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A Campanha do Psicólogo também é tema da edição, desta 
vez com um artigo sobre o comportamento coletivo do indi-
víduo durante o período 
de férias de verão. Ex-
cesso de velocidade nas 
estradas, descuido com 
a limpeza das praias, 
consumo excessivo, até 
casos mais graves como 
abandono de animais e 
exploração sexual são 
abordagens que fazem 
parte dessa reflexão. •

BOA LEITURA!

A primeira edição do ano da Revista 
Contato chega com o compromis-
so de reascender discussões de alta 

relevância para a categoria. Portanto, você 
está convidado a conferir, nas próximas páginas, uma abor-
dagem sobre o Ato Médico e suas interpretações. Na editoria 
políticas públicas, o enfoque é a diversidade e na editoria ar-
tigos você acompanha o relato de um trabalho desenvolvido 
com a Psicologia e a Saúde Ocupacional.

A reportagem de capa fala sobre todas as esferas do Controle 
Social e a edição ainda conta com uma matéria especial, na 
qual é questionada a relação entre os processos de formação 
e atuação profissional. Afinal, o Conselho pode interferir nos 
processos de construção de grade curricular dos cursos de 
graduação em Psicologia? 

Comente voCê também as matérias da revista Contato. envie um e-mail para:

 cartadoleitor@crppr.org.br

    Olá, gostaria de levar ao conhecimento do CRP um texto que li no site da revista Época. O texto 
intitulado “Tchau, drogado, volta amanhã”, traz ao leitor péssimas referências quanto aos CAPS-AD e o 
trabalho lá desenvolvido. Pelo fato de a Revista Época ser um veículo de divulgação em massa, acho que o 
CRP-PR poderia apresentar uma nota ao texto, pois a opinião relatada representa um grande desserviço 
à população brasileira e cria uma péssima imagem dos profissionais que atuam nos CAPS.

Pedro Paulo Lima de Andrade
Psicólogo em formação - FACEX

    Parabenizo-os pela reflexão proporcionada pelo excelente texto “Ideais de Luta” da edição nº 78. 
Em tempos de gestão baseada em critérios político-ideológicos nas  mais diversas instituições nacionais, 
inclusive as de classe, é salutar a discussão de propostas alternativas e democráticas para a gestão do 
Sistema Conselhos. 

Eu desconhecia que existisse no seio da categoria pensamento discordante ao dominante no CFP. 
Para mim, foi uma grata surpresa saber que há outros psicólogos descontentes com os rumos da gestão 
político-partidária dos Conselhos.

Ricardo Martins da Luz
CRP-08/IS 37
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O pensador esloveno Slavoj Zizek, em um de seus 
textos, escreve que a disputa hegemônica atual 
se dá por meio de palavras e termos falsamente 

despolitizados. É exatamente a armadilha em que o 
Conselho Federal de Psicologia caiu ao lutar contra o “Ato 
Médico”. Os projetos de lei são em realidade o retrato de uma 
hegemonia política de um novo higienismo que predomina 
entre as escolas de medicina. Deveriam ter tido a coragem 
de desmascarar a pseudo neutralidade desse termo e lutar 
contra o Ato “fascis-médico” que é seu verdadeiro rosto, pois 
o fascismo italiano se baseou, entre outras coisas, justamente 
nas insígnias dos magistrados do Império Romano (fasces) 
que simbolizava o poder do estado e a unidade do povo. O 
que em realidade representa o fascismo deste projeto de lei é 
o poder de um discurso em que pretende ser o único, de deter 
a única verdade sobre o que é doença e saúde. 

Assim, só o médico poderia conhecer o que é “doença” de 
fato, e a partir daí, prescrever os prognósticos trágicos que 
tanto conhecemos. Essa é a verdadeira face desse projeto, que 
transforma o(a) nutricionista em mero executor da vontade 
do médico, deixa o(a) enfermeiro(a) em situação perigosa 
caso seja prescrita a punção de uma veia em e não houver 
condições físicas no determinado local, e ele(a) não poderá 
optar por outro acesso mais viável, pois poderá estar prati-

cando exercício ilegal da profissão. Quantas consultas serão 
necessárias para a fisioterapia, para a psicoterapia? É a “verda-
de” do médico que irá dizer? E o contrassenso de ser o único 
a diagnosticar as psicopatologias, que qualquer um sabe que 
em sua etimologia diz sobre o estudo das paixões da alma. 
Serão elas agora cerebrais? Nem mesmo os neurocientistas 
crêem nisso!

O sonho em estabelecer um poder sobre os outros saberes 
têm levado à pressa de lançar o machado sobre as outras pro-
fissões, como a nossa, já que entre nossas funções privativas, 
inclui o diagnóstico psicológico que busca comprovar a exis-
tência ou não de um transtorno mental, bem como definir as 
condições que levaram ao desenvolvimento de tal transtor-
no e que o mantém ativo. Talvez o fato de tais diagnósticos 
estarem vinculados a uma prática clínica da psicologia (no 
Paraná, a maioria dos(as) psicólogos(as) atuam nessa área), 
que não é a aposta de determinado grupo que comanda a psi-
cologia nacionalmente não tenha medido os desastres que 
esse projeto acarretaria. 

Vamos mobilizar nossos profissionais, nossos colegas de 
oficio e alertar a sociedade sobre o que representa tal proje-
to de lei. Não se trata apenas de defender uma área de tra-
balho, mas de fortalecer a democracia contra um programa 
fascista. •



Depois de concluir todas as etapas do credenciamento, o 
profissional e a COF receberão um e-mail de confirmação. É 
possível o profissional acompanhar o processo de credencia-
mento fazendo o login no sistema. 

Quanto à renovação do selo, o profissional deverá clicar em 
“clique aqui para solicitar a renovação do selo”. Ao executar 
essa ação, será redirecionado aos formulários de cadastro, per-
mitindo fazer as alterações necessárias. Ao finalizar esse passo, 
um novo processo será iniciado. A renovação do selo é des-
tinada aos sites já cadastrados que estão com o selo prestes a 
expirar ou que já tenham expirado.  Considera-se selo prestes 
a expirar aquele cujo prazo de validade irá acabar em 3 meses. 
Ex: selo emitido em 01/01/2011 será considerado expirado 
a partir de 01/01/2012, no entanto a renovação poderá ser 
solicitada a partir de 01/10/2011. 

Os profissionais que estão utilizando o selo com a data expi-
rada estão infringindo a resolução CFP012/2005 e devem 
realizar imediatamente o processo de recredenciamento. A 
Comissão de Orientação e Fiscalização está recebendo vários 
questionamentos em relação aos sites que estão com o selo ex-
pirado. 

Hoje o selo é emitido de uma forma mais segura: por meio 
de um código criptografado único a ser inserido na página do 
usuário e não mais de uma imagem como era antigamente. O 
código será enviado ao Psicólogo (a) por e-mail. Esse código 
se conecta ao servidor do CFP para adicionar ao site creden-
ciado um arquivo flash que conterá as informações referentes 
ao credenciamento daquele site. No selo de credenciamento 
do site constará o protocolo e o prazo de validade. 

Cabe ressaltar que a discussão referente ao Credenciamento 
de Sites continua e o CRP-08 possui um Grupo de Trabalho 
Psicologia e Internet, que tem objetivos de produzir referên-
cias, analisar e debater os pontos problemáticos e apresentar 
propostas de qualificação e melhorias na Resolução CFP 
012/2005, as quais serão apresentadas e aprovadas na APAF 
(Assembléia das Políticas, da Administração e das Finanças do 
Sistema Conselhos de Psicologia). •

Nos últimos anos houve um aumento significativo do nú-
mero de profissionais interessados em ofertar serviços 
psicológicos mediados por computador.

Atualmente esse serviço é regulamentado pela resolução CFP 
012/2005 que especifica que o credenciamento de um site é des-
tinado apenas aos psicólogos que oferecem serviços (via internet), 
como orientação psicológica e afetivo-sexual, orientação profis-
sional, orientação de aprendizagem e Psicologia escolar, orienta-
ção ergonômica, consultorias a empresas, reabilitação cognitiva, 
ideomotora e comunicativa e processos prévios de seleção de pes-
soal.  

O processo de credenciamento passará pelas seguintes tramita-
ções: 

Haverá uma análise da Comissão de Orientação e Fiscalização do 
CRP (COF), passará pela análise da Comissão Nacional de Cre-
denciamento de Sites do CFP (CNCS) e a avaliação final será a 
Análise do Plenário do CRP -08, em que serão avaliados os se-
guintes itens:

• Diferença entre Atendimento Psicológico e Orientação 
Online. É importante lembrar que a Resolução só permite 
a realização do Atendimento Psicológico no caso de pes-
quisas;

• Disponibilização das Resoluções CFP 012/2005, CFP 
010/2005, links de acesso para o site do CRP-08 e do CFP;

• Informações sobre sigilo e sobre vulnerabilidade do meio 
eletrônico; número de sessões; valor e forma de pagamen-
to; público alvo; necessidade de autorização para orienta-
ções a menores de 18 anos; informações sobre o psicólogo 
responsável pelo atendimento; contatos (endereço, telefo-
ne, e-mail); espaço destinado ao selo. 

Para iniciar o credenciamento deverá acessar o link http://selo.
cfp.org.br e clicar em “Faça um novo credenciamento”. Ao sele-
cionar essa opção será exibido o formulário de cadastro do psicó-
logo solicitante, que é composto por 5 passos. Caso não seja pos-
sível concluir todas as etapas de uma só vez será necessário fazer 
um login no sistema, utilizando CPF/CNPJ e a respectiva senha 
cadastrada. Ao finalizar o processo de cadastro os dados não mais 
poderão ser alterados.  

coforienta

6 contato

Psicologia on-line
Nova versão do sistema de credenciamento de sites



Avaliação Psicológica 
 em processos éticos
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A Avaliação Psicológica, por meio de instrumentos 
previamente validados, almeja, como o próprio 
nome sugere, avaliar os diversos processos psicoló-

gicos que compõe o indivíduo, fornecendo sobre a realidade 
deste um conjunto de informações, que devem ser interpre-
tadas, selecionadas, transmitidas e devolvidas. Contudo, é 
importante expressar que o Psicólogo é o único profissional 
habilitado, por lei, para promover e executar uma Avaliação 
Psicológica e, ao fazê-lo, ele estará se responsabilizando por 
uma série de considerações éticas que visam o sigilo profissio-
nal, a imparcialidade e humanização do processo, a preserva-
ção da integridade do sujeito avaliado, além de várias outras 
que cercam a responsabilidade ética na Avaliação Psicológi-
ca, pois a influência que um diagnóstico pode trazer para a 
realidade do avaliado é um fato. 

Os itens indicados pela Resolução CFP 07/03, são funda-
mentais para um documento escrito decorrente de uma Ava-
liação Psicológica. E, na análise, o Psicólogo deve buscar refe-
rência nos indícios colhidos nas entrevistas, testes e histórico 
contido no processo, bem como buscar suporte em referen-
ciais teóricos para embasar sua conclusão, fundamentando 
suas argumentações. Dessa forma, ele realizará seu trabalho 
de forma condizente com os direcionamentos éticos/técni-
cos da profissão. 

A Resolução CFP 07/03, que institui o Manual de Elabo-
ração de Documentos Escritos produzidos pelo Psicólogo, 
aborda questões como:

1. princípios éticos: observância do Código de 
Ética, com ênfase para o dever de cuidado com 
a pessoa atendida, o sigilo, as relações com a 
Justiça e o alcance das informações;

2. princípios técnicos: linguagem bem 
estruturada, clara, definida, profissional e 
compreensível; fundamentação em métodos e 
técnicas psicológicas;

3. modalidades de documentos: declaração, 
atestado psicológico, relatório/laudo 
psicológico e parecer psicológico (conceito, 
finalidade, estrutura);

4. validade dos conteúdos dos documentos;

5. guarda dos documentos e condições de 
guarda.

O Código de Ética Profissional também aborda questões a 
serem observadas na elaboração de documentos: Os Artigos 
1º - alínea “c” e 2º- alínea “g” (qualidade do trabalho e fun-
damentação), Artigo 1º - alíneas “g” e “h” (direito do cliente 
receber a devolutiva por escrito) e Artigo 12 (restrições aos 
documentos de equipe multiprofissional).

Algumas representações éticas têm sido apresentadas a partir 
de queixas que colocam em questão a qualidade dos docu-
mentos escritos pelo psicólogo. Nesses casos, a Comissão de 
Ética verifica, dentre outros, qual a modalidade do documen-
to produzido e se foram cumpridos os pressupostos estabe-
lecidos pelo Código de Ética Profissional e pela Resolução 
CFP 07/03.

Em um levantamento de dados realizado pela Comissão de 
Orientação e Ética, verificou-se que houve um aumento sig-
nificativo de representações sobre Avaliação Psicológica nos 
últimos dois anos, conforme mencionado na edição nº 76.

Constatou-se que em 2009, das 22 representações recebidas, 
nove envolviam Avaliação Psicológica. Já em 2010, das 30 
representações, 19 têm relação com Avaliação Psicológica. 
Dessas, a maioria envolve o contexto de Psicologia do Trân-
sito e Psicologia Jurídica.

A COE – Comissão de Orientação e Ética – espera ter con-
tribuído durante este ano para o crescimento profissional 
com ética.

Desejamos a todos boas festas!

contato

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
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 deste Conselho Regional de Psicologia 
8ª Região juntamente com Conselho Federal de Psicologia, no Processo Ético Disciplinar no 005/2007, em aplicar a pena de 
CENSURA PÚBLICA a Psicóloga Rosane Santiago Eugênio Ferreira CRP-08/04320 por infração aos seguintes artigos do 
Código de Ética Profissional dos Psicólogos: Princípio Fundamental – II; Artigo 1º - alínea g; Artigo 2º - alínea g; e Artigo 9º.
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contato 9

Todos sabemos que os japoneses são os maiores con-
sumidores de peixes do mundo. Em determinado 
momento foram diminuindo os peixes da costa e 

eles tiveram que buscar em oceanos mais profundos. Mes-
mo contando com toda a infraestrutura em seus barcos pes-
queiros, acontecia que os peixes chegavam abatidos e pouco 
oxigenados. Certo dia, um desses japoneses teve um insight: 
resolveu colocar um tubarão para nadar junto com os peixes 
nos tanques dos barcos. Os peixes, que não queriam ser de-
vorados, foram obrigados a nadar com maior agilidade para 
se defender do tubarão. Dessa maneira, os peixes chegavam 
muito mais saudáveis e oxigenados aos portos. 

