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E stá chegando a hora de mais um Encontro 
Paranaense de Psicologia e, por isso, a Revista 
Contato fez uma edição especialmente destinada ao 
evento. Nas próximas páginas você poderá conferir 

um caderno com a programação completa já confirmada, 
além de entrevistas exclusivas com participantes do evento 
e um artigo do conferencista Içami Tiba.

Além disso, as editorias fixas trazem temas relevantes 
para a categoria, como um artigo sobre a atuação dos 

Psicólogos na PNAS (Política Nacional de Assistência 
Social) e o parecer da COE (Comissão de Orientação 
e Ética) sobre Avaliação Psicológica no Contexto do 
Trânsito. Atualize-se sobre os cursos e informes do 
Conselho e fique por dentro das orientações da COF 
(Comissão de Orientação e Fiscalização) para Psicó-
logos que atuam nas Prefeituras.

Ressaltando a importância das reflexões suge-
ridas na página 10 da edição passada: ‘Por que 

educar para a coletividade?’

A Psicologia Educacional tem um campo riquíssimo 
a explorar. Os profissionais ainda precisam compreen-
der a amplitude de sua atuação neste contexto, incre-
mentar seus estudos e fazer diferença com uma prática 
consciente e voltada às demandas do processo educa-
cional como um todo. Construir um modelo efetivo de 
inserção neste contexto é a melhor saída!

Venho parabenizá-los pelos artigos da Revista 
Contato edição no 81. Quero comentar em especial o 
artigo "A Psicologia na Assistência Social" da colega 
Paula Matoski Butture:

 Senti uma imensa satisfação ao ler esse artigo, tratou 
de uma questão que me inquieta por ver vários cole-
gas que atuam no SUAS se perguntando e também os 

que não estão nessa área, mas se articulam pela rede 
municipal. Percebo que existe muitas questões nesse 
campo de trabalho, questões que não são respondidas 
pelos autores dessa política e que somente serão cons-
tituídas através da atuação frente as demandas locais, 
o que acaba por gerar um certo mal estar na classe, 
que por vezes sente certo desamparo, já que o Serviço 
Social acaba dominando o aspecto Institucional. A 
colega colocou de forma esclarecedora e informativa 
o papel do Psicólogo junto ao SUAS.

 Tenho comigo já algum tempo, por ver a necessidade 
aqui na região e também em Curitiba, pelo conta-
to com colegas da capital e região metropolitana, de 
diversas secretarias no Curso de Especialização em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial de crianças e 
adolescentes pela SESA/FIOCROZ a sugestão de que 
o Conselho passe a trabalhar esse assunto - "O Psicó-
logo nas Políticas Públicas de Assistência Social" - no 
estado todo, em encontros regionalizados e/ou pales-
tras esclarecedoras. Dentro disso coloco-me à dispo-
sição no que for necessário aqui na região.

Boa leitura! 

Ângela Sanson Zewe
Psicóloga CRP-08/06216

Ana Paula Rossito Mantoan
Psicóloga CRP-08/12479

COMENTE VOCÊ TAMBÉM AS MATÉRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE UM E-MAIL PARA:

cartadoleitor@crppr.org.br
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O XIV Encontro de Psicologia Paranaense e o 
I Congresso Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira se aproximam. São qua-
se 200 trabalhos inscritos, de todo o Brasil 

e Argentina, além das mesas-redondas, palestras e 
conferências. É o momento de troca de experiên-
cias e aprendizado para os Psicólogos e convidados 
que se interessam por nossa área de atuação. Estão 
previstas discussões científicas das diversas matri-
zes teóricas que caracterizam a pluralidade de nos-
sa ciência, experiência de Psicólogos com um longo 
trajeto histórico e recém-integrantes da profissão. 
Aproveitaremos para discutir o Sistema Conselho, 
desde a modificação histórica que transformou os 
Conselhos de forma democrática, mas interrompeu 
as mudanças que trariam descentralização e partici-

pação ativa dos Psicólogos em suas decisões, garan-
tindo assim que as diferentes visões de Psicologia 
não sejam engessadas em um discurso único, em 
uma única versão teórica e prática. Transformações 
que conduziriam nossas ações contra a precarização 
do trabalho e do discurso da Psicologia. Curioso é 
que nesses 50 anos de regulamentação profissional, 
e com quase vinte anos de um grupo político to-
mando as deliberações nacionais de nossa categoria, 
enfrentemos tamanha incerteza, com ataques a prá-
ticas estabelecidas e consolidadas como a avaliação 
psicológica e o insucesso contra a ação dos médicos 
em restringir nossa atuação. Muito temos que dis-
cutir em nosso encontro e queremos que você par-
ticipe. Confira em nossos sites www.epp.org.br e 
www.crppr.org.br como efetivar sua participação.

Encontro de Psicologia em pauta

Produção 
Contato: Informativo bimestral do Conselho Regional de Psicologia 8ª Região (ISSN - 1808-2645)
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Orientação para 
atuação nas prefeituras
Demandas do Poder Judiciário e Ministério Público aos 
Psicólogos que atuam em Prefeituras

O  s Psicólogos que ocupam cargos nas prefei-
turas municipais, principalmente aqueles 
que estão lotados em secretarias de Assistên-
cia Social, têm se deparado com inúmeras 

demandas provenientes do Poder Judiciário e Mi-
nistério Público. As principais solicitações chegam  
em forma de determinação judicial e se referem à 
realização de estudos, elaboração de relatórios e de 
pareceres sociais, solicitados para compor os proces-
sos e subsidiar as decisões judiciais referentes àqueles 
que estejam em andamento nas diversas instâncias, 
tais como: Infância e Juventude, Saúde, Idoso, Cri-
me e Família.

