, já pode ser carac-
terizado como patológico. Ela explica que 
“a Psicologia precisa olhar para este sofri-
mento causado pela dependência, pelo ví-
cio, e tentar compreender este processo”. 
Assim será possível contribuir para uma 
relação mais saudável com estes recursos.

Já a Psicóloga Solange Rosset argumenta 
que há um lado positivo mesmo nas rela-
ções que são estabelecidas em princípio 
por meio da tecnologia e que podem ge-
rar uma busca por autoconhecimento. “É 
muito interessante porque, por exemplo, 
sites de relacionamento podem exigir uma 
refl exão acerca de quem você é e do que 
você quer, o que deseja no outro. Esse 
pode ser um exercício maravilhoso, se você 
se dispuser a ele, para além da aparência. 
Eu lembro de uma pessoa que tinha uma 
expectativa muito alta na busca por um 

companheiro. Então, quando ela entrou 
num aplicativo de relacionamento, colo-
cou a descrição de um príncipe encantado. 
Bem, não preciso dizer que não encontrou 
alguém com todas as características, até 
que passou a se questionar se ela existia. 
Ela enxergou um aspecto da vida dela que 
era muito difícil de enxergar. Como ela ti-
nha uma expectativa muito alta e se frus-
trava muito. Ela foi para a terapia depois 
disso e usou como instrumento”, afi rmou. 

A Psicóloga Heloisa Daldin pensa que é cedo 
para ver os resultados destas mudanças rela-
tivamente recentes. “Se falarmos de patolo-
gia, estamos falando de patologia coletiva, e 
acho exagero falar disso por enquanto. O que 
se vê é que tudo isso não trouxe felicidade e 
nem mudou a essência do ser humano, que 
continua procurando a terapia pelas mesmas 
razões, como a necessidade de amar e de ser 
feliz”, afi rma – ao contrário de Bauman, quan-
do diz que as redes sociais fazem com que 
“os indivíduos se sintam um pouco melhor, 
porque a solidão é a grande ameaça nesses 
tempos individualistas”. Ela complementa di-
zendo que é preciso esperar um pouco mais 
para ver “aonde vamos parar”, mas que, em 
sua opinião, “o contato olho no olho deverá 
voltar a ser valorizado, com o fechamento de 
um ciclo”. Adjuto Fabri vai além e diz que o 
humano está dentro das tecnologias e, por-
tanto, seria um exagero dizer que estamos 
nos perdendo destas relações. Afi nal, os en-
contros podem ser mediados pela internet, 
mas sempre existe um momento em que eles 
acontecem presencialmente.

Para Raphael Di Lascio, este movimento de 
retorno já pode estar acontecendo, pois mui-
tas pessoas começam a desenvolver um sen-
do crítico mais apurado nos usos de redes so-
cais. “Vemos aqueles que excluem ‘amigos’ 
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do Facebook com quem não mantêm conta-
to de verdade e saindo dos muitos grupos de 
Whatsapp que não agregam em suas vidas”, 
analisa. Mas, ele ainda vê com preocupação 
a forma como as opiniões são colocadas na 
rede, muitas vezes sem refl exão sobre o al-
cance que podem atingir. “É preciso acom-
panhar este comportamento, e a Psicologia 
possui importante papel nesta retomada 
de consciência. No entanto, precisamos de 
mais pesquisas para entender a repercussão 
destes novos comportamentos e poder lidar 
melhor com eles”, completa. 

O risco da bolha

A ampliação no uso da internet e das redes 
sociais apresenta também uma ameaça a 
conexões sustentáveis na opinião de espe-
cialistas. O risco de reduzir a variedade, por 
assim dizer, das informações a que o indi-
víduo está exposto, limitando seu acesso a 
opiniões diversas, que ajudariam a estabele-
cer diferentes correlações entre fatos, argu-
mentos e análises. 

Esse efeito é conhecido como “fi ltro bolha”, 
criado por mecanismos existentes nas redes 
que fi ltram as informações para cada usuário 
de acordo com seus hábitos e preferências e 
passam a exibir automaticamente conteú-
dos que “agradam” os usuários. O termo foi 
cunhado pelo ativista Eli Pareser, que escre-
veu o livro “O fi ltro bolha”. Chamou a aten-
ção do autor as diferentes respostas que os 
usuários obtinham ao realizar pesquisas no 
Google, que apresenta a respostas de acordo 
com o que você “deseja ver”. O grande pro-
blema, segundo o escritor, é que as pessoas 
não se dão conta de que isto está ocorrendo 
e isso pode limitar ou difi cultar a convivência 
e o conhecimento sobre opiniões diferentes 
ou novas ideias.

Isso ocorre porque o comportamento do 
usuário é monitorado e vai “ensinando” as 
suas redes, utilizando mecanismos como 
“ocultar” ou “ver menos” para informações 
não desejadas e acaba recebendo em sua 
linha do tempo ou relatório de notícias, 
por exemplo, textos dentro de sua área de 
interesse. Mesmo que ele não utilize esses 
recursos, os algoritmos registram termos 
pesquisados e interações, apresentando 
mais conteúdo que foi mais atrativo.

Parece lógico, mas esses mecanismos aca-
bam gerando uma limitação ao usuário, 
que passa a não receber posicionamentos 
diferentes dos que já possui e, portanto, 
tende a ter menos acesso a outras facetas 
da realidade.  Essa foi a conclusão de um es-
tudo realizado com mais de dez milhões de 
usuários do Facebook nos Estados Unidos e 
publicado na Revista Science. 

Para Felipe Daple, além da seleção das infor-
mações, as tecnologias também não têm, 
por elas mesmas, auxiliado o usuário no 
desenvolvimento de habilidades subjetivas 
para a interação saudável entre as pessoas 
e ainda contribuem para a simplifi cação de 
questões complexas. “Um exemplo é o em-
bate entre direita e esquerda, que não fala 
do todo. O que se tem são dois lados extre-
mos de uma questão muito mais complexa. 
E ninguém está verdadeiramente debatendo 
política, seus signifi cados e sua complexida-
de. E esse mesmo fenômeno ocorre nas rela-
ções, nas amizades, enfi m, na própria cons-
trução da sociedade. Se busca espaço para 
expressar tudo o que deseja e só se aceita 
ouvir quem concorda com você.  Me parece 
que o encontro de almas é tão mais com-
plexo que o encontro de perfi s e, portanto, 
talvez esse espaço virtual não deva ser con-
cretizar como o único espaço”, avalia.