A situação apresentada pelo Senador Antonio Carlos Valada-
res, relator do parecer do Ato Médico que sugere alterações 
no PLS nº 268, alega que não seremos prejudicados. Este é 
o maior engodo que pode acontecer, pois nos coloca numa 
posição passiva, tanto em aspectos da Lei, quanto em aspectos 
práticos e culturais que são inerentes à sua aprovação. 

Nos aspectos da Lei, precisamos compreender que, quando 
a Lei do Ato Médico fala em privacidade no diagnóstico e 
prescrição nosológica, no seu artigo IV, está falando em todos 
os aspectos da saúde mental e da loucura. Isso se torna pri-
vativo do profissional da Medicina. Fica a pergunta: Qual a 
defesa que fazemos da sociedade quando permitimos que isso 
aconteça, já que hoje, nem a psiquiatria é mais psiquiatria, e 
sim psicofarmacologia? Devemos nos submeter a esse domí-
nio psicotrópico? E até quando iremos permitir a invasão e a 
desqualificação de nossa profissão, com essa passividade que 
me parece conformista?

E não quero aqui fazer crítica pela crítica apenas, mas sim 
lembrar que em 2003 levamos o tema a discussão por duas ve-
zes dentro da Assembleia Legislativa do Paraná, fazendo com 
que a PL25/2002 não se tornasse Lei.  E dessa vez nas nego-
ciações no Senado em Brasília, nossos representantes não têm 
se mostrado realmente comprometidos com a causa. É como 
se ignorassem a importância da clínica como um dos princi-

pais ramos de ação da Psicologia. Não vemos, em momento 
algum, mobilização legal de defesa dos nossos espaços. Isso 
também é uma responsabilidade de proteção da sociedade.

Está passando por debaixo dos nossos olhos a implantação do 
Ato Médico, mesmo antes de ter sido aprovado e sancionado. 
Basta percebermos o funcionamento do Sistema Nacional de 
Saúde, tanto em nível público, quanto privado. Vejam o caso 
dos planos de saúde, em que os pacientes só podem ser en-
caminhados para atendimento psicológico, pela “autoridade” 
médica.  Sinto-me envergonhado! Qual a ação de proteção à 
sociedade que está sendo feito junto à Agência Nacional de 
Saúde, órgão que regula tais planos?

Toda essa discussão nos leva a outro ponto que tem criado 
marcas culturais. De repente, esse nosso complexo de infe-
rioridade e de omissão faz com que a sociedade acredite que 
realmente somos inferiores, pois sequer nos damos o direito 
de participar e exigir a nossa participação na construção das 
políticas públicas desse país. Na maioria das vezes nos limita-
mos a criticar, sem oferecer alternativas de soluções que são 
de nossa competência e de nosso conhecimento, aí vêm os 
outros e fazem ao seu modo.  

Portanto, se não nos posicionarmos com o protagonismo que 
a Psicologia merece, seremos coadjuvantes dela mesma!

Houve um debate sobre esse processo do Ato Médico no 
dia 30 de junho de 2010, mediado e produzido pela TV da 
Universidade Federal do Paraná. Participaram do evento re-
presentantes do Conselho de Psicologia e de Enfermagem do 
Paraná, além do Presidente da Federação Brasileira de Medi-
cina. Nesse debate, houve um questionamento a respeito de 
todos os aspectos polêmicos da Lei e da própria ética que a 
envolve. E no final, o representante da medicina concluiu que 
a Lei está muito prematura, podendo demorar cerca de dois 
anos para ser aprovada, e que, sobretudo, deve ser mais bem 
debatida com a sociedade. •

Psic. Dionísio Banaszewski
(CRP-08/04735)

pordentro

Para garantir seu espaço, a Psicologia precisa se mobilizar
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contatoplenária

► Ofício Circular 321-11/CT-CFP - Sobre Pesquisa de Processos 
Éticos relacionados com a avaliação psicológica promovida pelo 
Conselho Federal de Psicologia (CFP).

► Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) - Há casos 
de pessoas jurídicas e psicólogos que prestam serviços na área de 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, especialmente com Re-
cursos Humanos, os quais têm sofrido ações movidas pelo Con-
selho Regional de Administração (CRA). As informações dessas 
ações devem ser enviadas à diretoria com antecedência, para que o 
CRP-PR possa tomar as providências jurídicas cabíveis em defesa 
da profissão.

► Comissão de Orientação Ética (COE) - Leituras dos relató-
rios de processos preliminares n. PP 029/2010, PP 028/2010, PP 
004/2011, PP 001/2011 com indicação de instauração de Proces-
so Disciplinar Ético.

► PDE 010/2009 - Julgamento de processo disciplinar ético.

► Teste rápido de HIV - O plenário delibera que os psicólogos 
devem participar do treinamento, aguardando posicionamento 
mais fundamentado sobre a responsabilidade de aplicar o teste. 
É criado um GT para discutir o tema, composto pelos Psicólo-
gos Tuvia N. Costa (CRP-08/12264), Maria Sezineide (CRP-
08/03183), Denise Matoso (CRP-08/02416), Anaides Pimentel 
(CRP-08/01175) e Suzana M. Borges (CRP-08/01855), a ser 
coordenado pelo Cons. Bruno Jardini (CRP-08/13323).

► Reunião com SISMUC - A Assembleia realizada em 19 de 
outubro aprovou a reivindicação de aumento salarial com cálculos 
baseados em dados do DIEESE. A Psicologia contou com apoio 
do CRP- PR e Sindicato dos Psicólogos. A segunda reunião teve a 
participação de outras entidades (CREFITO, CRN e Sindicatos). 

Plenárias de 
  outubro e novembro

ATA 595
No dia 7 de outubro foi realizada a 595ª reunião plenária 
em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, os seguintes 
assuntos:

ATA 596
No dia 22 de outubro foi realizada a 596ª reunião ple-
nária em Cascavel. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos:

► Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) - No dia 5 
de outubro de 2011, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 
de Conversão (PLV) nº 25/2011, referente à Medida Provisória 
nº 536/2011, que inclui na íntegra a emenda das anuidades dos 
Conselhos Federais. O PLV nº 25/2011 seguiu para sanção pre-
sidencial.

► Comissão de Orientação Ética (COE) - CFP informa que 
a sessão de julgamento do Processo Ético CFP nº 2612/2010 foi 
suspensa.

► GT Álcool e outras Drogas - Apresentado o relatório anual 
de ações.

► Políticas Públicas - O CRP-PR reconquistou a vaga no Con-
selho Estadual de Saúde do Paraná e duas vagas para a Conferên-
cia Nacional de Saúde. Hoje, o CRP-PR tem 84 representações 
em 41 Conselhos Municipais e 6 Estaduais.

► Planejamento estratégico - Nos dias 10 e 11 de fevereiro 
será realizado o acompanhamento do Planejamento Estratégico, 
com o objetivo de discutir o andamento das ações. Participarão 
os conselheiros, representantes setoriais e coordenadores de co-
missões. 

► Carta à Presidente Dilma Rousseff - Leitura do ofício do 
CFP que solicita apoio de todos os regionais, para que assinem a 
carta de apoio endereçada à presidente Dilma Roussef sobre Co-
munidades Terapêuticas.

► Devolução de processo ético - Leitura do ofício do CFP 
que devolve o PDE n° 06/2008 e mantém a decisão do CRPPR 
de advertência. 

► Relatório anual - As Comissões de Psicologia Hospitalar 
e Orientação e Fiscalização fazem a leitura do relatório anual de 
atividades.

ATA 597
No dia 28 de outubro, foi realizada a 597ª reunião ple-
nária em Curitiba, dedicada a assuntos da COF e COE. 

ATA 598
No dia 26 de novembro  foi realizada a 598ª reunião 
plenária em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, 
os seguintes assuntos:
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► Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência - Já estão abertas as inscrições para a conferência 
que estimula a participação de pessoas com deficiência enquanto 
representantes da sociedade. 

► Credenciamento de sites - O GT Regional de Psicologia 
e Informática está discutindo a questão da psicoterapia online. 
Conselheiro Bruno (CRP-08/13323) sugere uma aproximação 
da Comissão de Saúde e Científica para que haja um esclareci-
mento de como elas entendem essa prática. Todos concordam que 
a posição dos delegados na APAF seja de sugestão de pesquisas 
científicas e exposição de dados antes de qualquer aprovação. 

► Álcool e outras drogas - O GT é contrário ao financia-
mento das comunidades terapêuticas em detrimento dos CAPS 
Ad. Nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro haverá uma 
mobilização, onde vários setores estarão presentes. A Conselheira 
Anaídes representará o CRP-PR.

► Revisão do regimento interno da APAF - O CRP-PR so-
licitou modificação em relação à paridade de representação dos 
delegados de cada região, visando uma participação igualitária de 
delegados. 

► Mobilidade urbana e trânsito na perspectiva social - 
Conselheiro João relata a dificuldade de participação do CRP-PR 
nesse tema, visto que a Comissão de Psicologia do Trânsito ainda 
tem discutido outras questões. Solicita ao plenário indicação de 
pessoas relacionadas ao tema.

► Nome social - Conselheiro Sérgio sugere que o encaminha-
mento seja de discussão, mas que o CRP-PR não pode ser contrá-
rio ao Poder Judiciário, visto que existe a legalidade que impede 
a utilização dos dois nomes. Por unanimidade, a sugestão é apro-
vada pelo plenário.

► Subsede de Maringá - Conselheiro João informa que foi 
descartado o fechamento da subsede, visto a aprovação da Lei 
das Anuidades dos Conselhos (Nº 12.514, de 28 de outubro de 
2011). Psicóloga Denise sugere que seja anexada a lei já votada e 
aprovada junto com a carta a ser enviada aos psicólogos. 

► Devolução de anuidades - Por unanimidade, o plenário 
aprova a devolução das anuidades em primeiro grau. 

► VII Seminário Nacional de Direitos Humanos - Conse-
lheiro Guilherme Bertassoni (CRP-08/10536) relata discussão a 
respeito da remuneração dos CAPS. Conselheiro João sugere que 
o GT Álcool e outras Drogas elabore um documento, anexando 
a carta de princípios anteriormente entregue ao governador, com 
o intuito de reforçar o posicionamento do CRP-PR e agendar 

uma audiência com o secretário de saúde. Por maioria, a sugestão 
é aprovada.

► Seminário Nacional de Emergências e Desastres - Uma 
das preocupações do seminário é com o pós-desastre, visto que 
somente há verba para recuperação e apoio às vítimas enquanto 
a mídia está no local. A Comissão de Psicologia Ambiental está 
preparando uma carta de intenções para ações do próximo ano, 
que será encaminhada à diretoria para análise. 

► Relatório de reconsideração - Por unanimidade, é mantida 
a decisão de instauração dos processos PDE n° 024/2010, PDE 
023/2010 e PP 022/2010.

► PDE 001/2010 - Devido o relator não estar presente quando 
foi indicado e, posteriormente, tendo verificado estar impedido, o 
plenário indica novo relator. 

► Reagendamento do Processo Disciplinar Ético - PDE 
018/2009 e PDE 013/2009.

► Indicação de relator de reconsideração - PP 027/2010 e 
PP 030/2010.

► Comissão de Orientação Ética - Apresenta relatório anual 
de atividades. 

► Reunião com vice-governador Flávio Arns - Conselheiro 
Nelson (CRP-08/07298) relata reunião com o vice-governador e 
secretário estadual de educação, Flávio Arns, Deputado Estadual 
Antonio Anibeli Neto e representantes do Sindicato dos Psicólo-
gos do Paraná, com o intuito de elaborar um projeto de lei para 
inclusão dos psicólogos nas escolas que não seja apenas autoriza-
tório. •

Reunião plenária realizada no dia 26 de novembro de 2011
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políticaspúblicas

Movimento 
Negro no Paraná

A construção de uma história justa do Estado do 
Paraná que considere a história da população 
negra no Estado a partir da contribuição dos 

africanos e seus descendentes está ainda num processo 
bastante lento. Contudo, hoje, não se pode, de forma tão 
natural, apresentar a imagem do Estado sendo “branco”, 
“europeu” como em tempos atrás se fazia.

O Paraná é o estado com maior percentual (27,4%, 
IBGE, 2010) e quantidade de negros (pretos e pardos) da 
região sul do Brasil. A reprodução deste ideário europeu 
tão intimamente ligado com uma tentativa de construção 
de uma identidade para o Estado foi consubstanciada por 
historiadores regionalistas do Paraná que tentaram “in-
ventar tradições” baseadas, sobretudo na ideia de desen-
volvimento econômico e social, mas, também, na repro-
dução de elementos presentes no racismo científico. Ou 
seja, a crença no determinismo geográfico, raça superior e 
imigração europeia como cerne na construção, formação 
e cultura paranaense onde a presença e contribuição dos 
africanos e afrodescendentes passaram por sistemáticas 
tentativas de invisibilização.

No mesmo sentido, estas questões atentam para a neces-
sidade de entender também como se deu essa tentativa de 
esvaziamento da história e da importância da população 
negra, e mesmo, das contribuições da escravização negra 
para a construção das bases econômicas e sociais do Pa-
raná. 

Haveria negros no Paraná? Observar esta característica 
das relações raciais no Estado é demasiadamente impor-
tante para compreender os efeitos destes ideários na for-
mulação e consolidação das políticas públicas no Estado 
onde a população negra tem tido, ao longo do tempo, re-
sultados desiguais. 

Já os movimentos negros, na tentativa de promover a 
igualdade entre brancos e negros, tem tido uma grande 
importância nas mudanças das características das relações 
raciais no Paraná. Os movimentos negros, conforme Joel 
Rufino (1994), seriam todas as entidades, de qualquer na-
tureza, e todas as ações que foram fundadas e promovidas 
por negros. Podem ser, por exemplo, as entidades religio-
sas (como é caso de terreiros de candomblé), mas também 

*Marcilene Lena Garcia de Souza
Lutas e conquistas por meio das políticas públicas
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*Doutora em Sociologia pela UNESP- Universidade Estadual Paulista. 
Diretora do IPAD Brasil- Instituto de Pesquisa da Afrodescendência; 

Diretora do Núcleo de Pesquisa do IDDEHA- Instituto de Defesa dos 
Direitos Humanos.

entidades assistenciais, recreativas (“clubes de negros”), 
artísticas (grupos de dança, capoeira, teatro, poesia, cul-
turais) e políticas.

A partir de suas estratégias de lutas, assim como na ver-
tente nacional, os movimentos negros conseguiram, de 
certa forma, sair vencedores em muitos aspectos, na últi-
ma década, sobretudo na forma de construção de políti-
cas focalizadas para negros na década de 2000. Tais polí-
ticas produziram impactos no combate às desigualdades 
sociais entre os negros, mas, sobretudo do ponto de vista 
simbólico, contrapor a imagem unicamente europeizada 
do Estado ou de um Estado sem a presença de negros. 