Tarefas como estas deveriam ser de competência 
dos profissionais vinculados ao quadro de servidores 
do próprio Poder Judiciário e Ministério Público, 
porém, a escassez de profissionais nesses contextos 
inviabiliza a formação de equipes técnicas especiali-
zadas. Isso vem resultando no significativo aumento 
dessas requisições nos últimos anos, direcionadas 
aos Psicólogos vinculados às Prefeituras, trazendo 
sérias implicações éticas e técnicas ao exercício pro-
fissional destes profissionais.

Além da precariedade quanto à constituição das 
equipes técnicas em alguns setores do Judiciário e 
Ministério Público, parece também haver certo des-
conhecimento no tocante às atribuições de cada pro-
fissional, de forma que as atribuições do Psicólogo 
e as do assistente social muitas vezes são confun-
didas, levando ao encaminhamento equivocado das 
demandas.  

A Comissão de Orientação e Fiscalização, cum-
prindo sua atribuição de zelar pela observância dos 
preceitos éticos e técnicos afetos à profissão de Psi-
cólogo, vem discutindo o assunto com os profissio-
nais que atuam nos Equipamentos da Assistência 

Social e muitos argumentos têm sido levantados 
em articulação com as questões éticas implicadas, 
tais como:

- Há uma subordinação entre os poderes, havendo 
ingerência de um poder de âmbito estadual sobre 
outro de âmbito municipal. Esta ingerência impe-
de que o Judiciário ou Ministério Público estruture 
adequadamente sua equipe técnica, sobrecarregando 
os técnicos que atuam nos Municípios. Ao atender 
às demandas do judiciário, os técnicos deixam de 
cumprir suas obrigações, para as quais foram for-
malmente contratados, acumulando atividades e 
prejudicando a qualidade dos serviços ao público. 
Tal constatação entra em conflito com o Código de 
Ética Profissional do Psicólogo (CEPP), quanto ao 
seu dever fundamental de prestar serviços de quali-
dade, em condições de trabalho dignas e apropria-
das à natureza desses serviços (...) (Art. 1º alínea C).

- As atribuições e funções constitucionais dos 
diferentes poderes são totalmente diferenciadas na 
prestação de serviços à sociedade, de forma que a 
natureza dos serviços e os vínculos com os usuários 
possuem caráteres distintos. Esta diferenciação pode 
culminar, com grande frequência, na duplicação 
dos vínculos deste profissional com os usuários 
atendidos (por exemplo, um vínculo se caracteriza 
pelo atendimento no CREAS, cuja função é a de 
acompanhar as famílias e outro vínculo se configura 
quando o técnico recebe uma determinação judicial 
para avaliar aquela mesma). A situação implica 
em descumprimento do CEPP em seu art. 2° - Ao 
psicólogo é vedado: 

j) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar 
ou terceiro, que tenha vínculo com o atendi-
do, relação que possa interferir negativamente 
nos objetivos do serviço prestado; 
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k) Ser perito, avaliador ou parecerista em situ-
ações nas quais seus vínculos pessoais ou pro-
fissionais, atuais ou anteriores, possam afetar 
a qualidade do trabalho a ser realizado ou a 
fidelidade aos resultados da avaliação.

- A Lei 5.869/73 (que institui o Código de Processo 
Civil) é muitas vezes utilizada pelo Judiciário e Mi-
nistério Público para “legitimar” as requisições, com 
citação do Art. 139, que coloca como auxiliar do juiz 
a figura do “perito”. Porém no texto da mesma lei 
também consta que “o perito pode recusar-se do en-
cargo alegando motivo legítimo”. No próprio CEPP 
também encontramos em seu art. 1° - São deveres 
fundamentais do Psicólogo: 

b) Assumir responsabilidades profissionais so-
mente por atividades para as quais esteja ca-
pacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

Desta forma, muitas vezes o profissional, sendo fun-
cionário municipal, não está devidamente capacitado 
para atender às requisições do Judiciário ou Ministé-
rio Público. Antes de aceitar a nomeação de perito, 
o profissional Psicólogo, deve refletir a respeito das 
suas reais capacitações para desenvolver esse trabalho 
com qualidade.

Aos profissionais que se deparam com esta realidade 
em seu exercício profissional, a Comissão de Orien-
tação e Fiscalização do CRP-PR, sugere:

1) Que o profissional se posicione perante sua che-
fia, referenciando  suas competências e atribuições 
para que o órgão gestor, com o qual mantém vín-
culo, se posicione e interceda junto ao Poder Judi-
ciário e Ministério Público. 

2) Mesmo que o gestor não tome medidas neces-
sárias, o profissional deverá manifestar-se oficial-
mente ao requerente esclarecendo suas possibi-
lidades e limites profissionais tendo em vista os 
objetivos para o qual foi contratado, bem como 
as especificidades de suas demandas, entre outras 
questões. Poderá ainda respaldar-se nos Artigos do 
CEPP já mencionados, bem como através do art. 
3° - O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 
permanecer em uma organização, considerará 
a missão, a filosofia, as políticas, as normas e 
as práticas nela vigentes e sua compatibilidade 
com os princípios e regras deste Código.

Parágrafo único: Existindo incompatibilidade, cabe 
ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se perti-
nente, apresentar denúncia ao órgão competente. •



Avaliação Psicológica no 
Contexto do Trânsito

Diante da incidência de denúncias submetidas à 
apreciação da Comissão de Orientação e Ética 
(COE) – que diz respeito ao processo de Avaliação 
Psicológica de candidatos à Carteira Nacional de 

Habilitação, referenda-se à Resolução do Conselho Fe-
deral de Psicologia (CFP) nº 007/2009, responsável na 
instituição das normas e procedimentos para a avaliação 
psicológica no contexto do trânsito. Contudo, é funda-
mental que os Psicólogos estejam atentos às mudanças 
ocorridas a respeito dessa matéria.