Livro
O Blackberry de Hamlet 
Filosofi a prática para 
viver bem na era digital 
– William Powers. Editora 
Alaúde
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indicar

Livro
Modernidade Líquida –  
Zygmunt Bauman. Editora 
Jorge Zahar.

POR KARLA LOSSE MENDES E ELLEN NEMITZ 
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mento de apenas 10 m2. Parece im-
possível, mas um empreendimento 

na cidade de São Paulo garante que sim. 
Talvez este seja um caso extremo, mas ou-
tros empreendimentos já seguem padrões 
de apartamentos compactos. Este modo 
de habitar nas cidades instiga reflexões 
sobre como viver e experienciar o espaço.

A arquitetura e o urbanismo são facilitado-
res para o bem-estar, proporcionam experi-
ências e memórias, despertando sensações 
nos espaços da cidade que se ajustam ao 
dia a dia de quem os frequenta. As pessoas 
sofrem influência dos espaços, assim como 
os espaços também são influenciados pe-
las pessoas; desta forma, cada ponto de 
vista gera uma nova perspectiva do que é 
cidade e quais são as suas imagens. 

Ao contemplar as dimensões psicoam-
bientais da moradia, Clare Cooper Marcus 
(1974, 1995) estudou as dinâmicas psicoló-
gicas dos lares e seus moradores por déca-
das, revelando que as diferentes vivências 

em casa tendem a demonstrar aspectos 
importantes da subjetividade. As repre-
sentações, dialeticamente, traduzem a di-
nâmica entre interno e externo e demons-
tram o quanto o lar, as mobílias e as suas 
disposições, as cores e suas paletas evi-
denciam a disposição interna e aspectos 
afetivos. A casa não é apenas um local de 
passagem, mas, também, uma expressão 
da individualidade.

Compreender como as pessoas sentem, 
vivenciam, apropriam-se e constroem a 
identidade de lugar propicia uma lente di-
ferenciada sobre o modo de interação do 
indivíduo com seu entorno físico, e, conse-
quentemente, pode auxiliar na construção 
de novas ferramentas para o design das ci-
dades. Ao pensar nesse tipo de empreendi-
mento como uma nova opção de moradia 
para determinada fase da vida, é necessário 
fazer uma avaliação da relação que os usuá-
rios terão com esse novo local e quais expe-
riências e sensações são despertadas nesse 
ambiente. É aí que a Psicologia Ambiental e 
as(os) Psicólogas(os) têm a contribuir.

PSIC. EDUARDO CHIERRITO DE ARRUDA (CRP-08/22624)
COORDENADOR DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL (SUBSEDE MARINGÁ)

DRA. RUTE GROSSI MILANI (CRP-08/5806)
COORDENADORA DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA CLÍNICA (SUBSEDE MARINGÁ)

ARQUITETA E URBANISTA AMANDA VALENTE PUSCH (CAU A126432-0)
MEMBRO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL (SUBSEDE MARINGÁ)

VOCÊ É O LUGAR 
ONDE VOCÊ MORA?
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Em sua análise, a Psicóloga(o) deve consi-
derar as dinâmicas psicoambientais, socio-
culturais e econômicas, evitando uma vi-
são reducionista da vivacidade referente à 
habitação. O apartamento citado na maté-
ria é descrito como um “studio inteligente”, 
um espaço compacto (10 m2) capaz de reu-
nir diversas atividades e adaptar-se às ne-
cessidades de seus inquilinos. Subentende-
se que o seu provável morador possua uma 
rotina agitada, cujas atividades cotidianas 
exigem seu tempo diário seja passado, em 
sua maioria, fora de casa. 

A diminuição de um espaço privado (o apar-
tamento) condiz com uma série de deman-
das contemporâneas, como a facilidade do 
acesso ao espaço público (redes de transpor-
te, atividades co tidianas) e a criação de áre-
as comuns e compartilhadas no empreen-
dimento (lavanderias, cozi nhas, coworking, 
academia, cinebar, hor tas etc.). Uma pro-
posta que consegue, em teoria, gerar um 
equilíbrio entre os espaços e as relações que 
eles representam, e esse equilíbrio, de certo 
modo, promete melhorar a qua lidade de 
vida, proporcionar o exercício da cidada nia 
e facilitar a integração, a convivência em co-
munidade e a troca de experiências.

Nesse caminho, ao considerar a multiplicida-
de humana, outro ponto interessante para 
compreender os novos contextos é a ten-
dência ao minimalismo, usualmente retra-
tado como um movimento de contracultu-
ra diante do consumismo e do acúmulo de 
bens. Muitas pessoas buscam viver com o 
mínimo e se voltam para a coletividade e a 
experiência com o outro. Nesse pon to de vis-
ta, existe a possibilidade do uso diferenciado 
de um lugar, mantendo as signifi cações e os 
aspectos simbólicos da apropriação.

É inviável fazer uma análise unilateral 
da experiência de moradia sem levar em 
consideração as pessoas-nos-ambien-
tes, o que culmina na expropriação da 
singularidade e subjetivi dade. Ao prio-
rizar pessoa-ambiente, independente 
da dimensão da área em que se está 
inserido, é fundamental refl etir sobre 
a importância de tornar os ambientes 
mais acolhedores, de resgatar a vida em 
comunidade, tendo em vista o individu-
alismo crescente e a falta de senso de 
coletividade. Desta forma, nota-se o po-
tencial das novas confi gu rações urbanas 
na promoção de conexão e bem-estar 
social e ambiental.