É pertinente observar alguns feitos importantes, na déca-
da de 2000, após a Conferência de Durban (Conferência 
Mundial de Combate ao Racismo e Discriminação Racial 
e outras formas correlatas de discriminação, que aconte-
ceu na África do Sul em 2001), como os programas de 
ações afirmativas focalizadas na população negra. Estes 
programas visam construir estratégias de promoção de 
igualdade de oportunidade para negros considerando os 
processos históricos injustos (escravização), as discrimi-
nações e as desigualdades sociorraciais e simbólicas nos 
diversos segmentos sociais (PNUD, 2005, IBGE, 2010).

Assim, aliada a uma conjuntura internacional, Federal e 
Estadual, os movimentos negros do Paraná conseguiram 
feitos que marcaram a história das relações raciais no 
Estado porque pautaram nas políticas públicas algumas 
demandas históricas da população negra no Brasil, princi-
palmente na Educação quando da implementação da Lei 
10.639/2003 que torna obrigatório o ensino de História 
da África, cultura africana e afro-brasileira nas escolas pú-
blicas e privadas, mas, também, na construção de projetos 
de inclusão de negros nas Universidades por meio de cur-
sos pré-vestibulares específicos para negros, e na constru-
ção de implementação de programas de ação afirmativa 
para negros em várias Instituições Públicas de Ensino Su-
perior através de reservas fixadas de vagas que, ao  longo 
dos anos, ficou mais conhecida como “cotas raciais”. 

Tais políticas merecem destaque ao longo da história das 
Instituições de Ensino Superior Públicas do Paraná por-
que foram demandadas pelos movimentos negros, mas, 
que possibilitaram objetivamente que a maioria destas 
instituições problematizasse o perfil étnico-racial e de 
classe dos seus alunos. Inclusive, em muitos dos progra-
mas de democratização das vagas nas Universidades, 
construiu-se também programas de inclusão de alunos 
oriundos de escolas públicas (cotas sociais) do qual, tem, 
ao longo dos anos, beneficiado significativamente a popu-

lação branca pobre e também programas para os povos in-
dígenas. As características destas políticas demonstraram 
que as demandas dos movimentos negros se traduziram 
em conquistas também para outros grupos étnicos-raciais 
como são os brancos pobres e povos indígenas. Este pro-
tagonismo dos movimentos negros continuam, em mui-
tas situações, também invisibilizada.

Outro momento importante da década de 2000 foi o tra-
balho realizado pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura, 
que esteve institucionalizado na estrutura do governo es-
tadual de 2003 até 2010, e que conseguiu revelar histórias 
importantes do Paraná que foram silenciadas pelos gover-
nantes e pelas Universidades. O Grupo mapeou, pelo me-
nos, mais de 80 comunidades remanescentes quilombolas 
espalhados em todo o Paraná. O Estado também se desta-
ca na região Sul do Brasil pelo número de Comunidades 
Remanescentes Quilombolas.

Outro grande feito, também a partir da demanda dos mo-
vimentos negros do Paraná, tem relação com o mundo do 
trabalho e o combate ao racismo e discriminação tanto 
nas empresas privadas como nos serviços públicos. Vê-se 
que, no caso especial dos serviços públicos, o Paraná cons-
truiu uma das políticas pioneiras no país que foi a cons-
trução de um programa de ação afirmativa, em 2003, que 
assegura vagas fixadas, de 10% para negros, em todos os 
concursos públicos do Estado.

Não obstante a constatação de avanços importantes na 
promoção da igualdade de oportunidade para negros no 
Paraná, tanto na educação média e superior quanto no 
mundo do trabalho, vários são ainda os desafios na cons-
trução de estratégias para a promoção da igualdade. As 
desigualdades entre brancos e negros no Paraná nestes 
espaços são enormes conforme se verifica nos indicadores 
do IBGE (2010). 

 Apesar dos desafios, é pertinente registrar os grandes 
avanços na promoção da igualdade étnico-racial do Pa-
raná ainda que, conforme indicadores,  apresentam im-
pactos pouco significativos do ponto de vista social para 
a população negra. Porém, o que não se pode deixar de 
registrar é que estes avanços ao longo da história do Esta-
do só aconteceram porque foram tensionadas pelos movi-
mentos negros. •
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O caso
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) tomou 
conhecimento de um caso que envolveu uma Instituição de Ensino 
Superior da região que oferece o curso de graduação em Psicologia 
formatado no sistema de módulos temáticos. 

O problema apresentado pela coordenadora do curso de graduação em 
Psicologia não esteve diretamente relacionado ao formato modular 
do curso, mas ao sistema adotado para a junção de turmas. Ela relata 
que os alunos recém-inscritos no curso ingressavam nas turmas 
em que houvesse vagas disponíveis, seguindo critérios meramente 
administrativos, o que estaria prejudicando o aprendizado e a própria 
compreensão dos conceitos básicos da psicologia. Ou seja, alunos 
calouros e veteranos passaram a realizar as mesmas atividades, fato 
que ignora toda a base de conhecimento necessária em cada etapa 
do curso.

Educação modular
CRP-PR se preocupa com os projetos pedagógicos adotados nos cursos de graduação em Psicologia

Obstáculos para uma 
formação de qualidade 

O caso chamou a atenção do Conselho. Há de se refletir, afinal, sob 
quais consequências a categoria deverá se render aos novos formatos 
de graduação oferecidos nas instituições, quando a qualidade é 
questionada pelos próprios professores e alunos.

Em contato com coordenadores de outras universidades, é inegável 
que há um condicionamento atual de ordem administrativa na 
organização do projeto pedagógico dos cursos de graduação. O 
modelo de curso de psicologia em módulos, amplamente aplicado 
em todo o país, propõe mais flexibilidade ao aluno, que pode realizar 
o curso sem risco de trancar as disciplinas. No entanto, as medidas 
que inferem na junção de turmas, a partir do momento em que os 
próprios alunos se sentem prejudicados, denotam que a preocupação 
permeia, muito antes, pelos interesses de ordem financeira. 

O CRP-PR certamente tem interesse em ter parte nessa questão, 
uma vez que a qualidade da formação do psicólogo refletirá em sua 
atuação posteriormente, enquanto agente fiscalizador e orientador 
da categoria. Porém, se depara com esse impasse ao ser privado de 
qualquer atitude de intervenção, uma vez que as instituições são 
protegidas pela chamada autonomia universitária. Para entender 
melhor o processo, a autonomia universitária é descrita pelo artigo 
207 da Constituição de 1988, garantindo a autonomia didático-
científica, administrativa, de gestão financeira e de patrimônio às 
universidades. 

Vale frisar que a autonomia universitária não se sobrepõe às condições 
gerais da oferta de educação superior no território nacional, 

De acordo com orientação da ABEP – Associação Brasileira 
de Ensino em Psicologia, o plano pedagógico em questão 
foi aprovado pelo MEC e, portanto, não é ilegal. Mas o 
CRP-PR questiona posicionamento da ABEP, pois apesar 
da legalidade,  o projeto poderia prejudicar a qualidade de 
formação, e a luta deve ser pela tentativa de modificar o plano 
pedagógico institucional. 

A resposta foi aceita pela coordenadora, que passou a 
desenvolver estratégias para buscar um acordo junto à Direção. 
Como não houve abertura para um diálogo entre as partes 
administrativas e pedagógicas da instituição, a referida pediu 
o afastamento do cargo.

inspiradas no legítimo interesse da sociedade por um padrão 
de excelência satisfatório nos estudos desse nível (arts. 206, 
inciso VII, e 214, inciso III), sendo esse o argumento que 
legitima a necessidade do credenciamento dos cursos de 
graduação pelo Ministério da Educação (MEC).

Ainda, conforme o artigo 209, o ensino é livre à iniciativa 
privada, desde que seja autorizado e avaliado pelo Poder 
Público, atendendo às normas gerais de educação segundo a 
própria Constituição.

Seria talvez o momento de uma reconsideração. Seja por 
parte do Poder Público, ao avaliar e revisar o conteúdo do 
regimento de autonomia dado às universidades; seja por 
parte do Conselho, tomando maior conhecimento sobre os 
processos de formação do profissional; ou, seja pelo próprio 
acadêmico, desenvolvendo um senso crítico mais apurado, no 
sentido de buscar uma formação qualificada.

Assim, em 22 de novembro de 2011, o Conselho emitiu um 
ofício consultando o MEC sobre o tema. O documento expõe 
o caso ao secretário de regulação e supervisão da educação 
superior, solicitando um parecer do Ministério, embasado na 
Resolução 8, de 7 de maio de 2004, segundo o artigo 17:

“As atividades acadêmicas devem fornecer elementos para 
a aquisição das competências, habilidades e conhecimentos 
básicos necessários ao exercício profissional. Assim, essas 
atividades devem, de forma sistemática e gradual, aproximar 
o formando do exercício profissional correspondente às 
competências previstas para a formação”. •

Acompanhe novas informações nas próximas edições da Revista Contato e escreva para a nossa 
redação dando a sua opinião sobre o caso pelo e-mail crp08@crppr.org.br.
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MÊS

CALENDÁRIO DE PLENÁRIAS 2012

Janeiro

Fevereiro

Maio

Junho

Setembro

Outubro

Julho

Agosto

Novembro

Dezembro

Março

Abril

Curitiba

Curitiba

Londrina

Curitiba

Curitiba

Cascavel

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Curitiba

Maringá

Curitiba

Sexta-feira
horário a definir

27

3

11

1

14

5

6

3

9

7

9

13

Sábado | 9h Local

Não terá

24

Não terá

22

21

Não terá

27

17

23

14

Não terá

27

Sexta-feira•

Comissões
a confirmar

28

25

26

23

22

27

28

18

24

15

24

28Confira o calendário completo com as 
datas das reuniões plenárias que serão 
realizadas no decorrer do ano de 2012 na 
sede do CRP-PR, em Curitiba, e também 
nas Subsedes de Londrina, Maringá e 
Cascavel.

• Dia 22/09 - Assembleia Orçamentária - às 16h 
em Curitiba.

• XIV EPP e I CIPTF - dias 23, 24 e 25 de agosto 
de 2012.

• As datas das plenárias de Comissões NÃO 
estão confirmadas. Informaremos sempre com 
antecedência a realização ou não das mesmas.
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CURITIBA
Quartas-feiras no CRP-PR 
aborda temas da Campanha
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná promoveu, duran-
te os meses de outubro e novembro, uma série de debates sobreas 
temáticas Qualidade de vida e Igualdade e Solidariedade, contem-
plando a Campanha do Psicólogo 2011-2012: Eu faço parte. 

Os encontros foram pautados durante as“Quartas-feiras no 
CRP”, evento realizado semanalmente na sede do CRP-PR, tra-
zendo informação e conteúdo atualizado para profissionais e aca-
dêmicos da Psicologia.

Doação de sangue
Em parceria com o Hemocentro e o Banco de Sangue do muni-
cípio, a subsede de Cascavel realizou uma campanha sobre o ato 
de doar sangue e sua importância, com o objetivo de incentivar a 
doação voluntária. A atividade, que aconteceu entre os dias 21 e 
25 de novembro, integra as ações realizadas pela Campanha do 
Psicólogo 2011-2012.

Marcilene Lena Garcia de Souza fala sobre a história e a cultura negra 
no Paraná

CASCAVEL
Palestra “Relacionamento 
e qualidade de vida na 3ª idade”
A subsede do CRP-PR de Cascavel,no intuito de promover a 
Qualidade de vida em sintonia com a temática do mês de outubro 
da Campanha do Psicólogo, promoveu uma palestra para o públi-
co da terceira idade e demais interessados. O evento, intitulado 
“Relacionamento e qualidade de vida na 3ª idade”, foi realizado no 
dia 27 de outubro, ministrado pela Psicóloga Romilda Guilland 
(CRP-08/15370), no Centro de Convivência de Idosos.

PARANAGUÁ
Semana de Luta contra a AIDS
Em Paranaguá, a representante setorial do CRP-PR no Litoral 
reuniu psicólogos e profissionais das áreas de Educação e da Saú-
depara participar das atividades realizadas no Dia Mundial de 
Luta contra AIDS, promovidas pela Prefeitura.

No dia 30 de novembro foi realizada, na Praça de Eventos 29 de 
Julho, a solenidade de abertura da Semana de Luta contra a AIDS. 
A programação continuou no dia 1º de dezembro com uma passe-
ata que saiu da Praça Fernando Amaro, às 10h.Logo após, foram 
realizadas apresentações culturais, com distribuição de preservati-
vos e materiais informativos, até às 17h.

PARANAVAÍ
Mesa-redonda aborda a presença 
da cultura africana no Paraná
A representação setorial do Noroeste realizou no dia 29 de no-
vembro, em Paranavaí, um debate com a temática: “Reflexões 
sobre o Universo Africano: Contexto Histórico, Religião e Mis-
ticismo”. O evento foi desenvolvido como parte da Campanha do 
Psicólogo 2011-2012.

O objetivofoi buscar a reflexão sobre o universo africano na te-
mática cultural e religiosa, visando o entendimento da constru-
ção social da formação do afro-brasileiro e suas complexidades do 
âmbito regional e nacional, agregando conhecimentos de diversas 
áreas.

O evento foi realizado em parceria com a Fundação Cultural de 
Paranavaí, Casa da Cultura Carlos Drummond de Andrade e GT 
de Patrimônio Cultural. 
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Ano da Avaliação Psicológica: Jornada
Avaliação Psicológica em Destaque
No dia 25 de novembro, a sede do CRP-PR promoveu a Jornada 
“Avaliação Psicológica em Destaque”, em sintonia com as ações da 
Campanha 2011 - Ano da Avaliação Psicológica. O evento teve a 
participação de psicólogos especialistas em Avaliação Psicológica 
voltada para a educação, para o trânsito e no âmbito hospitalar 
falando sobre as pesquisas na área. A palestra de abertura foi mi-
nistrada pela Psicóloga Mari Angela Calderari Oliveira (CRP-
08/01374).

Psic. Maria Joana Mäder-Joaquim (CRP-08/1899) aborda as pesquisas 
realizadas sobre a Avaliação Psicológica Hospitalar

1ª Conferência Regional sobre
Transparência e Controle Social 
– Curitiba e Região Metropolitana

Aconteceu no dia 9 de 
dezembro a 1ª Confe-
rência Regional sobre 
Transparência e Con-
trole Social – Curitiba e 
Região Metropolitana. 
A conferência foi pro-
movida pela Associação 
dos Municípios da Re-
gião Metropolitana de 
Curitiba (Assomec).

Foram discutidos no 
encontro: promoção da 
transparência pública 
e acesso à informação e 
dados públicos; meca-
nismos de controle so-
cial, engajamento e ca-

pacitação da sociedade para o controle da gestão pública; atuação 
dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle e 
diretrizes para prevenção e o combate à corrupção.