A mudança mais recente diz respeito à Resolução CFP 
nº 009/2011 que altera a Resolução CFP nº 007/2009, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, 
do dia 31 de julho de 2009, conforme segue:

“Art. 1º – Alterar o texto do Anexo II da Resolução CFP 
nº 07/2009, publicada no DOU, Seção 1, do dia 31 de ju-
lho de 2009, o qual passa a ter a seguinte redação:” 

“Anexo II da Resolução CFP nº 007/2009.

A avaliação psicológica no trânsito, assim como em 
qualquer outro contexto de atuação do psicólogo, deve 
ter suas conclusões pautadas em um processo de in-
vestigação com base científica reconhecida. O uso de 
testes psicológicos nesse processo requer que os mesmos 
tenham evidências de validade para tal propósito, as-
sim como os demais métodos usados nessa avaliação.

Especificamente, para o contexto do trânsito, os es-
tudos considerados mais importantes no que se refere 
à base científica do instrumento são os de validade 
de critério que procuram demonstrar que determi-
nado construto (atenção, por exemplo) está associado 
a algum evento importante do contexto social que se 
pretenda prevenir (acidentes causados por imprudên-
cia) e/ou reforçar (direção segura e respeito às leis). 
Tais eventos se transformam em variáveis externas 

(critérios) a serem investigados em termos de quanto 
conseguem ser previstos a partir dos resultados dos tes-
tes que mensuram tais construtos. Esses estudos geral-
mente comparam o desempenho nos testes de grupos 
de pessoas com acidentes causados por imprudência, 
por exemplo, com grupos gerais. Se forem encontra-
das diferenças significativas em um determinado teste 
concluiu-se que aquele construto/teste tem alguma in-
formação útil e relevante àquele contexto.

Para a interpretação dos resultados dos testes aplica-
dos no contexto do trânsito, recomenda-se que sejam 
utilizadas as normas específicas e/ou gerais dos ins-
trumentos, e que sejam seguidas as orientações previs-
tas nos respectivos manuais para a análise dos dados 
encontrados. O psicólogo deve colocar em prática os 
preceitos da avaliação psicológica, quais sejam, os da-
dos advindos dos testes psicológicos devem ser reunidos 
às informações fornecidas por outros recursos avalia-
tivos, com o objetivo de que sua compreensão final  
inclua as informações contextuais.

Além disso, sugere-se que sejam realizados continu-
amente estudos nacionais tendo como base os dados 
já coletados com os instrumentos adotados e com in-
dicadores relevantes para esse contexto, e que sejam 
levantados os estudos internacionais que indiquem a 
relação teórica e empírica entre os resultados de tes-
tes semelhantes aos disponíveis no Brasil para uso no 
trânsito, apoiando sua validade de critério”.

A Comissão de Orientação e Ética espera ter contribuí-
do no sentido de informar os Psicólogos a respeito dessa 
Resolução, mas ressalta que é de suma importância que o 
Psicólogo se mantenha atualizado, seja através dos meios 
tradicionais, pelos sites do CFP e CRP-PR; ou buscando 
seu aprimoramento profissional ao se especializar nas áre-
as onde pretende atuar. •
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Saiba como foi o Encontro organizado pelo CRP-PR

O  CRP-PR vem investindo na potencialização dos 
espaços de interlocução necessários ao diálogo 
gerador de novas práticas na profissão. E foi 
considerando a complexidade da política de As-

sistência Social que, em 18 de abril de 2012, ocorreu o 1º 
Encontro de Psicólogos atuantes na Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) no CRP-PR.

O Encontro, proposto pela Comissão de Psicologia Social 
e Comunitária, teve por objetivo articular o conhecimen-
to prático e teórico, de maneira a se construir um referen-
cial de trabalho que auxilie e seja condizente com a rea-
lidade dos profissionais do Paraná. A ideia de mobilizar 
a categoria profissional foi pensada como uma forma de 
incidir na construção e implementação efetiva da política 
pública de Assistência Social, concentrando-se na questão 
da especificidade da atuação do Psicólogo nesse âmbito. 

Para tanto, foram enviados convites às Prefeituras Mu-
nicipais do Paraná solicitando a presença dos Psicólogos 
que atuam diretamente com a política, juntamente com 
uma carta aos Psicólogos que serviu de balizador para as 
discussões no grupo. No dia 18 de abril haviam 97 par-
ticipantes das cidades de Antonina, Araucária, Almirante 
Tamandaré, Bocaiúva do Sul Campina Grande do Sul, 
Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Irati, Mandirituba, Morretes, Paranaguá, Pinhais, Pira-
quara, Quatro Barras e São José dos Pinhais. Entre os 
participantes constavam gestores, Psicólogos, estudantes 
e professores universitários. 

O encontro foi marcado por um forte compromisso social 
dos profissionais, implicados com a melhoria das práti-
cas psi e dos serviços ofertados às comunidades atendidas. 
As principais questões suscitadas no debate foram, em 
linhas gerais: a) a especificidade da prática do Psicólogo 
na PNAS; b) os limites e possibilidades da atuação multi-

profissional interdisciplinar; c) as relações intra e interse-
toriais – a exemplo das relações da Assistência Social com 
as políticas de Saúde, o Sistema Judiciário e os Conselhos 
Tutelares; d) a formação acadêmica e permanente em ser-
viço alinhada à realidade das Políticas Públicas; e) o com-
promisso social da Psicologia no sentido da viabilização e 
garantia de direitos e f) as questões referentes ao sigilo e 
legislação técnica e ética do profissional Psicólogo. 