Sugestão de leitura sobre 
a Psicologia Ambiental no 
Brasil: Wiesenfeld (2005) 
em “A Psicologia Ambien-
tal e as Diversas Realida-
des Humanas”, disponível 
na Revista Psicologia USP 
(16) 1/2. Disponível em:

https://goo.gl/5Bzyun

Para saber
mais

Sugestão de leitura sobre 
a Psicologia Ambiental 
e o design de interio-
res: Machado (2016) 
no projeto “Psicologia 
do design de interiores 
nos espaços em que se 
habita”, disponível na 
Biblioteca Digital de Tra-
balhos Acadêmicos do Ins-
tituto Federal Fluminense. 

https://goo.gl/rSUU2X
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REVISTA CONTATO: Como o senhor vê o 
papel do da(o) Psicóloga(o) na Psicologia 
Ambiental e na gestão integral de riscos 
e desastres?

JOSÉ PALMA-OLIVEIRA: Como um primeiro 
ponto, acredito que as(os) Psicólogas(os) 
devem defender as intervenções e políticas 
na base das teorias da nossa ciência, a 
Psicologia, e não da Arquitetura, Política 
e Medicina. Há alguns fatores essenciais 
como a redução do ruídos, a diminuição 
da densidade populacional, a defesa do 
espaço verde, e de melhorias no transporte 
público, por exemplo, para diminuir o 
estresse das pessoas. A intervenção das(os) 
Psicólogas(os) nas políticas públicas é dizer 
porque aquilo é psicologicamente mau e 
buscar mudanças, sugerindo novas formas. 
Muitas vezes nós esquecemos disso.

O Psicólogo português José Palma-Oliveira é uma das autoridades mais respeitadas 
no mundo quando se trata da atuação na Psicologia Ambiental e na análise, 
percepção e gerenciamento de riscos. Professor da Universidade de Lisboa, onde 

também concluiu seu doutorado, o profissional é ainda professor visitante do departamento 
de Engenharia da Universidade da Virgínia e recebeu, em 2016, o prêmio Society of Risk 
Analysis Presidential Merit Award, por suas contribuições humanitárias e científicas. O 
Psicólogo esteve no Brasil, onde realiza pesquisas, em setembro deste ano e conversou 
com a Revista Contato sobre a atuação profissional na área Ambiental. 

Segundo ponto: a desigualdade é uma 
questão bastante importante, não só no caso 
de emergências e desastres, mas de modo 
geral. Ligada à desigualdade, há a percepção 
de injustiça e outro conceito, bastante 
importante e que as pessoas não percebem 
bem, que é a identidade da comunidade. Ou 
seja, há comunidades pobres que são felizes 
e há comunidades pobres que são infelizes. O 
que muda de uma para a outra? Duas coisas 
essenciais: o fato de essas comunidades 
infelizes terem uma percepção de injustiça 
grande e elas não têm uma identidade 
positiva. Novamente, as(os) Psicólogas(os) 
devem avaliar as comunidades de acordo 
com as teorias psicológicas e isso quer dizer 
que, se uma comunidade tiver maior estresse, 
uma fraca identidade e uma alta percepção 
de injustiça, ela é infeliz e está exposta a mais 
riscos. Após avaliar é preciso desenvolver 

EN
TR

EV
IS

TA
Psicólogas(os) devem intervir 
para reduzir o estresse e 
ampliar a resiliência
nas comunidades
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propostas de intervenção para aumentar 
a identidade social das comunidades, para 
diminuir o seu estresse e aumentar a sua 
resiliência. Como se pode ver, há muito 
trabalho para as(os) Psicólogas(os) fazerem 
nesse contexto.

Apesar dessa importância, há uma tendência 
de se colocar a administração e redução do 
estresse como algo subjetivo, individual. 
O que o senhor alerta é para a atuação 
profi ssional em algo mais estrutural, 
comunitário e de políticas públicas...

Exatamente. As atitudes, por exemplo em 
relação ao álcool, são, ao mesmo tempo, 
individuais e do grupo. Portanto, todos 
nós, individualmente, temos também uma 
dimensão comunitária, de grupo, uma 
dimensão psicossocial. E, por incrível que 
possa parecer, muitas(os) Psicólogas(os) 
não conseguem perceber que o homem 
e a mulher são seres sociais. Não estamos 
falando de Sociologia, de Política. Estamos 
falando: "você é, como pessoal, um ser 
social", portanto, o teu mal-estar pode 
ser espelhado nos outros e o mal-estar 
dos outros é também o teu. Nós somos 
um ser social, portanto essas intervenções 
são psicológicas e não sociológicas 
nem políticas, porque as atitudes e as 
identidades têm uma dimensão social 
e essa dimensão é fundamental. Muitas 
vezes as(os) Psicólogas(os) esquecem 
que as pessoas vivem em famílias, com a 
dinâmica psicológica da família. Que há 
dinâmicas psicológicas na comunidade. 
Portanto, o aspecto individual é muito 

importante, mas há que, nesses problemas 
globais, intervir na comunidade de uma 
maneira psicológica. 

Como essas questões devem ser 
consideradas em relação à prevenção e 
gerenciamento de emergências e desastres? 
O senhor comenta que comunidades mais 
felizes são mais resilientes...

Sim, muda a percepção e o contexto. Nós 
sabemos que a maior parte das pessoas 
são mais ou menos resilientes e há uma 
porcentagem menor de pessoas que não 
têm certa capacidade de resistir a situações 
altamente estressantes. No entanto, existem 
também fatores psicossociais que podemos 
prever. Esse é o nosso papel. Tentar ver 
porque para o mesmo desastre, há pessoas 
que sofrem mais, há comunidades que sofrem 
mais e outras menos. 