O evento ocorreu no Centro de Eventos da Fiep, em Curitiba.

ERRATA
Em nota divulgada na edição 78 sobre a Conferência 
Regional da Assistência Social, além das delegadas 
já citadas, também representaram o CRP-PR as Psi-
cólogas Mônica Vaz de Carvalho (CRP-08/11835), 
Jordana Nogueira Chawb (CRP-08/13466) e Pollya-
na Demarchi (CRP-08/15549). E representando o 
Conselho na Conferência Estadual de Saúde esteve 
a Psic. Conselheira Anaídes Pimentel da Silva Orth 
(CRP-08/01175).

03 de dezembro de 2011(sábado)

 na Sede do CRP-PR

Psicologia    
  Hospitalar
 A Saúde Mental nas diversas realidades hospitalares

XI Fórum de

LA_FlyerA5_ForumPsicHosp.indd   1 11/24/11   5:58 PM

XI Fórum de Psicologia Hospitalar: A Saúde
Mental nas diversas realidades hospitalares

No dia 3 de dezembro, 
o CRP-PR promoveu 
a 11ª edição do Fórum 
Paranaense de Psicologia 
Hospitalar, abordando a 
temática “A Saúde Men-
tal nas diversas realidades 
hospitalares”.

Entre os objetivos do 
Fórum está a agregação 
de profissionais e estu-
dantes interessados no 
desenvolvimento dos 
conhecimentos teóricos 
e práticos em Psicologia 
Hospitalar, assim como a 

promoção, a articulação e a análise crítica para novas propostas 
de atuação.
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acontecenoBrasil

Projeto de Lei 
sobre as Anuidades
Após longas discussões e negociações, o Congresso Nacional de-
cretou a Lei Federal nº 12514/2011, sancionada pela presidenta 
da república em 28/10/2011. 

Apesar de não ser consensual, o Governo Federal propicia uma 
regulamentação única para as cobranças em todas as categorias, o 
que pode minimizar o imaginário de hierarquização entre as pro-
fissões e, ao mesmo tempo, reforçar a opinião de que os conselhos 
profissionais são um importante aliado do Poder Público e da so-
ciedade contra os abusos e erros éticos cometidos por instituições 
e profissionais. 

Confira a lei na íntegra acessando o site do CRP-PR, no link le-
gislação.

Conferência Nacional da Saúde 
Entre os dias 30/11 e 4/12 foi realizada a 14º Conferência Na-
cional da Saúde, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
em Brasília.

O objetivo do evento foi discutir a política nacional de saúde, 
segundo os princípios da integralidade, da universalidade e da 
equidade. Os psicólogos Maria Sezineide Cavalcante de Melo 
(CRP-08/03183) e Carolini Cassia Cunha (CRP-08/16522) 
participaram do evento representando o CRP-PR, cujo tema foi: 
“Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública, 
patrimônio do Povo Brasileiro”.

APAF
Nos dias 10 e 11 de dezembro foi realizada, na sede do Conse-
lho Federal de Psicologia (CFP), em Brasília, a Assembleia das 
Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos 
de Psicologia.O evento reuniu representantes do CFP e dos Con-
selhos Regionais de Psicologia. Representando o CRP-PR, par-
ticiparam da APAF os Conselheiros João Baptista F. de Oliveira 
(CRP-08/00173), Sérgio L.Braghini (CRP-08/15660), Ludiana 
C. Rodrigues (CRP-08/14941), Nelson Fernandes Junior (CRP-
08/07298) e Carolina Walter (CRP-08/11381).

Seminário de Direitos Humanos 

Nos dias 17 e 18 de novembro, o CFP promoveu o VII Seminário 
Nacional Psicologia e Direitos Humanos em Brasília. Sob a temá-
tica central Drogas: Diretos Humanos e Laço Social, foi também 
lançada, durante o evento, a nova Campanha das Comissões de 
Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia - “Em 
nome da proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e ex-
clusão temos produzido?”

O psicólogo Guilherme Bertassoni (CRP-08/10536) participou 
do evento representando o CRP-PR.

Seminário sobre medicalização 
escolar/educacional
Entre os dias 11 e 14 de novembro aconteceu o II Seminário In-
ternacional sobre Educação Medicalizada – Dislexia, TDAH e 
outros Supostos Transtornos: novas capturas, antigos diagnósti-
cos na “Era dos Transtornos”, na Unip, em São Paulo.

O objetivo foi divulgar e discutir controvérsias científicas acerca 
do diagnóstico e tratamento de supostos transtornos de apren-
dizagem, tendo como pano de fundo a crítica à medicalização 
da sociedade, além de promover reflexões e subsidiar a atuação 
do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, na-
cional e internacionalmente. O Conselheiro Nelson Fernandes 
Junior (CRP-08/07298) participou do evento representando o 
CRP-PR.

Seminário
Emergências e Desastres 
O II Seminário Nacional da Psicologia em Emergências e Desas-
tres ocorreu entre os dias 23 e 25 de novembro, em Brasília.

O evento teve como objetivo possibilitar a expressão das produ-
ções e dos profissionais, produzir uma avaliação da conjuntura 
nacional e internacional sobre o tema de emergências e desastres, 
discutir a relação do tema com as políticas públicas, e estimular 
a integração latino-americana por meio da articulação da Rede 
Latino-Americana de Psicologia em Emergências e Desastres.

Os Psicólogos TonioDorrenbachLuna (CRP-08/07258) e Mar-
lyTerezinha Perrelli (CRP-08/04561) participaram do evento 
representando o CRP-PR.

CREPOP
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públi-
cas (CREPOP) realizou sua Reunião Nacional nos dias 25 e 26 
de novembro na sede do CFP. A Psicóloga Maria Sezineide Ca-
valcante de Melo (CRP-08/03183) e a funcionária Carmen Regi-
na Ribeiro (socióloga - técnica do CREPOP-08) participaram do 
evento representando o CRP-PR.

VIII Conferência Nacional
de Assistência Social
Entre os dias 07 e 10 de dezembro foi realizada, em Brasília, a 
Conferência Nacional de Assistência Nacional, no intuito de pro-
mover debates sobre a atual situação da profissão no 
país e propor novas diretrizes para o seu aper-
feiçoamento. A psicóloga Mônica Vaz de 
Carvalho (CRP 08/11835) represen-
tou o CRP-PR no evento. •
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O verão chegou e também as festas de final de ano, as fé-
rias e na sequência o carnaval. A circulação de pessoas 
por meio do turismo e viagens, aumenta consideravel-

mente. Diante disso, crianças e adolescentes vulneráveis sofrem 
as mais variadas formas de violação de Direitos Humanos como a 
Exploração Sexual, que se agrava neste período,  apesar dos esfor-
ços dos órgãos de proteção, entre outros, para enfrentá-la. 

A exploração sexual é considerada pela Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT), uma das formas de trabalho mais de-
gradantes, pois a criança é uma “mercadoria”. Para Leal (2003) a 
exploração sexual é “uma relação de mercantilização (exploração/
dominação) e abuso (poder) do corpo de crianças e adolescentes 
(oferta) por exploradores sexuais (mercadores), organizados em 
redes de comercialização local e global (mercado), ou por pais, ou 
responsáveis, e por consumidores de serviços sexuais pagos (de-
manda)”.

Ela é um fenômeno complexo produzido nas sociedades capitalis-
tas globalizadas, abarcando uma diversidade de interações sócio-
-sexuais. Apresenta-se com diversas roupagens como: a pornogra-
fia, a prostituição, os “programas”, turismo sexual, tráfico para fins 
sexuais, integrando o chamado mercado do sexo.

Por outro lado, de acordo com Ayres (2003), Belllenzani et al 
(2008) as populações que não tem seus direitos fundamentais 
respeitados e a desigualdade social em nosso país, acabam sendo 
“alvos fáceis”, pois, esta relação oferta/serviço, oferece para esta 
população vulnerável, o acesso, e a troca aos bens de consumo, 
como por exemplo, passeio em um barco, um jantar, entre outras 
interações e significados  peculiares deste mercado. No entanto, 
neste cenário a criança /adolescente não se percebe na condição 
de desproteção/exploração, onde se por um lado a oferta deste 
tipo de serviço dá acesso a determinados bens de consumo, por 
outro lado, além de não contribuírem para o seu desenvolvimen-
to pessoal e econômico, é uma ideia ilusória e contraditória, que 
acaba causando impactos na saúde através do uso abusivo de subs-
tâncias psicoativas, o sexo desprotegido levando à propensão de 
infecção por HIV/AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis, 

gravidez precoce, acidentes de trânsito, mortes por overdose, en-
tre outros riscos para o indivíduo e à coletividade, comprometen-
do o desenvolvimento físico-psicológico-moral-social das crian-
ças e adolescentes, não levando em conta a sua condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento.

Diante dessa realidade, faz-se necessário desconstruir a constru-
ção histórica em nosso país, no qual o “Turismo” e o “Turismo 
Sexual” são entendidos, vividos e explorados como sinônimos de 
prazer. Isso perpassa pelo esforço e conscientização de toda socie-
dade para que aconteça a efetiva mudança das crenças e valores 
que sustentam esta atividade. O investimento em politicas públi-
cas e sociais intersetorias e o devido cumprimento da Doutrina 
da Proteção Integral, preconizada no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e as legislações nacionais e internacionais, bem como 
a Declaração de Estocolmo, documento assinado de cooperação 
entre países, são bases para algumas das ações que darão sustenta-
ções para o enfrentamento deste complexo fenômeno.

Essa exploração remete a um fenômeno complexo, multicausal e 
transversal, e segundo a Declaração de Estocolmo (1998), atinge 
“todas as classes sociais e grupos na Sociedade, os quais podem 
contribuir para a exploração através da indiferença, o desconhe-
cimento das consequências nocivas sofridas pelas crianças e pelos 
valores que consideram as crianças e adolescentes como merca-
dorias”.  •
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inquietaçãoes

Exploração Sexual
* Psic. Terezinha Kulka (CRP-08/06694-2)
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matériacapa

Um olhar para 
as políticas públicas

Controle
Social
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Para que uma sociedade se sinta parte e favoreça mobili-
zações dentro das suas próprias organizações, as esferas 
públicas se subdividem criando formas de controle social. 

Ou seja, uma maneira de a sociedade fazer valer seus direitos e ser 
representada para o poder público. 

Essa é, talvez, a maneira mais efetiva de se fazer política e exigir 
que o Estado atenda às necessidades de determinados grupos, 
tendo como base a constituição brasileira. E com esses espaços 
abertos para receber a sociedade, o psicólogo toma seu lugar re-
presentando os anseios da comunidade, disponibilizando seu co-
nhecimento e olhar profissional ao atuar nas mais diversas áreas. 
Assim, o psicólogo está presente nos conselhos de saúde, assistên-
cia social, de políticas sobre drogas, de pessoas com deficiência, 
entre outras, participando de conferências municipais, estaduais 
e nacionais.

Nesse aspecto, a psicologia tem um papel técnico, que é impres-
cindível para a participação nos conselhos de controle social. 
Através do olhar de humanização, o profissional aponta aspectos 
do atendimento para os quais nem sempre os gestores são sensí-
veis. Assim, contribui no sentido de preparar-se para responder às 
demandas da sociedade de forma técnica e científica.

Por meio das lutas históricas do Conselho Regional de Psicolo-
gia do Paraná (antimanicomial, pelos direitos humanos, entre 
outras), torna-se notável que sempre é possível contribuir e, prin-
cipalmente, cobrar dos gestores a efetivação das políticas em que 
estamos inseridos. O psicólogo conselheiro Bruno Jardini Mäder 
(CRP-08/13323) alega que através desses conselhos, é possível 
disseminar a profissão da Psicologia, seus conhecimentos e efeti-
vidades. “Podemos nos basear na ciência da Psicologia para pro-
por ações e mudanças (ou manutenções) nas políticas públicas”, 
conclui o psicólogo, sendo essa uma de suas mais importantes 
contribuições de âmbito social.

Representatividade do CRP-PR
Para que a participação do psicólogo seja mais ampla nos domí-
nios do seu conhecimento profissional, o CRP-PR procura deba-
ter sobre as políticas públicas e sobre o aspecto da intervenção da 
profissão em reuniões plenárias, para que sejam levadas às con-
ferências posicionamentos melhor argumentados, configurados 
pela ética. De acordo com o psicólogo conselheiro Guilherme 
Bertassoni Silva (CRP-08/10536), o CRP-PR discute os temas 
de forma técnica, considerando a ciência da Psicologia e sua prá-
tica. “A discussão que existe no interior dos conselhos e conferên-
cias é sempre multiprofissional e intersetorial, com participação 
de segmentos de trabalhadores, usuários e gestores”, explica. A 
contribuição da Psicologia, portanto, se coloca de forma indis-
pensável, justamente por apresentar um posicionamento adequa-
do em cada área de controle social. 

Jardini destaca, para exemplificar a contribuição do CRP-PR, o 
crescente interesse contrário ao proposto pela reforma de saúde 
mental. Segundo deliberações do Conselho, há a necessidade 
de justificar a efetividade da política substitutiva, em atenção ao 
CAPS II, mas é preciso também reconhecer a dificuldade de im-
plementação do sistema de urgência e emergência, além de pro-
por mais qualidade na execução dos serviços. 

Isso significa que as discussões fortalecem as posições do CRP-PR 
e, por isso, é tão importante a participação da categoria. Nesse 
sentido, conforme afirma Bertassoni, o CRP-PR já se movimenta 
por meio de discussões e propostas de ações para ter mais parti-
cipação nas políticas públicas da Educação, por exemplo, onde a 
psicologia ainda não tem muito espaço. As politicas de afirmação 
de direitos para os públicos LGBT, Criança e Adolescente, Idoso 
e Mulher são transversais, que permeiam todas as outras. Ele ex-
plica, portanto, que, para atuarmos nessas esferas públicas é pre-
ciso levar em consideração e compreender a condição histórica 
de violação de direitos de cada grupo, buscando que estes sejam 
contemplados em todas as políticas.

Entenda como funciona
Controle Social significa a participação social na gestão 
publica.

Os conselhos de controle social são criados por legisla-
ção, mas eleitos através de conferências. E esse processo 
de conferência é outra forma de controle social. Nas 
conferências são levantadas as diretrizes que os gover-
nantes devem seguir e os conselhos fiscalizam e propõe.

Mas o mais importante é que a participação da socieda-
de civil nesses conselhos é prevista por lei.  E é isso que 
torna realidade a democracia participativa (diferente da 
democracia representativa, que acontece nas eleições). 
Portanto, Controle Social estabelece uma relação entre 
o poder publico e a sociedade, buscando soluções para 
os problemas econômicos e sociais.