Esse exercício de reflexão, construção e debate foi de fun-
damental importância para o avanço em direção à cons-
trução de ações pela garantia dos Direitos Sociais e do es-
tabelecimento da especificidade técnica do Psicólogo que 
atua nessa perspectiva. Os debates terão prosseguimento 
no ano de 2012, com frequência mensal ou bimestral, e 
deverão contar, em alguns encontros, com a participação 
das Comissões de Orientação e Fiscalização, de Avaliação 
Psicológica e de Saúde do CRP-PR, além de profissionais 
de outras áreas, como assistentes sociais e sociólogos. 

O objetivo é que possamos criar um documento norteador 
e propositivo para os Psicólogos que atuam na Assistência 
Social no Paraná, e, quem sabe, dar início a um grupo 
de estudos para tratar das temáticas concernentes a esta 
prática, tão recente e fecunda em construções e reflexões.

Na oportunidade, agradecemos as Prefeituras que permi-
tiram a liberação dos funcionários para participação neste 
encontro e deixamos a todos o recado do poeta Carlos 
Drummond de Andrade “O presente é tão grande, não 
nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos 
dadas” – servindo de lembrete a nós, profissionais, sobre a 
necessidade dessa construção coletiva.

Para mais informações, entre em contato com a Comis-
são de Psicologia Social e Comunitária através do email 
social@crppr.org.br. •

Os Psicólogos na Política 
Nacional de Assistência Social

Paula Matoski Butture (CRP-08/12879)
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ATA 610 
No dia 14 de abril, foi realizada a 610a reunião plená-
ria, em Curitiba. Foram discutidos os assuntos:

ATA 609 
No dia 13 de abril, foi realizada a 609a reunião plená-
ria, em Curitiba. Foram discutidos assuntos da COE e 
COF, entre outros:

ATA 611 
No dia 4 de maio, foi realizada a 611a reunião plenária, 
em Curitiba. Foram discutidos assuntos da COE e COF, 
entre outros:

ATA 612 
No dia 11 de maio, foi realizada a 612a reunião plená-
ria, em Curitiba, dedicada a assuntos da COE e COF.

APAF – O Cons. Presidente informa a Pauta da APAF e 
sugere a indicação das Conselheiras como delegadas:  Fer-
nanda Rossetto (CRP-08/12857) para temas da COF e 
Saúde; Carolina Walger (CRP-08/11381), pelas pautas do 
Trânsito e POT, e Maria Sezineide (CRP-08/03183) pela 
Revisão do Regimento Eleitoral e CREPOP. O Plenário 
acata por unanimidade as indicações.

Comissão de Saúde da Subsede de Maringá – Apresentado o 
nome da Psic. Talita Gasgue Barbosa (CRP-08/13304) 
como nova colaboradora da comissão. 

Questões do Planejamento Estratégico – Apresentação da pro-
posta de agenda para discussão com instâncias do poder 
público. Cons. Presidente propõe que cada Comissão defi-
na o prazo necessário e prioridades. 

Devolução de Processo Ético – Leitura do ofício do CFP que devol-
ve o Processo Ético CRP-08 nº 002/2009 para arquivamento.

Questões do Planejamento Estratégico – Foram propostos 19 
temas para compor o “Menu” de palestras do CRP, a serem 
oferecidas e ministradas nas IES.

Coordenação Técnica de Políticas Públicas (COTEC) – Reapresen-
tação do Protocolo para a área de Políticas Públicas. Tam-
bém foi apresentada síntese para elaboração de relatórios, a 
serem enviados à COTEC sobre participação em Conselhos 
de Controle Social, ambos foram aprovados pelo Plenário. 

Representação Setorial do Oeste – Informa que a suplente da 
Representação Setorial foi transferida para Brasília e será 
feita indicação de uma nova suplente para substituí-la.

CREPOP – No dia 12 de março foi realizada uma reunião 
para discutir o texto provisório em Consulta Pública da 
Referência Técnica para “Atuação dos (as) Psicólogos (as) 
em Serviços de Atenção à Mulher em Situação de Vio-
lência”. O relatório com contribuições do CRP-PR foi 
enviado ao CFP.

Seminário Nacional de Avaliação Psicológica – Cons. Vera 
Miranda (CRP-08/01389) informa como foi a orga-
nização e a participação do CRP-PR no Seminário 
Nacional de Avaliação Psicológica. O documento 
síntese do evento será enviado aos Regionais e enca-
minhado para APAF. Cons. Suzana Borges (CRP-
08/01855) ressalta a importância de dar conheci-
mento sobre as resoluções do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP): 002/2003 e 005/2012, destacando 
que se deve valorizar o processo e não o produto da 
avaliação psicológica.

GT Escuta de Crianças e Adolescentes – Em reunião foram 
feitas apresentações de como se dá o fluxo do atendimen-
to às crianças e adolescentes em situação de violência.

Encontro Paranaense de Psicodrama –  O evento acontecerá 
no mesmo dia da APAF, o Cons. Presidente justifica que 
não poderá comparecer e indica a Cons. Suzana Maria 
Borges para representar o CRP-PR. 

III Marcha Nacional contra Homofobia – Cons. Nelson Fer-
nandes (CRP-08/07298) elaborou um documento, re-
visado pela Diretoria e encaminhado ao CFP, sobre a 
marcha que aconteceu em Brasília. 