Por outro lado, em relação aos desastres: 
nós, as(os) Psicólogas(os), estamos muito 
focadas(os) em acompanhar as pessoas no 
pós-desastre imediato. Na realidade, as(os) 
Psicólogas(os) são mais necessárias(os) 
depois, no período pós-traumático 
para um acompanhamento muito mais 
continuado. Nós estamos focados em 
fazer a intervenção nos primeiros dias, 
quando, na realidade, deveríamos fazer 
depois, porque, nos primeiros dias, um 
bombeiro, um policial ou um enfermeiro 
poderiam prestar os primeiros socorros 
psicológicos. Mas, depois, no pós-trauma, 
só nós é que podemos intervir. E aí é que 
deveríamos intervir mais. 
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Essa é uma questão bem interessante 
a ser discutidas. Por diversos motivos, 
no pós-desastre imediato muitas(os) 
Psicólogas(os) se voluntariam para 
fazer esse primeiro atendimento. Já o 
atendimento pós-trauma fica para o 
serviço público de saúde, que muitas 
vezes não consegue atender a demanda. É 
uma equação em desequilíbrio?

Exatamente. Ou seja, o pós-trauma vira um 
desastre em termos psicológicos e o serviço 
de saúde público não tem capacidade para 
atender porque houve uma situação de 
emergência, um impacto maior do que 
estava previsto para o dia a dia. Nós temos 
pesquisas que mostram que mesmo que 
não haja destruição física das habitações, 
mesmo que não haja mortes a lamentar, 
há determinados tipos de desastres que 
têm consequências psicológicas para as 
pessoas por vários anos. Agora, quando há 
destruição de casas, perda de vidas, o efeito é 
muito posterior. E o estresse pós-traumático 
é algo muito difícil de curar, sobretudo 
se não houver um acompanhamento 
adequado. E as consequências econômicas 
para a sociedade são grandes, porque 
essas pessoas não vão trabalhar, não vão 
contribuir como normalmente contribuiriam 
para a sociedade. Então, é muito mais barato 
para a sociedade ter um acompanhamento 
verdadeiro do estresse pós-traumático e não 
é um serviço de saúde normal que fará isso: 
é a ajuda psicológica especializada.

Por outro lado, não há estudos que 
demonstram a positividade do apoio 
psicológico logo depois do desastre. Há 
estudos que demonstram da necessidade 
e a importância do acompanhamento 
psicológico num período grande após 
o desastre. Portanto, se nós quisermos 
nos basear em evidências, então as(os) 
Psicólogas(os) deveriam defender que onde 
elas(es) são mais necessárias(os) são nos 
meses a seguir à experiência traumática e 
ao desastre. 

Hoje, um dos pilares do Código de Ética 
Profissional da(o) Psicóloga(o) brasileiro é a 
defesa dos Direitos Humanos como valores 
inegociáveis. Isso parece ter a ver com esse 
trabalho de prevenção, de fortalecimento 
das comunidades e com a resiliência.

Não só tem tudo a ver com os Direitos 
Humanos, como também com a Carta 
da Saúde da Organização Mundial de 
Saúde, que considera que a saúde é um 
processo, não é a gente se sentir bem 
apenas, mas, na realidade, a saúde só se 
vê quando a pessoa está bem e integrada 
na sua comunidade. Enquanto eu, como 
ser social, estou na plenitude dos meus 
direitos e da minha felicidade, digamos. 
Assim, não só as comunidades serão 
mais resilientes, como também poderão 
se reestabelecer mais rápido, porque as 
pessoas sabem que poderão contar umas 
com as outras.
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A Como área emergente de atuação, 

a Psicologia Jurídica apresenta-se 
como um dos campos que mais 

cresceu nos últimos anos no Brasil, tan-
to em mercado de trabalho quanto em 
termos de produção científica. O exercí-
cio das(os) Psicólogas(os) Jurídicas(os) se 
disseminou pelas diversas ramificações 
do Sistema de Justiça, passando de con-
textos mais tradicionais nos quais se con-
solidou, como o sistema penitenciário e 
o âmbito forense, abrindo espaço para 
implementação do trabalho em diver-
sas outras instituições, tais como Varas, 
Juizados Especializados, Defensoria 
Pública, Ministério Público e ainda delega-
cias e equipamentos do Poder Executivo 
que atuam diretamente com o Sistema 
de Justiça. Nesses contextos, a(o) profis-
sional de Psicologia pode fazer parte de 
setor psicossocial com atividades avaliati-
vas e interventivas, serviços de mediação, 
perícia, dentre outros.

Esse panorama faz com que seja crescente a 
busca pela área por novas(os) profissionais. 
Apesar disto, o campo ainda é pouco explo-
rado pelas Instituições de Ensino Superior. 
Poucas são as entidades de graduação que 
ofertam Psicologia Jurídica como discipli-
na em seu currículo obrigatório e as que 
podem ofertar nem sempre possuem uma 
carga horária suficiente para dar conta de 
todo o conteúdo que o campo comporta, 
fazendo com que muitas(os) Psicólogas(os) 
iniciem a vida profissional com formação in-
suficiente a respeito da singularidade e do 
saber fazer que esse campo exige. 

EXTENSÃO DO CAMPO

Até mesmo dentro da Psicologia Jurídica exis-
tem diversos tipos de conhecimentos e possi-
bilidade de atuação.  O que começou como 
um auxílio à justiça no foro criminal passou a 
atender a demandas no Direito do Trabalho, 
Direito da Família, Direito da Criança e 

POR GABRIEL GOLDONI FLORES (CRP-08/24367), COLABORADOR DA 
COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA

PSICOLOGIA
JURÍDICA E 
FORMAÇÃO:
 desafios na atuação



| CONTATO 11426

Adolescente e Direito Cível. O vasto campo 
de atuação cria um panorama de conheci-
mento incrivelmente rico e diversificado. 

Por um lado, isto é extremamente posi-
tivo para a profissão, pois mostra que a 
Psicologia vem ganhando um importante 
lugar dentro das diferentes instituições que 
compõem o Sistema de Justiça. No entanto, 
essa grande proporção significa que exis-
tem diferentes nichos que demandam atu-
ações e saberes muito particulares para que 
se possa atuar de maneira bem direcionada. 

São diferentes condições de trabalho que 
desafiam as(os) profissionais de maneira 
singular de acordo com cada contexto. Este 
ponto exige uma formação mais especiali-
zada a fim de manejar os percalços que ve-
nham a surgir no contexto laboral.