O Conselho de Saúde, por exemplo, é paritário, ou seja, 
tem a participação de usuários, trabalhadores, gestores 
e prestadores de serviço. Já em outros conselhos, nem 
sempre essa paridade é respeitada. Enquanto os Conse-
lhos paritários são deliberativos (ou seja, podem efeti-
vamente impedir a ação de um governante), outros são 
apenas consultivos (possuem um papel de mobilização 
e discussão importante, mas não têm força legal para in-
tervir numa política). Este último tem como exemplo 
os Conselhos de Políticas sobre Drogas, LGBT, entre 
outros.

Conquistas
A participação do psicólogo nas políticas públicas é crescente e 
notável, uma conquista do CRP-PR, da categoria e da própria so-
ciedade, que hoje pode contar com atendimento profissional nos 
mais diversos aspectos. Tal avanço pode ser percebido com a in-
serção da categoria nos setores do Sistema Único de Saúde, como 
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), e no Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), em constante transforma-
ção através das ações propostas pelo Conselho.

As vitórias da profissão revelam o que hoje é uma realidade: o se-
tor público é, atualmente, o maior empregador de psicólogos no 
país. Além disso, a psicologia enquanto ciência é chamada para 
contribuir nas esferas jurídicas e em questões sobre direitos hu-
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Participação do CRP-PR
Cada vez mais presente nos Conselhos de Controle Social, atualmente podemos contar com representantes do CRP-PR 
em inúmeros eventos de políticas públicas. Entre as vagas conquistadas, o CRP-PR está presente nos Conselhos de Saúde, 
Assistência Social, de Políticas sobre Drogas, da Pessoa com Deficiência, do Direito à Cidade, etc. 

Nos Conselhos de Saúde, por exemplo, temos representação nas cidades de Curitiba, Maringá (suplente), Campo Mou-
rão, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Itaipulândia, São José dos Pinhais, Ponta Grossa, Arapongas, Londrina e Cascavel. Isso 
também acontece em outras instâncias, somando, ao todo, 84 vagas em Conselhos de Controle Social de âmbito Munici-
pal e cinco vagas em Conselhos Estaduais.

manos e civis. Um dos exemplos trazidos pelo psicólogo  
Jardini é sobre o projeto da defensoria pública parana-
ense, que prevê a participação do psicólogo na equipe.

Desafios
Segundo os conselheiros Bertassoni e Jardini, há de se 
trabalhar pela construção de uma representatividade 
cada vez mais forte e, sobretudo, coerente com os inte-
resses da categoria. E isso só é possível com a promoção 
de debates internos e reflexões pontuais, no intuito de 
tomar conhecimento de todos os aspectos que envolvem 
cada assunto, para que estejam capacitados para propor 
ações e discussões de maior relevância. “A ampliação do 
leque de políticas nos quais o psicólogo está presente é 
um processo contínuo e traz o compromisso de nos colo-
carmos tecnicamente em defesa das políticas públicas e 
de sua ampliação e aperfeiçoamento”, explica Bertassoni.

Outro desafio do CRP-PR é o de promover articulações 
com outras organizações e instituições para que sua luta 
seja também a luta de outras categorias.

Além disso, é importante que a categoria continue ba-
talhando por melhores condições de trabalho, seja pela 
redução da jornada para 30 horas, seja na tentativa de 
acabar com a terceirização do trabalho do psicólogo e 
demais profissionais da Saúde. A participação de todos 
os psicólogos nas discussões pela qualidade do trabalho 
também é fundamental para que haja maior contribui-
ção nas ações de controle social. 

E se há essa dificuldade de mobilização, tomamos talvez 
como um reflexo da própria sociedade que desconhece 
seu poder de participação nas políticas públicas, o CRP-
-PR se vê no desejo de estar presente em todos os espaços 
de controle social. No entanto, para que a participação 
seja efetiva e atuante, estuda-se a priorização de algumas 
políticas de âmbito geral, como as da Saúde, Assistência 
Social, Políticas sobre Drogas, Direitos da Criança e do 
Adolescente e Direitos da Pessoa Idosa. Tal encaminha-
mento não diminui, de forma alguma, a importância de 
outros conselhos, como o de Esporte, Economia Solidá-
ria, Comunicação, etc, mas são espaços que necessaria-
mente contam com forte contribuição do psicólogo. •
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A maioria das empresas tem como obrigatoriedade legal 
em sua estrutura organizacional, o SEMST, Serviços 
Especializados em Segurança, Higiene e Medicina do 

Trabalho, cuja finalidade é a promoção da saúde e proteção da 
integridade do trabalhador.

O SESMT é composto de técnicos de segurança, enfermeiros, 
engenheiros e médicos do trabalho estimados de acordo com o 
grau de risco e quantidade de funcionários. O Plano de Atenção à 
Saúde e Qualidade de Vidado Servidor tem papel similar ao SE-
MST e é desenvolvido na Prefeitura Municipal de Curitiba por 
meio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos com geren-
ciamento do Departamento de Saúde Ocupacional. Tem como 
objetivo promover a saúde, segurança e qualidade de vida do ser-
vidor público municipal de forma individual e coletiva. O traba-
lho é desenvolvido de forma multidisciplinar por equipe técnica 
composta por médicos do trabalho, médicos peritos, médico psi-
quiatra, engenheiro, técnicos de segurança do trabalho, psicólo-
gos, assistentes sociais, fonoaudiólogo, analistas organizacionais, 
terapeuta ocupacional e agentes administrativos.

Inicialmente o papel dos profissionais de psicologia no Departa-
mento de Saúde Ocupacional limitava-se às avaliações psicológi-
cas de servidores com foco no desempenho do cargo, visando dar 
subsídio à medicina ocupacional, quanto aos laudos de aptidão 
para o trabalho. Nesse aspecto, o desafio foi combinar a visão da 
psicologia clínica direcionada nas questões individuais dos ser-
vidores à visão organizacional, uma vez que o espaço ocorria no 
contexto da administração pública municipal.

Seguindo uma tendência mundial, a equipe de saúde ocupacional 
observou na prática e comprovou por estudos epidemiológicos, o 
crescimento dos casos de transtornos mentais, notadamente em 
atividades laborativas sujeitas a riscos psicossociais, isso é, riscos 
de maior exposição à sobrecarga emocional tais como: profissio-
nais do magistério, educadores, auxiliares de enfermagem, guar-
das municipais e fiscais. Como resposta a essa demanda surgiu em 
maio de 2005, o Programa de Saúde Mental. A coordenação do 
Programa ficou a cargo da área de Psicologia e recebeu orienta-
ção técnica da professora Lys Ester Rocha da Universidade de São 
Paulo e do psicólogo Raphael Di Laccio (CRP-08/00967).

O eixo estruturante do Programa abrange um conjunto de me-
didas educativas, preventivas, assistenciais e de reabilitação e é 
desenvolvido em duas vertentes: a prevenção e o tratamento dos 
casos de servidores identificados.

As ações de caráter preventivo são realizadas por meio de ofici-
nas de Prevenção do Estresse com o objetivo de proporcionar aos 

Psicologia 
e Saúde Ocupacional

Aliando a visão clínica à organizacional ¹Celia Regina Cordeiro Sampaio
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³Maria de Lourdes Iargas D’Avilla

¹ Psicóloga (CRP 08/00712), especialista em Administração de Recursos 
Humanos, Administração Pública e Desenvolvimento Regional.

² Psicóloga (CRP 08/02041), especialista em Gestão Pública, Saúde do 
Trabalhador e MBA em Administração e Políticas de Saúde.

³ Psicóloga (CRP 08/04837), especialista Saúde do Trabalhador, Adminis-
tração de Recursos Humanos e Gestão Pública. 

servidores e chefias o reconhecimento dos sintomas e fontes de 
estresse no trabalho e na vida pessoal, indicando elementos para 
redução do estresse, bem como, a análise dos riscos psicossociais 
nos ambientes de trabalho e recomendações de melhoria. 

Os servidores destacaram esse tipo de abordagem como um ganho 
pessoal e de autoconhecimento e enfatizaram a preocupação da 
Prefeitura em cuidar de seus servidores. As oficinas são formata-
das de acordo com as necessidades e peculiaridades da cada local, 
já que há uma grande diversidade de cargos e, portanto, muitas va-
riáveis interferem no trabalho.  Durante o processo, a aplicação do 
Inventário de Sintomas de Stress de Marilda Lipp facilita a iden-
tificação dos casos em que os níveis de estresse encontram-se ele-
vados. Assim, nesses casos, os servidores são encaminhados para 
tratamento especializado. Cabe ao Comitê de Ergonomia, propor 
a melhoria dos ambientes de trabalho. Os Comitês são compostos  
por servidores capacitados em ergonomia e pela equipe de saúde 
ocupacional da estrutura municipal. 

A Psicologia participa na reabilitação ocupacional, a qual busca 
aproveitar o residual laborativo do servidor com restrições de 
saúde, dentro do quadro da Prefeitura.  A equipe multidisciplinar 
após avaliação médica, do serviço social e da psicologia discute 
junto à perícia médica, o cargo compatível com as restrições de 
cada servidor, observando os critérios legais. A readaptação se dá 
de forma gradual, procurando ajustar o servidor às novas tarefas. 
Além disso, colegas e chefias também são orientados para receber 
o servidor reabilitado.

Portanto, a atuação do Psicólogo na saúde ocupacional vem conti-
nuadamente sendo edificada. O exercício profissional do psicólo-
go em saúde ocupacional exige visão e conhecimentos sistêmicos 
da organização e do trabalho, sem perder de vista a individuali-
dade de cada servidor.  O espaço do Psicólogo no Departamen-
to de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Curitiba vem sendo 
conquistado pelo empenho e seriedade do seu quadro de profis-
sionais. Apesar das dificuldades inerentes ao serviço público, a 
busca constante de conhecimentos, a reflexão e a oportunidade 
do debate multidisciplinar propiciam aos psicólogos, um campo 
de atuação desafiador e inovador na área de saúde ocupacional. •
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A importância dos símbolos e dos mitos é 
ressaltada pelo historiador romeno Mircea 
Eliade (1907-1986), o qual considera o pen-

samento simbólico como consubstancial ao ser hu-
mano; precedendo até mesmo a linguagem e a razão 
discursiva. Eliade diz que o símbolo revela certos as-
pectos da realidade – os mais profundos – que desafia 
qualquer outro meio de conhecimento e vai além atri-
buindo às imagens, símbolos e mitos, a capacidade de 
responder a uma necessidade e de revelar as modalida-
des mais secretas do ser. Assim sendo, temos que cada 
ser histórico traz consigo uma parte da humanidade 
anterior à História, logo a parte histórica de todo ser 
humano não se perde, mas traz a marca da lembrança 
de uma existência mais rica e completa. Os símbolos 
jamais desaparecem da “atualidade” psíquica, poden-
do mudar de aspecto, mas com a função permanecen-
do a mesma.

Mesmo diante da dessacralização do homem moder-
no (que alterou o conteúdo de sua vida espiritual), 
não se rompeu com as matrizes da sua imaginação e 
com as questões mitológicas, assim sendo, o interesse 
pelas imagens e símbolos não diminuíram, pois es-
ses nos oferecem um possível ponto de partida para 
a renovação espiritual do homem moderno. A partir 
disso, Eliade fala da “redescoberta” do simbolismo, 
citando a psicanálise, a superação do “cientismo” da 
filosofia, o renascimento do interesse religioso pós 1ª 
Guerra e as múltiplas experiências poéticas, como fa-
tores que contribuíram para tal retorno da atenção do 
público sobre o símbolo como um modo autônomo 
de conhecimento. (ELIADE,1991).

Eliade cita em sua obra, o psicólogo Carl G. Jung 
apontava para os “dramas” do mundo moderno, os 
quais seriam derivados de um desequilíbrio da psi-
que, tanto individual quanto coletiva, provocado em 

Mitos, símbolos e o 
arquétipo do herói 1Vinícius Romagnolli Rodrigues Gomes 

2Solange Ramos de Andrade 

grande parte pela esterilização crescente da imagina-
ção. Assim sendo, ter imaginação seria ver o mundo 
em sua totalidade, e isso explicaria a ruína do homem 
a quem falta tal “imaginação”; ele é cortado da reali-
dade profunda da vida e de sua alma. O símbolo - o 
mito, a imagem - pode ser camuflado, degradado, po-
rém jamais extirpados, tendo sobrevivido até os dias 
de hoje. 

Os arquétipos 
na Psicologia Junguiana
A tentativa de compreender tais mitos e símbolos pa-
rece ser inerente ao homem, movendo-o em direção a 
uma “busca” por respostas. E é a partir dessa busca de 
compreensão de seu mundo interno que o psiquiatra 
suíço Carl Gustav Jung (1875-1961) procurou resga-
tar o universo simbólico humano e formular seu siste-
ma interpretativo. 

Jung percebeu que a compreensão dos símbolos era 
crucial para o entendimento da natureza humana, 
então explorou as correspondências entre os símbolos 
que surgem na vida dos indivíduos e as imagens sim-
bólicas religiosas subjacentes, sistemas mitológicos e 
mágicos de muitas culturas e eras. A partir de tais es-
tudos, sugeriu a existência de duas camadas da psique 
inconsciente; a pessoal e a coletiva. O inconsciente 
pessoal seria aquele que inclui conteúdos mentais ad-
quiridos durante a vida do indivíduo e que foram es-
quecidos ou reprimidos, enquanto que o inconsciente 
coletivo seria uma estrutura herdada comum a toda a 
humanidade composta dos arquétipos. 

O conceito de inconsciente coletivo permitiu que 
Jung tentasse resolver duas questões que considerava 
relevantes: explicar a semelhança entre conteúdos 
simbólicos individuais e temas místicos recorrentes 
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ao longo da história da humanidade e integrar a Histó-
ria como um elemento formador da psique individual. O 
inconsciente na perspectiva junguiana é, portanto, uma 
entidade viva, independente de nossa percepção sobre ele, 
acima das noções dualistas de bem e mal. É a outra parte 
de nossa psique que o ego desconhece. 

Com a descoberta do inconsciente coletivo e suas estrutu-
ras, os arquétipos, Jung lançou uma nova luz na interpre-
tação dos mitos, das visões e dos sonhos. Suas descobertas 
mudaram completamente o universo mental do homem 
moderno, traçando um caminho para que tal homem saia 
de sua crise espiritual. Pois, para Jung, o mundo moderno 
está em crise, e essa crise é provocada por um conflito ain-
da não resolvido nas profundidades da psique.