Reunião plenária realizada em Curitiba no dia 14 de maio de 2012

Plenárias de 
      abril e maio
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ATA 613 
No dia 12 de maio, foi realizada a 613a reunião ple-
nária, em Curitiba. Foram discutidos, entre outros, os 
seguintes assuntos: 

Campanha do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa 
com Deficiência (PcD) – Cons. Márcia Walter (CRP-
08/02054) apresenta os cartazes de campanha em prol 
da acessibilidade, lançados pela Prefeitura Municipal 
de Curitiba e Conselho Municipal de Direitos da Pes-
soa com Deficiência. 

Of. Circ. Nº 104-12/CT-CFP – O CFP não concedeu creden-
ciamento ao curso de pós-graduação lato sensu na espe-
cialidade Psicologia do Trânsito, do núcleo formador 
Faculdades Cathedral de Ensino Superior, na cidade de 
Boa Vista – RR, pois o curso não atende às condições 
exigidas pela Resolução CFP nº 013/07. 

Novos colaboradores – Foram apresentados novos cola-
boradores para as Comissões de Estudantes e Comis-
são de Avaliação Psicológica na Subsede de Cascavel, 
Comissões de Saúde e Comissão de Avaliação Psico-
lógica da Subsede de Maringá, Comissão de Saúde da 
Subsede de Londrina. Também contam com novos 
colaboradores as Representações Setoriais do Sudeste, 
Oeste e Campos Gerais. 

Comissão de Direitos Humanos (CDH) – O Psic. Dionísio Ba-
naszewski (CRP-08/04735) foi nomeado Coordenador 
da Comissão de Direitos Humanos deste CRP. 

ULAPSI – Cons. Rosangela Cardoso (CRP-08/01520) 
comenta sobre o Congresso da ULAPSI e informa que 
o próximo Congresso será na Guatemala. Cons. Sergio 
Braghini (CRP-08/15660) destaca que foram distribuí-
dos diversos exemplares da Revista Contato e folders do 
XIV EPP e I CIPTF. 

XIV EPP e I CIPTF – Foram confirmadas as participa-
ções da Psic. Maria Cristina Carvalho (PUCPR) e do 
Psic. Roberto Cruz (UFSC). O gerente administrativo 
Maurício informa o atual valor de inscrição. Informa 
também que os certificados serão emitidos online. A 
gerente técnica Psic. Elaine Bernert (CRP-08/14475) 
apresenta um panorama de como estão organizadas as 
atividades dos eventos. 

Reunião com Psicólogos da Clínica de Trânsito – Subsede de 
Maringá informa que realizou reunião com os Psicólo-
gos que atuam na avaliação psicológica para obtenção 
da CNH, com a participação de 17 profissionais. Leu 

ao plenário o relatório da reunião com as Psicólogas das 
clínicas de trânsito de Maringá e região metropolitana. 
Cons. João sugere que sejam realizadas reuniões sistemá-
ticas na subsede do CRP-PR e que a COF, por intermé-
dio da Cons. Carolina Walger, possa ampliar a discussão 
com o DETRAN. 
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) – Após apre-
sentação da COF, o Plenário aprova o credencia-
mento dos sites: nagahiropsicologia.blogspot.com e 
www.psicologoroberte.com.br 

Processo de Renovação de Selo do Site – O Plenário 
aprova a renovação do credenciamento do site 
www.avaliacaopsicologica.com

Conferência de Direitos da Criança e do Adolescente  – Psic. 
Maria Cecília Fantin (CRP-08/00480) participou das 
Conferências Municipal e Regional e conquistou vaga 
para a Nacional de Direitos da Criança e do Adolescen-
te, representando este CRP. 

VIII CNP e VIII COREP – Comissão Organizadora do VIII 
COREP foi composta pelos seguintes Psicólogos: De-
nise Matoso (CRP-08/02416), Karin Bruckheimer 
(CRP-08/03984), Maria Sezineide (CRP-08/03183), 
Kamilla Scremim Figueiredo (CRP-08/10032), Cris-
tiane Rocha Kaminski (CRP-08/10302), Célia Mazza 
de Souza (CRP-08/02052) e José Antonio Baltazar (su-
plente) (CRP-08/03359).

ERRATA:

“O CRP-PR esclarece que em 17 de fe-
vereiro de 2012 foi veiculada divulgação 
referente ao Programa RAFCAL, o qual 
ainda não possui reconhecimento cientí-
fico, estando então impedido de figurar 
associado ao exercício profissional dos 
Psicólogos. Tendo em vista este fato, es-
clarece-se que a posição deste Conselho 
é de que a oferta de cursos a respeito 
de métodos e técnicas não reconhecidas 
pela Psicologia não poderão ser oferta-
dos por Psicólogo antes do reconheci-
mento cientifico de tal procedimento.”
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TRT 9ª REGIÃO ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CREDENCIAMENTO DE PSICÓLOGOS

Psicólogos de todo o Paraná, notadamente aqueles que 
atuam no interior do Estado - onde há demanda de aten-
dimento por parte dos servidores do Tribunal Regional 
do Trabalho da 9ª Região e carência de profissionais ca-
dastrados - poderão realizar credenciamento no banco de 
dados destinado ao atendimento de Magistrados e Ser-
vidores do TRT, ativos e inativos, e a seus dependentes. 

O credenciado deverá se comprometer a praticar o des-
conto de, no mínimo, 25% do valor habitual, em consul-
ta com duração média de cinquenta minutos, a ser pago 
diretamente pelo Magistrado, Servidor ou dependente.

O credenciamento poderá ser realizado a qualquer tem-
po, na forma prevista no art. III do Edital nº 02/2012, 
que tem vigência de 24 meses.