FORMAÇÃO

É possível verificar que existem dois pon-
tos centrais em relação à atuação da(o) 
Psicóloga(o) Jurídica(o) no panorama atual 
do Brasil. Por um lado, temos uma grande 
concentração de demanda de trabalho e de 
profissionais da Psicologia cada vez mais inte-
ressadas(os) em adentrar o instigante campo 
da Psicologia Jurídica; por outro, podemos 
perceber que não há uma cobertura em nível 
acadêmico sobre o tema nos cursos de gra-
duação e que são poucas as instituições que 
contratam Psicólogas(os) para atuarem no 
Sistema de Justiça e setores afins que deman-
dam algum tipo de formação específica para 
o campo. Isto cria um conflito em relação ao 
saber fazer, pois as(os) profissionais se veem 
obrigadas(os) a utilizar outros referenciais 
que obtiveram em sua formação para poder 
suprir a falta de conhecimento voltado à área. 

É natural, porém, que nem todas as univer-
sidades consigam ofertar aos alunos a disci-
plina em sua grade curricular. Não nos é es-
tranha a noção de que a Psicologia constitui 
um campo extremamente extenso e denso 

de conhecimento, cabendo aos cursos de gra-
duação a difícil tarefa de conseguir definir o 
que será ofertado em suas respectivas grades 
curriculares. Esse fenômeno não é restrito à 
Psicologia Jurídica; diversos outros campos 
não são ofertados ou acabam tendo uma 
abordagem peculiarmente superficial devido 
ao curto período de tempo em relação à pro-
porção do conteúdo que abrangem.

Entretanto, é possível constatar que, mesmo 
após a graduação, não são todos os cargos 
de atuação nessa especialidade que exigem 
das(os) profissionais uma formação extensa 
em Psicologia Jurídica, ou cujas instituições 
contratantes possam ofertar essa qualifi-
cação após a efetivação da(o) profissional. 
Apesar dos avanços que a Psicologia vem 
conquistando na área jurídica, o espaço ain-
da é relativamente novo, o que não propor-
ciona uma estrutura que possa dar conta de 
todas as necessidades que a atuação exige. 
Assim, muitas vezes é preciso buscar uma 
formação extensa por conta própria, a fim 
de favorecer uma inserção profissional mais 
articulada e condizente com as demandas 
desafiadoras deste campo de atuação.

CONCLUSÃO

Estas dificuldades na qualificação são pre-
judiciais às(aos) profissionais: Psicólogas(os) 
Jurídicas(os) estão entre os mais frequentes 
alvos de denúncia junto ao Conselho Regional 
de Psicologia, principalmente pelo fato de 
que se encontram em um ambiente no qual 
o litígio circula de forma mais abrangente.

Portanto, é necessária cautela com aqui-
lo que se sustenta no âmbito de atuação, 
a fim de poder realizar um trabalho com a 
maior qualidade possível de acordo com as 
normativas da nossa profissão e oferecen-
do maior segurança à(ao) profissional que 
atua nesse campo. Tal cuidado permite que 
se abram cada vez mais portas para atua-
ção da Psicologia e que se garanta todo o 
panorama que já foi conquistado. 
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Você já parou para analisar se está 
preparada(o) pessoal, teórica e tec-
nicamente? Talvez já tenha ouvido 

falar sobre este dever da(o) Psicóloga(o) de 
refletir sobre esta capacitação a cada nova 
demanda  (artigo 1°, alínea b, do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo). 

Mas, afinal, o que significa estar capaci-
tada(o) pessoal, teórica e tecnicamente?

Uma metáfora possível para pensarmos 
esta questão é imaginarmos um banquinho 
de três pernas, cada uma delas represen-
tando os respectivos aspectos: capacidade 
pessoal, teórica e técnica. Sem um dos três 
apoios este banco não para em pé. Da mes-
ma forma nossa atuação profissional.

Mas, como a(o) profissional se capaci-
ta nestes aspectos? Somente curso de 
graduação em Psicologia não torna a(o) 
profissional capacitada(o) para atuar 
profissionalmente? 

Sim, o curso de graduação em Psicologia 
é a condição para que se possa atuar 
como Psicóloga(o), porém seria impossível 

supormos que esta formação possa dar 
conta de preparar a(o) profissional nestes 
três aspectos. A graduação é fonte de in-
formação e conhecimento sobre diferentes 
áreas e possibilidades de abordagens teó-
ricas; durante o curso, a(o) estudante se 
aproxima da sua prática, possibilitando a 
experiência de atuar na área, dentre tan-
tas outras possibilidades que um curso de 
Psicologia pode oferecer. 

Porém, este é o primeiro passo rumo à ca-
pacitação profissional. A grande escola de 
formação se dá a partir da saída dos bancos 
escolares, no consultório, nas escolas, nas 
empresas ou em qualquer lugar onde está o 
cliente que necessita de outro alguém que 
o acolha, que o entenda e que o auxilie na 
busca de soluções, na descoberta de poten-
ciais ou, ainda, na aceitação das próprias li-
mitações, para conseguir levar a vida. Neste 
momento, a(o) profissional da Psicologia 
está só. Mas, não precisa ser assim. Não 
deve ser assim. E, por isso, esta reflexão. 

Para aperfeiçoarmos nossa atuação pro-
fissional e nos mantermos atualizadas(os), 
é necessário que essa formação continue,
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O encontro de duas personalidades assemelha-se ao 
contato de duas substâncias químicas: se alguma reação 

ocorre, ambos sofrem uma transformação. 

Carl Jung

SERÁ QUE ESTOU
PREPARADA(O)
PESSOAL, TEÓRICA E TECNICAMENTE?
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indefinidamente, por meio de cursos que 
nos possibilitem o estudo de aspectos teóri-
cos e técnicos, supervisões, sempre que ne-
cessário, para que possamos repensar nossa 
técnica. Por último, mas não menos impor-
tante, o trabalho e reconhecimento pessoal, 
tanto pela via da psicoterapia ou análise pes-
soal, como, também, pelo reconhecimento 
das questões pessoais que envolvem o tra-
balho com a Psicologia, já que nossa própria 
“psique” é a ferramenta de trabalho.