Diante de tais concepções, Jung faz uma interpretação 
dos mitos como fenômenos psíquicos que revelam a pró-
pria natureza da psique. Para Jung, os mitos condensam 
experiências vividas repetidamente durante milênios; 
experiências típicas pelas quais passaram e ainda passam 
os seres humanos. O mito procura explicar os principais 
acontecimentos da vida, fenômenos naturais, origens do 
homem e do mundo através de deuses, semideuses e he-
róis. A partir disso, vemos que todas as culturas têm os 
seus mitos, muitos dos quais são expressões particulares 
de arquétipos comuns a toda humanidade. Assim sendo, 
os mitos são formas de expressão dos arquétipos, falando 
daquilo que é comum aos homens de todas as épocas.

Os mitos se referem, ainda, às realidades arquetípicas, ou 
seja, às situações com as quais todo ser humano se depara 
ao longo da sua vida. E vão além ao explicar, auxiliar e pro-
mover as transformações psíquicas tanto no nível indivi-
dual quanto no coletivo de certa cultura. Toda mitologia 
se torna assim, uma forma de tomada de consciência, um 
elemento para nos identificar. Existem mitos universais 
e os de cada cultura, mitos iguais para todas as épocas e 
novas roupagens, porque o que é arquetípico é o tema e 
a partir deste tema podem surgir novas formas de coloca-
ção. 

Campbell e a trajetória
do herói
Em sua obra “O Herói de mil faces”, Joseph Campbell pa-
ralelamente às teorias de Carl Jung sobre os arquétipos e 
o inconsciente coletivo, trabalha com a noção de que as 
histórias estão ligadas por um fio condutor comum. As-
sim, desde os mitos antigos, passando pelas fábulas e os 
contos de fadas até os mais recentes sucessos de bilheteria 

do cinema americano, a humanidade vem contando e re-
contando sempre as mesmas histórias. Essa história oculta 
dentro de outras histórias é chamada por Campbell de “A 
Jornada do Herói Mitológico”, ou de “Monomito”, e tem 
servido de base e orientação para profissionais que estu-
dam e se dedicam às diversas formas do contar histórias, 
desde psicólogos, escritores e contadores de histórias, dra-
maturgos, roteiristas e críticos de cinema.

A nossa “aventura” da vida não é impar, imprevisível e 
perigosa, mas é antes de tudo a série de metamorfoses 
padronizadas pelas quais os homens têm passado, em to-
das as partes do mundo, em todos os séculos e sob todas 
as aparências assumidas pelas civilizações.Dessa forma, 
se pudermos recuperar algo esquecido por nós mesmos, 
ou por uma geração ou por toda civilização a que per-
tencemos, poderemos ser portadores da boa nova, heróis 
culturais do nosso tempo. Campbell também nos fala 
sobre a universalidade da mitologia, sobre os conteúdos 
simbólicos que se repetem nas mais diversas culturas e 
das diferentes ciências, e que contribuem para desvendar 
os ensinamentos e o aspecto intemporal da mitologia. O 
termo arquétipo utilizado por Jung para designar a forma 
imaterial à qual os fenômenos psíquicos tendem a se mol-
dar, seriam as tendências estruturais invisíveis do símbolo 
que criam imagens ou visões que correspondem a alguns 
aspectos da situação consciente. Para Jung, essas “imagens 
primordiais” se originam de uma repetição constante de 
uma mesma experiência durante gerações e tendem a pro-
duzir a repetição e elaboração dessas mesmas experiências 
em cada geração. 

A partir desse conceito, podemos compreender o herói 
enquanto uma figura arquetípica, a qual reúne os atri-
butos necessários para superar de forma excepcional um 
problema de dimensão épica. Essa figura varia consoante 
a época e é marcada por uma projeção ambígua, represen-
tando a condição humana na sua complexidade psicoló-
gica, social e ética e por outro lado transcende essa condi-
ção, representando facetas e virtudes (como fé, coragem 
e determinação) que o homem não consegue, mas que 
gostaria de atingir. O heroísmo é um fato profundamente 
arraigado no imaginário e na moralidade popular, feitos 
de coragem e superação inspiram modelos e exemplos em 
diversos povos e culturas constituindo assim figuras ar-
quetípicas. Situações de guerra, conflito e competição são 
ideais para a realização de feitos históricos; a inspiração 
heroica surge muitas vezes da problemática imposta pelo 
ambiente ou por uma situação adversa, cuja solução exige 
um esforço extraordinário.



Campbell vê na figura arquetípica do herói, aquele que 
conseguiu vencer suas limitações históricas, pessoais e 
locais e alcançar formas válidas e humanas. A primeira 
tarefa é retirar-se da cena mundana e iniciar uma jornada 
pelas regiões causais da psique (onde residem as dificulda-
des) a fim de tornarem claras e erradicar as dificuldades. 
A segunda tarefa é, por conseguinte, retornar ao nosso 
meio, transfigurado e ensinar a lição de vida renovada que 
apreendeu. A aventura do herói é antes de qualquer coisa, 
uma tarefa de autodescoberta e de autodesenvolvimento. 

O processo de individuação
Podemos notar que a aventura do herói nada mais é do 
que o processo de individuação, conceito central da te-
oria junguiana e que representa a própria finalidade da 
vida; um processo de profundo autoconhecimento, no 
qual nos confrontamos com velhos medos e conteúdos 
que desconhecemos de nós próprios. Ao nos entregar-
mos a esse caminho nada racional, Jung considera que a 
vida parecerá ser conduzida por uma sabedoria maior a 
qual denominou Self (Si - mesmo); o centro de cada um 
de nós. Individuar-se significa fazer o ego (a consciência 
da superfície) ir ao encontro desse centro. Representa 
separar-se da massa; do turbilhão inconsciente e adquirir 
autonomia; tornando-se assim, uma totalidade psicológi-
ca, sem divisões internas, atingindo a personalidade total 
e a realização pessoal.

Nessa perspectiva, o processo de individuação mostra-se 
como a base da nossa existência. Em algum momento a 
psique chama o ego a voltar-se para si (o chamado para 
aventura do qual Campbell nos fala), a conhecer-se, a 
vasculhar no interior as verdades até então buscadas no 
exterior. A partir daí novos horizontes se abrem para a 
realização pessoal, entretanto, se o ego se recusa a tal au-
toconscientização (recusa o chamado para aventura), a 
vida tende a se encaminhar a um conflito insustentável; 
podendo derivar daí certas doenças, fracassos e até mesmo 
a morte (que também pode ser uma morte simbólica). 

Acessar o inconsciente nos faz ver que os conflitos da 
humanidade acontecem primeiro dentro de cada um de 
nós, sutilmente, para depois se exteriorizar. Para Jung, 
nos entendermos com aquilo que não conhecemos de nós 
mesmos, integrando aspectos inconscientes a aspectos 
conscientes é o grande passo que falta ao homem. Só as-
sim deixaremos de ver o inimigo no outro e o reconhece-
remos onde sempre esteve: dentro de nós. É a partir desse 
autoconhecimento de cada indivíduo, dessa volta do ser 
hu¬mano às suas origens, ao seu próprio ser e à sua verda-
de individual e social, que podemos ter o início da cura da 
cegueira que domina o mundo de hoje. 

Consideraçãos finais
Por fim, podemos notar a grande importância dos símbo-
los, mitos e arquétipos na nossa existência, tendo em vis-
ta que mesmo com suas “mil faces” e as novas roupagens 
que recebem de acordo com o momento histórico, estes 
permanecem presentes na “atualidade psíquica” de cada 
indivíduo ou grupo social. É nesse sentido que as obras de 
Campbell, Eliade e Jung se aproximam, ao buscar revelar 
a existência de uma lógica do símbolo, ou seja, que certos 
grupos de símbolos se mostram coerentes e encadeados 
logicamente entre si e que, assim, seriam passíveis de se-
rem formulados sistematicamente e traduzidos em ter-
mos racionais. Assim sendo, podemos notar a importân-
cia fundamental de tais autores para um “resgate” ou uma 
“redescoberta” do simbolismo, bem como para ampliar o 
interesse pela História e a Psicologia das Religiões. •
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Afetividade
A afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa de que o 
ser humano pode participar. Inicia-se a partir do momento em 
que um sujeito se liga a outro pelo amor, pelo também complexo 
e profundo medo da perda. Quanto maior o amor, maior o medo 
da separação, da perda e da morte, o que acaba desencadeando 
outros sentimentos, tais como o ciúme, a raiva, o ódio, a inveja, a 
saudade. (CAPELATO, 2002).

Para Capelato (2002) a afetividade é a mistura de diversos ou-
tros sentimentos, tais como ciúme, raiva, ódio inveja, saudade. E 
aprender a cuidar adequadamente de todas essas emoções é que 
vai proporcionar ao sujeito uma vida emocional plena e equili-
brada.

O processo de formação da pessoa atravessa toda a existência hu-
mana e assume matizes diferentes em cada fase da vida. Em cada 
etapa o homem é chamado a aprofundar o conhecimento de si 
mesmo, a tornar-se pessoa, a realizar-se como pessoa. (BRAN-
DÃO, 2007).

Entretanto, no desenvolvimento da afetividade não temos cons-
ciência de estar também destruindo a fonte do prazer, do amor. É 
neste momento que o sujeito necessita de um cuidador - um ou-
tro sujeito (já cuidado) que vai estabelecer os limites necessários, 
impedindo-o de destruir a sua fonte de amor, destruindo assim 
toda e qualquer afetividade. (CAPELATO, 2002).

“Em nome da afetividade, as diferenças por gênero podem se di-
luir, em particular, discursivamente, mas se destacando os senti-
mentos e o direito sexual ou o exercício da sexualidade de acordo 
com modelos próprios”. (CASTRO; ABRAMOVAY; DA SIL-
VA, (2004, p. 86) APUD GUEDES, (2002).

A sociedade contemporânea está marcada por um estilo de vida 
voltado para o resultado individualista, ou seja, para o sucesso a 
qualquer preço. Assim, tenta colocar em segundo plano as dife-
renças, as relações humanas, a importância do outro, a postura 
crítica, a afetividade. Há uma desconsideração dos aspectos sub-
jetivos e do ser humano como ser complexo, total e, entre outras 
coisas, afetivo. (BARRETO; DA SILVA, 2004).

Para Brandão (2007) assumir a tarefa de educar implica na dis-
ponibilidade em acompanhar os educandos em suas perguntas, a 
deixar-se tocar pela realidade deles, com suas dificuldades e desa-
fios e, por isso, constitui uma possibilidade constante para o edu-
cador aprofundar seu próprio processo formativo.

Barreto e Da Silva (2004) relatam que a escola é vista como por-

tadora de uma função social, porque compartilha com as famílias 
a educação das crianças e jovens; uma função política, pois con-
tribui para a formação de cidadãos; e uma função pedagógica, na 
medida em que é o local privilegiado para a transmissão e cons-
trução de um conjunto de conhecimentos relevantes e de formas 
de operar intelectualmente segundo padrões desse contexto social 
e cultural. 

Sexualidade
“A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve 
gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvi-
mento emocional, amor e reprodução.” (CASTRO; ABRAMO-
VAY; DA SILVA, 2004, p. 29). 

Brandão (2007) afirma que a dimensão física assume um espaço 
significativo pelas mudanças no corpo e pela manifestação dos 
impulsos sexuais. A sexualidade revela-se à consciência humana 
subitamente como impulso, localizado na dimensão biológica, 
fisiológica, ainda não compreendida, assimilada ou integrada à 
personalidade.

A sexualidade é experimentada ou expressa em pensamentos, fan-
tasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práticas, pa-
péis e relacionamentos. Além do consenso de que os componen-
tes socioculturais são críticos para a conceituação da sexualidade 
humana, existe uma clara tendência, em abordagens teóricas, de 
que a sexualidade se refere não somente às capacidades reprodu-
tivas do ser humano, como também ao prazer. Assim, é a própria 
vida. Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos costu-
mes, nossas relações afetivas, nossa cultura. (CASTRO; ABRA-
MOVAY; DA SILVA, 2004).

A intensificação do impulso e desejo sexual são apelos constantes 
que aos poucos tendem a se inserir no contexto da existência pes-
soal. A sexualidade adquire uma direção ou ordenação pela ten-
dência erótica, que envolve a dimensão física e psíquica. (BRAN-
DÃO, 2007). 

Estando presente aqui algo além do desejo sexual: a pessoa sente 
atração pelo jeito de ser do outro, sente-se bem ao lado dele. É a 
atitude presente em um casal de namorados apaixonados, onde 
está presente um fascínio pela outra pessoa, não só pelo seu corpo: 
pelo seu jeito de olhar, falar, pelo modo com o qual se relaciona 
com os outros, próprio dela, pela sua capacidade excepcional de 
fazer algo. (BRANDÃO, 2007). 

Brandão (2007, p. 02) relata que o “processo de amadurecimento 

Sexualidade 
e Afetividade

Um estudo de caso prático em uma escola de ensino básico de Apucarana
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sexual inicia-se pela congruência progressiva das tendências 
sexuais e eróticas, pois a sexualidade expressa a necessidade de 
encontro, de comunhão”. O mesmo autor afirma ainda que:

Para educar é necessário ser uma pessoa viva, empenhada com 
a própria humanidade e ser capaz de acolher integralmente 
o outro. Se o adolescente encontra no educador acolhimen-
to às suas perguntas e anseios mais profundos, se é ajudado 
para levá-los a sério, descobrirá que deles surge um tipo de 
satisfação e correspondência inimaginável. Suas exigências de 
verdade, de bem, de beleza, de justiça, tornam-se critério para 
identificar o que aperfeiçoa, favorece o seu desenvolvimento 
e o que o atrapalha e destrói. A riqueza do desenvolvimento 
pessoal, da própria afetividade e sexualidade se revela quando, 
atravessando a aparência das coisas, torna-se possível olhar 
com sinceridade e profundidade para si próprio, para o outro, 
para a realidade. (BRANDÃO, 2007, p. 05).

A sexualidade na escola é tópico polêmico, considerando a 
multiplicidade de visões, crenças e valores dos diversos ato-
res (alunos, pais, professores e diretores, entre outros), assim 
como os tabus e interditos que social e historicamente cercam 
temas que lhe são relacionados. Como se registra na pesqui-
sa, para alguns pais escola não é lugar para ensinar saliências, 
mas também se documenta que a maioria dos pais, e em maior 
proporção professores e alunos, são favoráveis à discussão so-
bre sexualidade nas escolas. (CASTRO; ABRAMOVAY; 
DA SILVA, 2004).

Segundo Castro, Abramovay, e Da Silva (2004, pp. 38-39) 
o debate contemporâneo a respeito da sexualidade na escola 
tem sido desenvolvido, em particular, por duas perspectivas: 

• a higienista: que reduz o corpo aos conceitos de assepsia, 
controle e prevenção, delegando a um único professor, o de 
ciências, o que consideram o “saber competente”. 