Documentação solicitada:
1-  Registro no Conselho Regional de Psicologia (CRP);
2-  Diploma de Graduação;
3-  Certidão atualizada de idoneidade expedida pelo 
Conselho Regional de Psicologia (CRP);
4-  Certificados de Aprimoramento Profissional (pós-
-graduação, formação, cursos, etc.);
5-  Alvará de Licença para localização e funcionamento, 
referente ao local onde se prestam serviços;
6-  Comprovante de regularidade em relação ao reco-
lhimento do Imposto Sobre Serviço (ISS), por meio de 
Certidão Negativa de Tributos Municipais atualizada;
7-  Termo de Concordância (disponível no Anexo II do Edital);
8-  Curriculum Vitae (opcional).

Mais informações no site www.trt9.jus.br

PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

No dia 29 de junho, o Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná, por intermédio da Comissão de Psicologia So-
cial e Comunitária, realizou a segunda reunião presencial 
com Psicólogos que atuam no Sistema Único de Assistên-
cia Social (SUAS). 

Durante o encontro, foram abordados assuntos sobre 
questões éticas, interdisciplinaridade, especificidade de 
trabalho, atribuições de funções, resoluções, limites da 
profissão, entre outros.

O objetivo do evento foi construir um referencial de trabalho 
que além dos referenciais da Pesquisa do CREPOP, auxilie e 
seja condizente com a realidade dos profissionais do Paraná.  

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS 24H

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná encami-
nhou ofício à Mesa Diretora do Conselho Estadual de 
Saúde do Paraná, questionando a proposta de implanta-
ção do CETRAD (Centro de Tratamento para Depen-
dentes de Álcool e outras Drogas).  O CRP-PR propõe 
que seja substituída a proposta pela ação “Implantação 
de Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e outras 
Drogas 24h (CAPS AD III), em conformidade com a 
portaria GM 130 de 26 de janeiro de 2012”.

A portaria 130 redefine o Centro de Atenção Psicos-
social de Álcool e outras Drogas 24h (CAPS AD III) 
e os respectivos incentivos financeiros. O CRP-PR en-
tende que CAPS AD III está de acordo com a políti-
ca nacional, conta com definições claras de funciona-
mento, atenção integral ao usuário, equipe, estrutura 
física, implantação e incentivo financeiro. Sendo esse 
serviço previsto na política nacional, com orçamento 
já definido (para implantação e para funcionamento) 
e com a função igual ou muito próxima do previsto 
nos CETRADs, sugerimos a eliminação da proposta 
de implantação dos CETRADs. 

O CRP-PR justifica seu posicionamento argumentando 
que existem diretrizes e portarias atuais emitidas pela 
autoridade do Ministério da Saúde que abordam exata-
mente sobre esse assunto, trazendo um entendimento e 
direcionamento para a valorização, inclusive em forma 
orçamentária, da Rede de Atenção Psicossocial, com 
grande importância para CAPS e Hospitais Gerais.

VIII CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Com o tema “Mobilizando, implementando e monito-
rando a política e o plano decenal de direitos huma-
nos de crianças e adolescentes no estado do Paraná” foi 
realizada a VIII Conferência Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, entre os dias 7 e 9 de maio, 
no Teatro Positivo, em Curitiba. 

O evento reuniu cerca de 450 pessoas, entre delegados, 
convidados, observadores e adolescentes de todo o estado. 
Durante a Conferência foram eleitos os delegados para a 
etapa nacional e o adolescente que participará na próxi-
ma gestão do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. A Psicóloga Maria Cecilia Monteiro 
Larcher Fantin (CRP-08/0480), da região de Pato Bran-
co, participou do evento como delegada representando o 
CRP-PR e foi eleita para a Conferência Nacional.
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II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE CURITIBA

A II Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre 
Drogas de Curitiba ocorreu nos dias 4 e 6 de junho, no 
Centro de Capacitação da Secretaria Municipal da Edu-
cação com o tema “Drogas e Contemporaneidade: Uma 
Visão Intersetorial”.

O evento teve como objetivo reduzir a oferta das drogas 
em Curitiba, apresentar pautas indicativas de referenciais 
e concepções que devem fazer parte da discussão de um 
projeto de Estado, e eleger os representantes da sociedade 
civil junto ao COMPED gestão 2012/2014.

O CRP-PR foi representado pelos (as) Psicólogos (as) 
Guilherme Azevedo do Valle (CRP-08/2932) e Anaídes 
Pimentel (CRP-08/01175).

A PSICOLOGIA E O BULLYING CORPORTIVO EM LONDRINA

A Subsede do CRP-PR de Londrina, por intermédio da 
Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
promoveu no dia 25 de maio uma mesa-redonda abor-
dando o tema “A Psicologia e o Bullying Corporativo”, 
em sintonia com a temática do mês de maio da Campa-
nha do Psicólogo 2011/2012.

O evento contou com a participação da Psicóloga Or-
ganizacional Adilséia Soriane Batista (CRP-08/02467), 
do Psicólogo Clínico Fernando B. Zanluchi (CRP-
08/05039) e do Advogado Criminalista Osvaldo Alencar 
Silva (OAB-PR/23705).

CAPACITAÇÃO SOBRE ESCUTA PROFISSIONAL QUALIFICADA 
EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA EM MARINGÁ

No dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual de Criança e Adolescentes, foi rea-
lizada uma Capacitação sobre Escuta Profissional Quali-
ficada em Situações de Violência.