Afirmamos constantemente sobre o dina-
mismo dos fenômenos psicológicos, e sua 
transitoriedade, e por este motivo destaca-se 
a necessidade do nosso constante aprimora-
mento sobre os três aspectos que convergem 
em nossa atuação como profissionais. 

Por que é importante pararmos para re-
fletir sobre esta questão? Em que mo-
mento um destes aspectos pode prejudi-
car nossa atuação profissional? Por que 
os certificados e diplomas não garantem 
que estejamos preparadas(os) pessoal, 
teórica e tecnicamente?

Sabemos que, em muitos momentos, 
aspectos pessoais podem nos cegar, mesmo 
nos considerando preparadas(os) técnica 
e teoricamente! Nossas crenças pessoais, 
emocionais e morais podem interferir em 
nossa aplicação teórica/técnica e, talvez, esta 
perna do banquinho (capacitação pessoal) 
seja a mais difícil de todas as três. É por isso 
que destaca-se tanto a importância de a(o) 
profissional Psicólogo(a) propor-se ao trabalho 
de uma análise pessoal ou psicoterapia! 

Assim, estaremos nos "capacitando no 
aspecto pessoal" para que possamos exercer 
nossa profissão.

Nossos aspectos pessoais nos remetem a 
abordar novamente sobre a solidão da nossa 
prática e a ilusão, que pode nos aprisionar, na 
concepção de que o que estamos fazendo é o 
certo e é o melhor, pois estamos convictas(os) 
de que trabalhamos para o atendimento da 
necessidade de quem nos procura. Toda con-
vicção é perversa e pode nos levar a perder de 
vista as implicações disto sobre o mundo que 
os rodeia e que uma palavra nossa não anula. 
Ao contrário, pode gerar maior conflito. Se 
for escrita, então, cristaliza-se em um signi-
ficado e se perde na interpretação de quem 
lerá, fugindo de nosso controle, perpetuan-
do-se no real e a serviço de não se sabe quem. 
Portanto, é preciso considerar a amplitude do 
campo de alcance do que se disse, das pesso-
as que se utilizarão disto para decisões e das 
vidas que serão atingidas por uma palavra 
nossa que, no momento de sua utilização, 
nos pareceu teórica e tecnicamente perfeita. 

Destaca-se, então, a importância de nós, 
profissionais da Psicologia, refletirmos 
e exercitarmos a autocrítica, em cada 
responsabilidade que assumimos como 
Psicólogas(os), para saber se nos sentimos 
preparadas(os) pessoalmente, teórica e 
tecnicamente para esta atividade. Isso é 
cumprir nossa responsabilidade ética na 
atuação profissional! 

Esperamos que tenham gostado de refle-
tir com a gente! 
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A atuação da(o) Psicóloga(o) deve 
ser pautada no Código de Ética 
Profissional e, também, em re-

soluções sobre produção de documen-
tos, avaliação psicológica, psicoterapia 
e diversos outros temas relacionados ao 
exercício profissional. 

Nesta coluna, a Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) reuniu referências para 
orientar as(os) Psicólogas(os) acerca do 
diagnóstico psicológico, previsto por lei 
como um dos métodos e técnicas psicoló-
gicas a serem utilizadas pela(o) profissio-
nal (artigo 4º do Decreto nº 53.464/64).

O QUE É DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO?

A Resolução CFP nº 003/2007 nos auxilia 
a compreender a definição de diagnósti-
co psicológico, ao mesmo tempo em que 
conceitua, em sua artigo 2º, método – con-
junto sistemático de procedimentos orien-
tados para fins de produção ou aplicação 
de conhecimentos –, técnica – entende-se 

D I A G N Ó S T I C O 
P S I C O L Ó G I C O
POR COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

como toda atividade específica, coerente 
com os princípios gerais estabelecidos pelo 
método – e métodos psicológicos – con-
junto sistemático de procedimentos apli-
cados à compreensão e intervenção em 
fenômenos psíquicos nas suas interfaces 
com os processos biológicos e sociocultu-
rais, especialmente aqueles relativos aos 
aspectos intra e interpessoais.

Assim, de acordo com esta resolução, o 
diagnóstico psicológico é o “processo 
por meio do qual, por intermédio de 
Métodos e Técnicas Psicológicas, se ana-
lisa e se estuda o comportamento de 
pessoas, de grupos, de instituições e de 
comunidades, na sua estrutura e no seu 
funcionamento, identificando-se as vari-
áveis nele envolvidas”.

Também podemos utilizar a Resolução 
CFP nº 015/1996, que institui e regulamen-
ta a concessão de atestado psicológico 
para tratamento de saúde por problemas 
psicológicos e diz que é “atribuição do 
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Para saber 
mais e 
indicar

Decreto nº 53.464/64
https://goo.gl/BgVyqT

Resolução CFP nº 
002/2006
https://goo.gl/qcdxox

Resolução CFP nº 
003/2007
https://goo.gl/UbLYJH

Resolução CFP nº 015/1996
https://goo.gl/VHd1Jx

Código de Ética 
Profi ssional do Psicólogo
https://goo.gl/3c14Xc

PSICÓLOGO a emissão de atestado psico-
lógico circunscrito às suas atribuições pro-
fi ssionais e com fundamento no diagnós-
tico psicológico produzido”. Além disso, 
o mesmo texto traz que a(o) profi ssional 
poderá utilizar o Código Internacional de 
Doenças (CID) ou outros documentos simi-
lares para o diagnóstico. 

QUALIDADE E ÉTICA

A pluralidade de abordagens na Psicologia 
enquanto ciência e profi ssão faz com que 
diversos procedimentos e estratégias pos-
sam ser empregados no diagnóstico psi-
cológico, a partir do referencial teórico/
técnico adotado.