• ao campo da biologia: sendo que os professores das 
demais áreas se eximem de quaisquer responsabilidades no 
que concerne à educação sexual dos alunos ainda que essa, 
subliminarmente, se realize por comentários, observações e 
até por silêncios quando situações consideradas sexualizadas 
ocorrem ou preconceitos se materializam em brincadeiras e 
por outras expressões. Conversa-se sobre sexo, os professores 
emitem, inclusive, valores, “acha-se” isso ou aquilo sobre prá-
ticas e relacionamentos sexualizados, mas há professores que 
não se dão conta de que, em tais conversas e emissões de opi-
niões, estão ensinando ou reproduzindo ideologias.

“Assim, para se atingir o pleno desenvolvimento da afetivi-
dade e sexualidade é preciso chegar à atitude do amor que é 
a forma mais elevada possível do enamoramento”. (BRAN-
DÃO, 2007, p. 02).

O caso em estudo
O projeto foi realizado no Centro de Atenção Integral à 
Criança e ao Adolescente – CAIC, localizado na cidade de 
Apucarana/PR.

Atividades desenvolvidas
Elaboração do projeto; Levantamento bibliográfico sobre 
afetividade e sexualidade; Preparação do material a ser utiliza-
do no projeto; Preparação dos alunos envolvidos no projeto; 
Aplicação de questionários sobre os temas para as crianças; 
Levantamento das repostas e aplicação de feedback em for-
ma de palestras, jogos e dinâmicas; Promoção de reuniões de 
formação com os professores da Instituição (CAIC); Pro-
moção de uma reunião informativa com os pais das crianças 
envolvidas no projeto; Promoção de uma manhã informativa 
com os pais e recreativa com os filhos realizando um almoço 
de encerramento; Preparação e execução do Micro Ensino 
(apresentar o resultado dos trabalhos para as turmas de en-
fermagem, professores e direção do CAIC); e elaboração de 
um relatório final.

Principais atividades 
e resultados do projeto
Durante a realização do projeto foi reservado tempo especial 
para treinamento da equipe de enfermagem e motivação dos 
professores e alunos do CAIC envolvidos no projeto, para 
que estejam realmente integrados com a equipe de educado-
res das áreas de psicologia e enfermagem.

Dentro do trabalho como parte primordial do trabalho de 
integração e ação dos educandos, várias temas foram desen-
volvidos, tais como:

• Gravidez na adolescência

• Sexo e respeito ao corpo

• Anatomia: a utilização dos protótipos do curso de enfer-
magem faz com que os alunos possam vivenciar de maneira 
prática o funcionamento do corpo humano.

Durante toda a realização do trabalho os educandos iam 
apresentando seus traumas e as maiores dificuldades afetivas 
enfrentadas, ocasionadas muitas vezes por famílias desestru-
turadas, descaso dos pais e parentes.

Em certo encontro uma das educandas, uma menina de nove 
anos começou a chorar. Um dos coordenadores retirou a me-
nina do grupo e foi com ela para o fundo da sala. O que a 
menina relatou foi chocante. Disse ela: 
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“Pediria a Deus para conhecer minha mãe que 
me abandonou quando eu era criancinha. É 
triste ser abandonada. Por que eu fui abando-
nada?”

O que se mostrou mais interessante é que quando a menina 
voltou ao seu lugar, ainda chorando, uma outra menina de 
oito anos a abraçou e ficou acariciando-a e falando qualquer 
coisa em seu ouvido. O coordenador novamente interviu 
questionando o que dizia para a menina que chorava. Ela dis-
se: 

“Ah, to dizendo pra ela não chorar, não ficar 
triste. Todo mundo tem problema. Ela fica triste 
eu fico também”. 

Demonstrando em poucos encontros que a ajuda pode vir até 
de entes mais novos e menos experientes, entrelaçando traços 
de afetividade que podem mudar a vida daqueles que necessi-
tam de afeto e carinho.

Nesse mesmo encontro, somaram-se outros pedidos, que ti-
nham sua causa na mesma desestruturação familiar e também 
da falta de instrução dos pais e parentes próximos, tais como: 
liberdade para o pai que está preso, comida que está faltando 
em casa, cura para a mãe que está doente, emprego para o pai 
que não trabalha há dois anos, dentre outros.

Para os coordenadores e docentes participantes foi esse mais 
um dia em que o retorno para o lar foi feito de cabeça baixa, 
pois, é impossível não ser atingido por relatos tão tristes.

Quando os educandos, estando participando das dinâmicas, 
eram indagados sobre a estrutura de família e o relacionamen-
to familiar, era mais um dia em que a autoestima dos educa-
dores era atingida. Pois, muitas dessas crianças pertencem a 
famílias completamente desestruturadas. Assim o conceito 
de família e afetividade dessas crianças é mínimo.

Uma das atividades mais positivas e geradora de resultados de 
todo o projeto foi a urna (com cadeado) para coleta de per-
guntas.

Os educandos foram informados que esta urna ficaria na sala 
da coordenação em dia determinado e que todas as perguntas 
sobre sexualidade e afetividade que eles quisessem fazer pode-
riam ser depositadas ali. Foi apresentada a eles também uma 
ficha para ser utilizada na elaboração das perguntas e não era 
necessária a identificação. 

Com isso os educandos não se sentiam inibidos em perguntar 
e o trabalho fluía de maneira mais natural, com maior quanti-
dade e qualidade nos dados investigados.

Juntamente com a direção do CAIC, a urna foi aberta apro-

ximadamente dois meses após sua colocação para verificação 
do conteúdo. O resultado foi espantoso, pois havia questões 
inteligentes, mas havia também muitas agressões aos educan-
dos e aos educadores. 

A partir disso, com base nas perguntas colocadas na urna, 
foi decidido que o projeto focaria suas atividades nos temas 
principais de interesse dos educandos que são: i) gravidez; ii) 
menstruação; iii) homossexualismo; iv) HIV; v) sexo; vi) na-
moro; e vii) anatomia.

Conclusões
De modo geral, todo o projeto e todo trabalho foi muito po-
sitivo. Tanto que as crianças e os pais querem que o projeto 
continue. Interessante também é o aprendizado por parte dos 
educadores.

As dinâmicas dentro do projeto focaram especialmente a co-
operação, integração, doação, união, auto-imagem, relaciona-
mentos familiares e partilha.

 Os objetivos do projeto inicial foram alcançados e se pode 
afirmar que deu certo. Primeiro, pela observação: as crianças 
envolvidas no projeto com certeza estão com um comporta-
mento melhor. Segundo, que em conversas com alguns pais, 
eles revelam como o projeto está melhorando até mesmo o 
vocabulário do filho. Terceiro, este projeto foi aprovado e 
apresentado em dois encontros científicos: uma na FAP e ou-
tro na UNOPAR. Quarto e mais importante é que a direção 
da escola solicitou a continuação do projeto e a instituição 
mantenedora do projeto aprovou a continuidade.

A partir dos relatos e casos dos educandos as palestras, dinâ-
micas foram sendo conduzidas com ajuda de grupos de apoio 
e profissionais experientes nas mais diversas áreas da medici-
na e ciências sociais. A atuação dos voluntários foi primordial 
para a boa condução do trabalho, pois possibilitou maior ca-
pacidade criativa nas dinâmicas e palestras para os educandos 
e também para os pais dos educandos.

Pode-se afirmar que após vários anos de trabalho neste proje-
to, muito material foi coletado, muitos relatos foram ouvidos 
e descritos, sendo impossível descrever e imaginar essas expe-
riências sem se emocionar. 

Mesmo assim vale ressaltar que nem tudo é tragédia. Acon-
tecem centenas de cenas e fatos positivos, e por estes, e tam-
bém pelos negativos, acreditamos que vale a pena continuar 
semeando.

Deste modo o trabalho buscou relatar o desenvolvimento de 
um projeto social de extensão realizado em prol de crianças 
e adolescentes do ensino básico de uma escola pública de 
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Apucarana. Demonstrar as principais características 
e relacionamentos dos educandos partindo de inves-
tigações conduzidas na base de dinâmicas focadas em 
psicologia é o tema maior deste trabalho.

Conciliar afetividade e sexualidade é o maior desafio 
do projeto, partindo de temática de que com educa-
ção sexual e respeito ao próprio corpo, baseando os 
relacionamentos em afetividade os educandos pode-
rão ter uma vida melhor, mesmo convivendo em am-
bientes desfavoráveis ao desenvolvimento pleno do ci-
dadão. E que mais adiante possam atuar como agentes 
educadores em sua comunidade.

Por fim, o trabalho mostra como conclusão que o 
mais importante de tudo isso é perceber em cada en-
contro com os alunos, a felicidade, o rosto de felici-
dade de cada um. É muito gratificante e um aspecto 
motivador na caminhada dos educadores e voluntá-
rios participantes. • O autor é psicólogo e docente da Faculdade de Apucarana - FAP.
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psicólogodaSilva

Vez ou outra, encontramos pessoas que nos provocam a criatividade. Elas nos 
provocam a sair do comum, a fazer nossos pensamentos mais conservadores 
deixarem de serem commodities.   Elas nos causam uma alegre inquie-

tação, certa vontade de sair do comum, agir e não reagir, assim nos provocan-
do a sair do comum.  Essas pessoas nos levam a um estado de graça, de profun-
da contemplação, da mesma forma que a arte pode nos levar.  Tem a leveza de 
José Carlos Fernandes, a graça de Ana Carla Fonseca e a curiosidade de Vilma 
Chiara, todos dotados de uma profunda sabedoria.  Mesmo nos mais rápidos 
encontros nos tocam inocentemente com algo indizível.

Ando prestando mais atenção nas pessoas, tentando sair do 
meu olhar diagnóstico “prêt-à-porter”, me provocando a criar 
novas perspectivas a cada encontro.  Penso que duas pessoas 
jamais se reencontram. O que nos diz que já conhecemos são 
apenas conceitos que formamos sobre o outro. Cada encon-
tro é com o novo. Por medo dele é que nos apegamos aos 
conceitos.  

Quem sabe possamos encon-
trar essa criatividade pro-
vocativa nas pessoas mais 
improváveis quando 
tirarmos delas nossos 
conceitos tão cuidado-
samente construídos.

Pessoas criativas
Por Tonio Luna
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o seu 
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A luta contínua do Ato Médico

Com tantas informações sobre o Ato Médico parece 
não haver entendimento ainda sobre a gravidade da 
situação. Principalmente o CFP demonstra confusão 

sobre o Ato Médico. Para vocês, caros leitores, compreende-
rem essa situação, sugerimos uma consulta ao site do CFP 
(www.pol.org.br) na página de Notícias, onde há uma nota 
divulgada pelo Conselho Federal que não explica as situações 
em que nos encontramos, enaltecendo que a nova Lei protege 
nossos direitos.

Para a Psicologia, vale destacar os seguintes itens do parecer do 
Senador Valadares:

Art. 4º; § 2º: “Não são privativos do médico os diagnósti-

cos funcional, cinésio-funcional, psicológico, nutricional e 

ambiental, e as avaliações comportamental e das capaci-

dades mental, sensorial e perceptocognitiva.” (página 13).

Art. 4º; § 7º: “O disposto neste artigo será aplicado de 

forma que sejam resguardadas as competências próprias 

das profissões de assistente social, biólogo, biomédico, 

enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólo-

Faça parte do SindyPsi, entre em con-
tato conosco e confirme sua participa-
ção em uma de nossas reuniões, que 
ocorrem sempre no primeiro sábado 
de cada mês. 

Para mais informações, acesse:

www.sindypsipr.com.br

Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná  

Rua Dr. Muricy, 390 - Conjunto 201 - Centro 

Curitiba/PR - 80.010-120  

Fone: (41) 3224-4658

E-mail: sindypsipr@sindypsi.com.br 

www.sindypsipr.com.br

Diretoria

Presidente: Eugenio Pereira de Paula Junior • CRP-08/06099 

Vice-Presidente: Rogéria Sinimbu Aguiar • CRP-08/05128 

Secretário: Sérgio Luis Ferraz Spinato • CRP-08/04902 

Tesoureira: Nilce Noélia Pedrozo Britto • CRP-08/04519

Suplentes: Salete Coelho Martins • CRP-08/04667
                  Nilce Noélia P. Britto • CRP-08/04519

Conselho Fiscal (Efetivo): Mauro Cesar Carsten • CRP-08/04001
                      Telmara Carsten Vieira • CRP-08/10228
    Deolindo Dorta de Oliveira • CRP-08/04031

Conselho Fiscal (Suplentes): Mariana Patitucci Bacellar • CRP-08/10021 
        Ceciana Ames Schallenberger • CRP-08/12508

Delegados Representantes (Efetivos): Marly Terezinha Perelli • CRP-08/04561 
                    Mara Julci de Freitas Kamaroski • CRP-08/02832 

Delegados Representantes (Suplentes): Cesar Augusto C. de Marchi Gonçalves • CRP-08/09034 
     Cristiane Maria Dierka • CRP-08/10891 

Assessoria Jurídica: Daniele Esmanhotto Duarte • OAB-22408/PR 

Jornada de trabalho para psicólogos de 30 horas é aprovada por unanimidade

Psic. Marly Perrelli (CRP-08/04561)

go, nutricionista, profissional de educação física, psicólogo, 

terapeuta ocupacional, técnico e tecnólogo de radiologia.” 

(página 15).

Não podemos ficar em silêncio diante da PLS nº 268/2002, co-
nhecido com PL do Ato Médico, foi aprovada no ano de 2006, 
em decisão terminativa da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), 
na forma de um substitutivo oferecido pela relatora naquele co-
legiado, a Senadora Lúcia Vânia. A proposição tramitou na Câ-
mara dos Deputados sob a designação de Projeto de Lei (PL) nº 
7.703, de 2006, sendo aprovado, também na forma de substitu-
tivo, pelo Plenário daquela Casa Legislativa. Sofreu alterações e 
foi entregue a CCJ em 9 de novembro de 2011. Então voltou ao 
Senado para votação e agora segue novamente para as comissões 
CCJ (Constituição, Justiça e Cidadania), CE (Educação, Cultura 
e Esporte) e CAS (Assuntos Sociais) não há prazo determinado, 
por isso devemos nos manifestar a respeito. 