O evento foi promovido pelas Secretarias de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social, em parceria com o Ministério 
Público de Maringá e a Universidade Estadual de Ma-
ringá/Hospital Universitário.  A capacitação contou com 
a participação de funcionários das UBS, Creas, Cras, 
orientadores e supervisores educacionais, Psicólogos, as-
sistentes sociais, conselheiros tutelares e demais profissio-
nais envolvidos com a questão de violência em Maringá 
e região.  A Psicóloga Soraia Vinholi (CRP-08/12475) 
representou o CRP-PR no encontro.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
MULHER DE LONDRINA

Nos dias 29 e 30 de junho foi realizada a VII Conferência 
Municipal dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal 
de Londrina com o tema “Políticas Públicas - Empodera-
mento e Autonomia das Mulheres”.

O evento teve como objetivo avaliar a implementação do 
Plano Municipal de Políticas para as Mulheres, definir 
prioridades para o município e eleger conselheiros para 
a gestão 2012-2014 do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Mulher. A Psicóloga Amanda Gaion Pedro (CRP-
08/16174) participou do evento representando o CRP-PR.

AÇÃO PELO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO 
E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL EM MARINGÁ

Entre os dias 14 e 18 de maio foi realizada uma série de palestras 
e capacitações no município de Maringá e região, nos municípios 
de Mandaguaçu, Mandaguari, Nova Esperança e Marialva. 

As palestras foram ministradas pela Psicóloga Célia Regi-
na Cortellete (CRP-08/00457), com o objetivo de cons-
cientizar os profissionais da proteção integral da criança 
em situação de risco vítimas de abuso sexual. 

RODA DE CONVERSA SOBRE DIVERSIDADE NO LITORAL

No dia 30 de maio, a Representação Setorial do Litoral em 
parceria com a Universidade Federal do Paraná, promoveu 
uma Roda de Conversa sobre o tema Diversidade, em sintonia 
com a temática do mês de maio da Campanha do Psicólogo.

O evento contou com a participação da Profª Elisiane Vitoria 
Tiepolo que abordou A diversidade de gênero e a diversidade 
no contexto educacional e organizacional.

III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE CAMPO MOURÃO

No dia 17 de abril, o Conselho Municipal da Pessoa com Defici-
ência, em parceria com a Secretaria da Ação Social da Prefeitura 
de Campo Mourão, promoveu a III Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, no Centro Social Urbano.

O evento teve como finalidade discutir os direitos da pessoa com 
deficiência e tratar das perspectivas e desafios na implementação da 
Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

A Psicóloga Emanoelle Alzira Fogaça Alves (CRP-08/13752) 
participou do encontro representando o CRP-PR.
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Psicologia e Coach 
Cleila Elvira Lyra (CRP-08/00025)

O âmbito do coaching não é exclusivo dos Psicólogos. 
Ali, talvez sejamos minoria, razão pela qual algu-
mas inquietações e questionamentos podem advir.

A história dessa prática, já que não é profissão re-
gulamentada, se inicia em dois âmbitos diferentes. Thomas 
Leonard, contabilista, em atividades administrativas e car-
reira (1992 fundou Coach University nos EUA). Timothy 
Gallwey, um originalíssimo coach do esporte, formado em 
Letras, que transferiu suas descobertas para organizações.  

Com esse pano de fundo fica mais fácil compreender por 
que ser um Psicólogo coach, em um mundo empresarial, nos 
coloca frente a frente com a busca por limites em meio a 
fronteiras indiferenciadas. Tenho me indagado se são ques-
tões de ordem técnica? Vocacional? Íntima? Ou ainda ética?

O Coaching Executivo e Empresarial se diferencia do co-
aching de vida e ontológico por pretender... Destravar o 
potencial de uma pessoa para que ela maximize sua pró-
pria performance (Whitmore).

Contudo, a formação em Psicologia, estudos de abordagens 
teóricas para lidar com dimensões íntimas (psique-alma) e, 
ainda, algumas caminhadas pelas veredas da atividade clínica 
realizados por muitos Psicólogos, revelam um desejo de co-
nhecer o ser humano em profundidade, independente do local 
de sua atividade profissional. Esses acabam pagando um preço 
alto por suas bagagens e abordagens, no coaching, sendo um 
tanto incompreendidos e assim, assaltados por inquietações.

A maior delas é a de conciliar um perfil psicológico cujo idio-
ma é o psicologuês (sic) com o esperado no âmbito das orga-
nizações, cujo espaço é definido pelo idioma administradês. 

A Psicologia mais bem recebida nesse ambiente, no meu 
entender, sacrifica o entendimento mais profundo, das di-
mensões intangíveis do ser humano que trabalha. 

Dentro desse cenário as demandas e os profissionais de coa-
ching se expandem extraordinariamente. Os RHs definem 
e contratam um programa de 10 sessões para desenvolver 
talentos, ou competências e alguns coaches aceitam e con-
tratam essa possibilidade.  

Torna-se difícil compreender, um Psicólogo, identificado 
com a Psicologia – psychè (alma humana) + logos (estudo) –, 
que aceite sem contestar, esse contrato de trabalho. 

Por outro lado, em que acreditam as organizações que con-
tratam coachings em modelos pré-determinados? 

Da observação dos limites da atuação em coaching por um 
Psicólogo e por um não Psicólogo, nota-se que alguns cole-
gas atuam em um foco estritamente profissional.  

Na minha experiência, tenho me deparado constantemente, 
durante um processo de coaching, por exemplo, com uma 
“crise” que demanda um counseling... Não se trata de algo 
relacionado com o motivo de sua vinda ao coaching, mas ou-
tra que apareceu no seu caminho e lhe está drenando toda 
libido. Em outros momentos um coachee se depara com si-
tuações delicadas envolvendo familiares (obviamente a ele 
também) e nada tem a ver com o que vem sendo trabalhado 
e contratado com seu superior. O que fazemos?  