A COF identifi cou a necessidade de abordar 
esta temática tendo em vista a confusão e 
o desconhecimento acerca do assunto por 
parte da sociedade e, por vezes, da própria 

categoria. Sendo assim, é importante 
salientar que a função de diagnosticar diz 
respeito às(aos) Psicólogas(os) e também a 
outras categorias profi ssionais, cada qual 
desempenhando essa atividade de acordo 
com suas atribuições. 

Por meio da orientação a respeito de suas 
funções previstas em lei, o objetivo da COF 
é estimular a autonomia da(o) Psicóloga(o) 
em seu exercício, contribuindo para a va-
lorização e o reconhecimento social da 
profi ssão. Ao ocupar legítimos espaços de 
atuação e apropriar-se de suas prerrogati-
vas profi ssionais, a(o) Psicóloga(o) amplia 
o acesso da população a um serviço quali-
fi cado e ético, na direção das demandas da 
sociedade, promovendo saúde e qualidade 
de vida de cada sujeito e de todos os cida-
dãos e instituições, segundo o Juramento 
das(os) Psicólogas(os) (publicado na 
Resolução CFP nº 002/2006).
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Em setembro de 2016, quando assumiu 
a gestão do Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR), o gru-

po Força e Inovação tinha grandes metas. 
Hoje, passados pouco mais de 12 meses, o 
saldo já é positivo. “Estamos muito felizes 
com os resultados que obtivemos até ago-
ra. Todos os itens que a gente traçou como 
metas ou objetivos foram contemplados de 
alguma forma. Não podemos dizer que atin-
gimos 100%, mas demos conta de caminhar 
com todos os nossos objetivos, tanto da 
campanha como do planejamento estratégi-
co”, avalia a Conselheira Secretária, Carolina 
de Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381). 

A sensação de que o início desta jornada 
de três anos – a gestão acaba em 2019 – 
foi bom é unânime entre os membros da 

diretoria. João Baptista Fortes de Oliveira 
(CRP-08/00173), Presidente, e Rosangela 
Lopes de Camargo Cardoso (CRP-08/01520), 
Vice-Presidente, garantem que a harmonia 
entre conselheiras(os), colaboradoras(es) 
e funcionárias(os) é um dos pontos funda-
mentais para o andamento dos projetos. 
“Todo mundo trabalha junto. Conseguimos 
atingir um ponto de equilíbrio, de harmo-
nização, de compreensão de trabalho, de 
todo mundo estar buscando a mesma coi-
sa”, comemora o Presidente, que já esteve à 
frente do CRP-PR em outras oportunidades 
e avalia esta gestão como uma das melho-
res. “É a primeira vez que vejo um trabalho 
sendo desenvolvido com esta intensidade e, 
ao mesmo tempo, com harmonia. Há muito 
respeito pelo outro mesmo quando aconte-
cem divergências”, diz.
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Gestão Força e 
Inovação: em um
ano de trabalho,

o que mudou?
Gestão Força e Inovação completa seu 

primeiro ano com importantes avanços 
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MUITAS VOZES, UM SÓ CORO

Quando conversamos com a diretoria em 
2016, alguns desafi os foram apontados; en-
tre eles, defender a Psicologia em todas as 
suas áreas de atuação. Hoje, o grupo avalia 
que este objetivo está sendo cumprido. 
“Não há área da Psicologia que não esteja 
sendo abarcada em nossas ações. A gente 
tem muitos temas diferentes sendo discu-
tidos ao mesmo tempo, com intensidade e 
profundidade. Alguns momentos com mais 
intensidade uns, em função de situações 
políticas e sociais, mas todos os temas em 
que a Psicologia está inserida estão sen-
do discutidos”, diz João. A Vice-Presidente 
complementa dizendo que o CRP-PR não 
está isolado da sociedade: “Estamos aten-
tos a demandas que vêm de um juiz ou de 
um grupo social, por exemplo”.
A Revista Contato, que você tem em 
mãos, é um refl exo deste movimento para 
falar de todas as “Psicologias”. Nesta pu-
blicação, que já chega à sétima edição 
com a marca “Força e Inovação”, tenta-
mos falar de assuntos importantes para 
Psicólogas(os) das mais variadas áreas de 
atuação, pois somente assim a categoria 
pode se unir em prol deste objetivo co-
mum que é fortalecer a profi ssão. 
Todas as regiões do Paraná são abordadas, 
assim como as Instituições de Ensino Superior 
(IES), que ganharam espaço, aproximando 
Conselho e estudantes: “A aproximação 
com as IES tem sido bem intensa, tanto em 
Curitiba como nas cidades do interior, e essa 

era uma de nossas propostas de campanha”, 
pontua Rosangela. 
Aliás, integrar o Paraná todo em um só 
coro em prol da Psicologia é uma das prin-
cipais metas que já estão sendo atingidas. 
“Isto está refl etido no aumento no número 
de representantes no Controle Social, de 
representantes setoriais e colaboradores 
nas Comissões e Subsedes, nos inúmeros 
eventos promovidos sobre temáticas di-
versas em todas as regiões, em inovações 
como os eventos ‘pré-plenária’”, comen-
ta Carolina Walger, citando as atividades 
realizadas nas cidades que sediam a reu-
nião plenária, que é aberta à participação 
das(os) Psicólogas(os).

MELHORIAS CONTÍNUAS

Questionados sobre o que ainda estava 
nos planos para os próximos dois anos, 
além de intensifi car as ações já existen-
tes, a relação com os representantes do 
Controle Social foi citada como um pon-
to ainda a ser melhorado. “Já temos algo 
melhor que anteriormente, mas sentimos 
que é preciso aprimorar ainda mais esta 
relação de troca, ou seja, o que acontece 
lá vir pra cá e vice-versa”, cita a conselhei-
ra Rosangela Cardoso. 
Já Carolina Walger lembra que, entre as 51 
Comissões Especiais (Temáticas), algumas 
ainda estão um pouco “acanhadas”, nas 
palavras dela. “Eu manteria as atividades 
de algumas, mas intensifi caria de outras, 
que são pequenas”, afi rma.