Vamos fazer valer nossos direitos em exigir um posicionamento 
firme, esclarecedor que defenda a categoria e que não deixe a Psi-
cologia ser aviltada como prevê ações do Ato Médico. •



ESPECIALIZAÇÃO: “TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA - ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR”

Promovido por: Centro Lydia Coriat - Porto Alegre 

Data: Início Março de 2012 (é necessário formar turma para o início do curso)

Local: Auditório Aspen Park Trade Center - 5º andar – Maringá/PR 

Inscrições: Marcar entrevista com membros do Parlêtre – Espaço de 

Psicanálise

Mais Informações: www.parletre.com / (44) 3265-1011 / (44) 9914-2196  

(44) 9131-6991CURSO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 2012: FORMAÇÃO EM AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA COM INÍCIO DE TURMA EM MARÇO 2012 

Promovido por/Coordenação: Paulo Vaz (CRP-08/03118)

Data: início em 17/03/2011 - Sábados das 8h às 17h
Cursos dos Testes:

• PMK dias 11 e 12/02/2012 - Sábado e domingo das 8h às 17h.

• H-T-P de Buck dias 04 e 05/02/2012 - Sábado e Domingo, das 8h às 17h.

Local: Rua Nunes Machado, 472 - sala 702, CEP: 80250-000 - Curitiba/PR

Inscrições e mais informações: (41) 3323-5344 / (41) 9112-8187 

pcvaz@pop.com.br

ESPECIALIZAÇÃO: FORMAÇÃO EM TERAPIA DE CASAL E FAMÍLIA
ESPECIALIZAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA

Promovido por: Pós-Graduação: Instituto da Família – FTSA. CRP-PJ 08/00440. 

Reconhecimento: MEC e ABRATEF. Afiliada ao Chicago Center for Family Health 

- Universidade de Chicago, EUA.

Local: Rua Martinho Lutero, 277 - Gleba Palhano. Londrina/PR 
Inscrições abertas para este e outros cursos. Vagas limitadas. 

Informações: (43) 3371-0200 / ifamilia@ftsa.edu.br / www.ftsa.edu.br.

CURSO DE TERAPIA INDIVIDUAL E FAMILIAR SISTÊMICA 

CURSO DE TERAPIA DE CASAL

Promovido por: INTERCEF - Instituto de Terapia e Centro de Estudos da 

Família CRP 08-PJ/00215 

Início: 31/03/2012 e 24/03/2012 

Local: INTERCEF - Rua Tapajós, 577, São Francisco – Curitiba/PR 

Inscrições e mais informações: www.intercef.com.br / (41) 3338-8855. 

Vagas limitadas.

CURSO DE AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

ENFOQUE PSICOEDUCACIONAL

Promovido por: Consultório de Psicologia Clínica e Psicopedagogia (CRP-08/0162)

Data: Março a Dezembro de 2012 

Local: AV. República Argentina, 452 CJ. 1203. Água Verde – Curitiba/PR 

Inscrições: a partir de fevereiro 2012 

Mais informações: christina.leal@onda.com.br / (41) 3242-3387 / 9630-1505

CONGRESSO INTERNACIONAL

Promovido por: Associação Mundial de Psiquiatria   

Data: 23 a 27/04/2012  

Local: Havana - Cuba  

Inscrições e mais informações: envio de trabalhos até 30 de Janeiro de 2012. 

http://www.lionstours.com.br/saude_mental_46.html
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contatoagenda

O prazo de envio de anúncios para a próxima edição da Revista Contato encerra em 03/02/2012. A solicitação de 
anúncios deve ser feita pelo site www.crppr.org.br no link Oportunidades – Divulgações via CRP-PR.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE: A CLÍNICA NA ATUALIDADE

Promovido por: Universidade Positivo

Data: Sextas-feiras, das 19h às 22h30 e Sábados, das 8h30 às 12h30. Quinzenal. 

Inscrições: até 01/03/2012

Mais informações: www.posup.com.br / 3250-3737 

Carga horária: 500 horas

Público-alvo: Psicólogos, médicos, educadores e profissionais de áreas afins.

PÓS-GRADUAÇÃO CONCEPÇÃO SISTÊMICA

Promovido por: Universidade Positivo

Data: Sextas-feiras, das 19h às 22h30 e Sábados, das 8h30 às 12h30. Quinzenal.

Inscrições: até 01/03/2012

Mais informações: www.posup.com.br / 3250-3737

Carga horária: 570 horas

Público alvo: Alunos graduados em Psicologia.

classificados

•  Sublocação de consultório – São Francisco, Curitiba-PR
Sublocação de sala para profissionais da área da saúde. Contamos com sala de 

grupos e/ou eventos, recepcionista, wireless.

Endereço: Rua Duque de Caxias, 627 (atrás Shopping Mueller).

Contato: verofleith@uol.com.br / 3232-5796 / 8446-6324 – Verônica Fleith 

• Sublocação de salas – Batel, Curitiba/PR
Sublocação de salas para profissionais da área da saúde (disponibilizamos con-

vênios). Excelente localização e estrutura completa. Rua Cel. Dulcídio, 216 - Batel 

- Próximo a Praça da Espanha- Curitiba/Pr.  Informações (41) 3538-6178 ou espaco.

rama@hotmail.com / www.espacorama.com.br

• Sublocação de sala - Centro, Curitiba/PR
Sublocação de salas em Clínica de Psicologia, por período em prédio especializado 
na área da saúde. Ótima localização, próximo aos shoppings Curitiba e Crystal. 

Endereço: Rua Emiliano Perneta, 860 - Sala 905.

Contato:  ana_suy@yahoo.com.br / (41) 9138-9074 / (41) 3035-4038 - Ana Suy 
Sesarino (CRP-08/13236)

• Locação de salas - Ahú, Curitiba-PR
Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento: agendamento de 
consultas com recepcionista, internet wireless, amplo salão de cursos, ótima 
localização, com fácil acesso e estacionamento. 

Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico), Ahú. 

Contato: contato@espacohummani.com.br / (41) 3019-9553 – Andrea Sternadt 
(CRP-08/05093).
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inscrição CRP-PR

O CRP-PR dá boas-vindas aos novos 
inscritos dos meses de Outubro e Novembro de 2011

Raphael Rodrigues Sanches CRP-08/IS-270

Ariane Santos Bernardino CRP-08/IS-271

Anny Kristine Mair Cassim CRP-08/IS-272

Mariana Pinatto Castiliani CRP-08/IS-273

Cassia Paloschi CRP-08/IS-274

Daniela Ruthes CRP-08/IS-275

Mayra Silva de Souza CRP-08/IS-276

Cassiana Edmara Consuelo Silveira Patroni de Melo CRP-08/08018

Sabrina Guidi Valverde CRP-08/IS-277

Silvia Regina Bergamin CRP-08/IS-278

Leticia Colombo Medeiros Ferraz CRP-08/IS-279

Fabio Cardoso Lopes CRP-08/IS-280

Maira Bonafé Sei CRP-08/IS-281

Camila Marafão CRP-08/IS-282

novosinscritos

Priscila de Carvalho Cunha Malherbi CRP-08/16988

Roseli Wojciechovski Ferreira CRP-08/16989

Priscila Ishiba CRP-08/16990

Daiane Francieli Martini CRP-08/16991

Graciele Maria Welter CRP-08/16992

Giulliane Paola Graeff CRP-08/16993

Daniele Bezerra de Lima CRP-08/16994

Pamela Marques de Camargo Rocha CRP-08/16995

And’Gelica Mirithua Schneider CRP-08/16996

Juliano Belezia de Oliveira CRP-08/16997

Joziane Ester Silverio de Freitas CRP-08/16998

Daphne Norman Melamed CRP-08/17003

Bruna Valsezia dos Santos CRP-08/17004

Ademar Maziero CRP-08/17005

Angelo Horst CRP-08/17007

Carolina Moreno de Araujo Moreira CRP-08/17006

Edmara de Souza Lima CRP-08/17008

Samanta Woinarovicz CRP-08/17009

Francisco de Assis Silva CRP-08/17010

Lady Carla Smaha CRP-08/17011

Eveline Gabriele Teixeira CRP-08/17012

Sirlei Maria de Giacomo CRP-08/17013

Neiva Bitencourth dos Santos Silva CRP-08/17014

Dayane Cangerana de Souza CRP-08/17015

Roberta Yuri Komatsu CRP-08/17016

Rosana Vicente Gnipper CRP-08/17017

Fatima Raquel Szinwelski CRP-08/17018

Hellen Caroline Camargo CRP-08/17019

Bruna Grisbach CRP-08/17022

Ana Paula Gumiela CRP-08/17023

Lucy Teresinha Werner CRP-08/17024

Claudia Mendonça Neves CRP-08/17025

Roseli Izabel Schuster CRP-08/17026

Rodolpho Barreto Nunes CRP-08/17027

Izilda Gutierrez Paschotto CRP-08/17028

Guilherme Bracarense Filgueiras CRP-08/17030

Irma Terezinha Menegas de Assis CRP-08/17033

Simone Hidalgo Dantas CRP-08/17034

Rafael Ofsiany CRP-08/17031

Leni Alves de Sena Nunes CRP-08/17032

Cassia Cibeli Ozorio Santos Miranda CRP-08/17035

Regiane Cristina Roth de Lima CRP-08/17037

David Centini CRP-08/17038Juliana Diniz CRP-08/17039

Rosangela Ferreira da Silva CRP-08/17040

Angela Miqueletti de Oliveira Sabo CRP-08/17041

Ana Paula de Sena CRP-08/17042

Maria Clara Wistuba CRP-08/17043

Caroline Liber Kincheski CRP-08/17044

Claudia Simone dos Reis Scaratti CRP-08/17045 

inscriçãosecundária

inscriçãoportransferência

Priscila Ferreira Fortini CRP-08/16999

Valquiria Lazarin CRP-08/17000

Josiane Strassburger CRP-08/17001

Andrea Grano Marques CRP-08/17020 

Camila Gouveia Pereira CRP-08/17021

Loidenir Debora Belo Santos CRP-08/17029 

Emilia da Silva Borges CRP-08/17036

Valeria Luders CRP-08/17046

Ana Saskia Tavares de Sousa CRP-08/17047
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Sonia Maria Inocencio CRP-08/04236

Daniel Marcelo Rosales CRP-08/04551

Luciane Fava Santos Jorge CRP-08/05054

Dayse Mara Lopes Carvalho CRP-08/05514

Leticia Boaretti Mattos CRP-08/05725

Jorge da Silva Ceranto CRP-08/06490

Alessandra Carla da Silva Serra e Costa CRP-08/06645

Evana Kelly Baquete e Silva CRP-08/06925

Adriana Caroli Vendrame CRP-08/07007

Jackeline Cristina Rocha CRP-08/07021

Marcia Vieira Bexiga CRP-08/07045

Marise Gomes Demitrov CRP-08/07513

Daisy Cristina Dias CRP-08/07524

Gisele Diehl Branco dos Reis Coutinho CRP-08/07644,

Valdeliz Berling Angelica de Cassia Ramos CRP-08/08256

Vargas Bandeira CRP-08/08291

Suzana de Souza Vieira CRP-08/08309

Djeyne Badocco Gonçalves CRP-08/09003

Eliana Hissayo Shimano CRP-08/09157

Sabrina Coutinho dos Santos CRP-08/09188

Camila Felipin Circunvis Guimarães CRP-08/09203

Karina Luiza Soares Bicudo de Lacerda Lopes CRP-08/09382

Camila Osório Rodrigues CRP-08/09811

Renata de Campos Dias CRP-08/10025

Juliana Sanches Baena CRP-08/10622

Maria Regina Bueno Correa CRP-08/10640

Ariane Elias Costa CRP-08/11555

Isabel Cristina Staben CRP-08/12980

Luciana Jacinta Sidoli CRP-08/13110

Thais Lira França Adorno CRP-08/13153

Camila Ferreira Dlugokenski CRP-08/13265

Claudia Cristina de Castro CRP-08/14927

Daniela Aguiar Franzen CRP-08/15960

Rafael Bianchi Silva CRP-08/IS-064

Cancelamento ex-oficio pela não entrega do diploma

Ane Natieli Parisotto CRP-08/14686

Beatriz Cristiane de Souza CRP-08/14769

Bruna Guiomar Gonçalves da Silva CRP-08/14474

Isabelle Martins Benetti CRP-08/14345

Juliana Dal Pra CRP-08/14759

Karen Roberta Coradi Okamoto CRP-08/14684

Cecily Beatriz Barros Ferreira Martins CRP-08/11063 Debora Nunes Carneiro CRP-08/11983

reativaçãotransferência

reativação

Patricia Vargas Pereira CRP-08/14571

Sandra Alves de Oliveira Herek CRP-08/14568

Talita Thais Germano CRP-08/12703

Teresinha Francisca Martins da Silva CRP-08/14580

Thalita de Paula Ferreira do Prado CRP-08/14674

pessoajurídica (cadastro)

Centro Psico-Oftalmo de Renovação Ltda CRP-08/PJ-00693

Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão CRP-08/PJ-00694

Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits CRP-08/PJ-00695

Centro Psico-Oftalmo de Renovação Ltda CRP-08/PJ-00482-F1

L. Barone Consultórios Associados Ltda CRP-08/PJ-00696

Gabriela Fassina - Psicologia - ME CRP-08/PJ-00697

Mauro Jose Castellano – ME PJ-00698

Sapiens - Instituto de Psicologia CRP-08/PJ-00692-F

Clinica Médica Tavares Ltda CRP-08/PJ-00700

Romilda Guilland - Desenvolvimento Humano e Empresarial CRP-08/PJ-00701

Osike & Zanella - Psicologia e Odontologia Ltda CRP-08/PJ-00702

Evolui Desenvolvimento Humano Ltda CRP-08/PJ-00703-F1

pessoajurídica (registro)

Instituto Lotus de Terapias Complementares Ltda CRP-08/PJ-00699

Evolui Desenvolvimento Humano Ltda CRP-08/PJ-00703 

TDG Pericia Medica e Psicologica Ltda CRP-08/PJ-00704

PODIUM - Psicologia Esportiva S/S Ltda - ME CRP-08/PJ-00705

AVAL Avaliação Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00706



www.crppr.org.br

Sede do CRP-PR 

Av. São José, 699 • Cristo Rei 
Curitiba/PR • 41 3013-5766 

Envie sugestões ou dúvidas sobre o 

tema em debate através do e-mail  

eventos@crppr.org.br. 

Informação e debate na internet
A edição 2012 das Quartas-feiras no CRP inicia suas atividades no mês de março 
com temas relacionados à Campanha do Psicólogo 2011-2012 Eu faço parte!
Fique de olho na programação que será divulgada no site www.crppr.org.br ou na 
sua página do Facebook www.facebook.com/crppr.

ONLINE

Todas as quartas-feiras, o CRP-PR promove encontros sobre assuntos relacionados à Psicologia 

que são destaque na atualidade. Você pode acompanhar os encontros pela internet em tempo 

real ou diretamente na sede do CRP-PR, em Curitiba. A transmissão é feita a partir das 19h no 

site www.crppr.org.br, na seção Destaques.