Quer saber mais sobre as 
ações do CRP-PR? Confi ra o 
Planejamento Estratégico, 

que traçou metas e 
objetivos em quatro eixos: 

Sociedade; Psicóloga(o); 
Conselho; e Processos 

Internos e Inovação.

https://goo.gl/KXhH5B

Para saber
mais

Representações 
Setoriais novas

(5 para 10) 

5 1
Nova Subsede
Foz do Iguaçu

4
Plenárias

no interior
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   prévias 
orçamentárias13

presenças em instâncias 
de Controle Social63

mais de

10 reuniões abertas 
de Comissões

mais de

77 eventos
realizados

mais de

20 
encontros de 
Psicólogas(os) nas 
regiões setoriais

de participação 
nas plenárias

Aumento

40%

      (aprox.)

participações em 
eventos externos 114

desde 2016 

mais de

28 
Comissões Especiais 
(Temáticas) criadas
(aumentando de 30 para 58)
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POR EVERTON ADRIANO DE MORAIS (CRP-08/19778)

que um café e falamos sobre, faremos 
a exegese dos textos e vamos discutir. 
Respeitarei sua posição com certeza.

Não tenho noção da dor de um homosse-
xual que chega em casa no almoço de do-
mingo e não pode se sentar à mesa com os 
pais, porque são considerados “maldições”, 
“vergonha” e, pior, “irão para o inferno’. 
Não tenho noção da dor que sente um ho-
mossexual que ouve dos seus familiares 
“eu não te amo mais” ou “vai embora se 
for para continuar assim”. 

Quantos casos de depressão, quantas ten-
tativas de suicídio e, infelizmente, temos 
uma atitude de uma "não-autoridade" do 
assunto. Enfim, apesar de não ser especia-
lista no assunto, de não estudar de forma 
aprofundada a sexualidade, coloco-me à 
disposição para quaisquer esclarecimen-
tos. Aos meus amigos LGBT, as minhas 
mais sinceras considerações de apoio à 
causa e repúdio ao retrocesso. Estamos 
juntos nessa luta!

Quero dar meu posicionamento 
quanto à liminar sobre reorienta-
ção sexual. Sou religioso, cristão 

(evangélico, protestante, crente ou como 
quiserem chamar). Tenho conhecimento (e 
bem aprofundado) dos textos de Paulo e de 
toda a bíblia (inclusive sei falar grego, he-
braico e tenho conhecimento de aramaico, 
idiomas estes originais dos textos bíblicos). 
Meu posicionamento político é de esquer-
da (não, você não leu errado, é esquerda 
mesmo). Luto em prol das minorias, assim 
como o reverendo Martin Luther King (e 
pasme, ele era cristão e pastor). 

E, porque estou dizendo e escrevendo isso, 
a intolerância é produzida infelizmente 
pela ignorância ou o não-conhecimento. 
Não sou a favor da "cura gay", e ser ho-
mossexual não é ser doente, e jamais será. 

Mas, como posso ser contra a liminar 
tendo os princípios e valores cristãos? 
Simples: eu leio e pratico a bíblia – e quem 
tiver qualquer dúvida sobre teologia, mar-

Pra não dizerque não
falei das dores!
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Cura Gay 
- Diversidade Sexual 
- Garantia de Direitos

 

      www.sindypsipr.com.br

      facebook.com/sindypsi

Endereço: Rua Dr Muricy, 390 cj. 201,
CEP: 80.010-120, Curitiba/PR
Telefone: (41) 3224-4658

Nos últimos dias circulou na mídia uma liminar judicial 

polêmica, fruto de ação movida por poucos profissionais 

(alguns sem atuação direta com a Psicologia, apesar de 

terem a formação), que possibilitaria ao psicólogo 

oferecer no seu plano de tratamento uma psicoterapia 

que sugira reversão sexual, sendo que pesquisas da área 

de saúde mental definem a homossexualidade como 

uma das formas possíveis de expressão da sexualidade, 

ou seja, não se trata de uma escolha simplesmente, nem 

de uma doença passível de tratamento. 

O compromisso do profissional de Psicologia é atender 

eticamente a qualquer pessoa, auxiliando-a em seu 

sofrimento psíquico - seja este relacionado ao campo 

sexual ou não -, e contribuir no seu processo de autoco-

nhecimento. Sem imposições, respeitando os valores de 

cada pessoa, o contexto social em que está inserida, sua 

personalidade, subjetividade e constituição enquanto 

sujeito, considerando suas peculiaridades e diferenças.

No eixo de trabalho do Sindypsi, a diversidade sexual e a 

garantia de direitos humanos sempre estiveram em 

pauta. O Sindypsi considera as pesquisas científicas 

relacionadas à área da sexualidade humana que indicam 

que as diversidades não são doença, e sim variações da 

sexualidade humana, sobre a qual se está em constante 

pesquisa e ampliação do conhecimento. Os estudos 

realizados pela comunidade científica apontam que as 

tentativas de terapias de reversão sexual realizadas 

provocaram sequelas e ampliação do sofrimento psíqui-

co. A atuação dos psicólogos deve ter por base conheci-

mentos e evidências científicas, bem como diretrizes 

éticas contrárias a quaisquer formas de discriminação, 

violência, crueldade e opressão.

Entendemos o respeito à diversidade sexual como 

necessário para o bem comum. 

Entendemos que propostas de 'cura gay' não podem ser 

admitidas por profissionais éticos, que embasam o seu 

trabalho nas ciências psicológicas.

Defendemos pesquisas e discussões na área da sexualida-

de, para aprimorar descobertas já realizadas, sem 

retrocessos.

Defendemos uma política pública com garantia de direitos 

ao público LGBTI: garantia de acessos, garantia de coloca-

ção no mercado de trabalho, garantia de saúde integral.

Entendemos e defendemos que homossexualidade não é 

doença, sendo assim, uma liminar que pretende legiti-

mar absurdos é um retrocesso que não será aceito!

Participe do Sindypsi! 
Vamos junt@s combater a LGBTfobia.

Sindypsi manifesta repúdio à liminar judicial que trata da psicoterapia 
de 'reversão sexual', conhecida publicamente como 'cura gay'
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