Exemplos reais, daquilo que se verifica na prática, e que nos 
colocam dúvidas teóricas, técnicas ou éticas em relação à 
linha que separa, por exemplo, o coaching da psicoterapia, 
do aconselhamento ou do mentoring. 

O que pode parecer claro para os não Psicólogos, não é tão 
nítido assim para os que têm esta formação. 

Continuo a refletir... São os nossos limites pessoais que nos im-
pedem de avançar em certa direção? Ou é a nossa abordagem 
teórica – formação – que define o território da nossa prática?

Quando existem limites da nossa abordagem, ao percebermos 
que estamos prestes a cruzar uma fronteira, imediatamente 
uma luz vermelha se acende, indicando que enderecemos 
aquela parte da problemática do coachee, para outros âmbitos. 

Penso que os Psicólogos, dependendo de suas formações, 
se permitem atravessar algumas fronteiras sem medo de 
perderem o contato (controle), pois sabem ler, interpretar 
e falar psicologuês. Nesse caso tudo indica que exista uma 
maior possibilidade de compreensão, diálogo e transforma-
ção de ambos, coach e coachee. •
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Evento discute as diversas interfaces de atuaçao do Psicólogo~

XIV Encontro Paranaense
de Psicologia

Educação, Saúde, Trânsito, Esporte, Assistência Social, Ética, Avaliação Psicológica, Escuta de Crianças e Adoles-
centes, Psicologia On-line e tantos outros temas estarão em pauta no XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I 
Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira. Nas páginas a seguir, conheça alguns dos palestrantes 
que estarão presentes no evento em Foz do Iguaçu e acompanhe a programação completa.

Içami Tiba

O médico e psicoterapeuta Içami Tiba fará conferência no dia 24 de agosto, quando falará sobre 
o seu trabalho voltado à psicoterapia para adolescentes e famílias. Temas como relacionamento 
entre pais e filhos e educação estarão em pauta. A seguir, um artigo do especialista aborda a ne-
cessidade de se fazer um balanço familiar. Confira:

Autoavaliação ou Balanço Familiar
Dr. Içami Tiba
Médico psiquiatra especializado em psicoterapia

N inguém vê nenhuma placa por aí escrito: FAMÍLIA 
FECHADA PARA BALANÇO.

Para começo de conversa, o que rola dentro da famí-
lia interessa somente a ela mesma, pensa a maioria das pessoas. 
Para complicar, muitas pessoas ainda pensam que a vida de 
cada um diz respeito somente a ele mesmo. 

Não existe nenhum ranking oficial que classifique as melhores fa-
mílias nem entidades que as premiem. O que não é raro acontecer 
são os reconhecimentos de uma entidade, comunidade e/ou asso-
ciação agradecer a uma família que tanto fez para ajudá-las, ou a vi-
zinhança comentar sobre como “aquela família vai bem, olha o car-
ro que eles compraram”. Pode haver admiração, inveja ou os dois.  

Ao mesmo tempo, uma parte pequena, a mais espiritualiza-
da, procura fazer um retiro espiritual, sabático, uma espécie de 
fechamento para balanço individual, através de isolamentos, 
caminhadas, meditações, comidas frugais e sons monásticos. 

Famílias com crianças pequenas gostam de viajar nas férias 
e passarem juntos um tempo que conseguem. Já é um bom 
começo, mas ainda não significa fechado para balanço, pois 
os lugares escolhidos são em geral para diversão em conjunto, 

como para parques de diversão, praias, montanhas, cruzeiros, 
resorts... A proposta destas famílias é para uma convivência 
diferente da doméstica, cheia de diversões para crianças e can-
saços para os pais que mais agem e atuam do que conversam. 
Pelo menos estão juntos, conhecendo-se mais, favorecendo, ou 
não, o fortalecimento dos vínculos familiares. 

Famílias com filhos adolescentes ou adultos jovens têm que 
mudar suas propostas, pois cada um agora escolhe uma pro-
gramação de férias que nem sempre coincidem. Na melhor das 
hipóteses, formam-se dois grupos: o dos pais com filhos peque-
nos e o dos filhos maiores juntos ou cada um com sua turma... 

Pois é este exatamente o momento oportuno para uma família se 
fechar em si, seja onde for – em casa, num hotel, num sítio – com 
a proposta simples e única de cada um contar exatamente como 
foi o seu ano, quais foram os resultados das empreitadas próprias, 
realizações pessoais, frustrações e sucessos inesperados, vitórias e 
derrotas conseguidas, satisfações e insatisfações pessoais, desejos 
realizados ou não, identificação de acertos e erros cometidos, ca-
rências não preenchidas, perdas e danos sofridos, lucros e ganhos 
auferidos, ajudas fornecidas e recebidas, situações interessantes, ris-
cos desnecessários, alegrias e prazeres usufruídos, benefícios e male-
fícios praticados e recebidos, presentes e favores trocados, objetivos 
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e metas atingidos ou não e outros tantos itens que tiverem vontade 
de falar. São como os diversos itens de uma loja em balanço.  

Este balanço todo não pode ser feito sozinho? É claro que 
pode, mas esta é a primeira parte do balanço familiar: fa-
lar de si mesmo para os outros familiares. Este balanço de 
si mesmo, permite passar seus dados para outros familiares, 
que assim têm como saber e participar da sua vida, dar-lhe 
feedbacks, aprofundar e fortalecer o relacionamento, pois é a 
intimidade que facilita o amor e o companheirismo familiar.

A segunda parte é abordar os itens relacionados com cada 
um dos outros familiares. Não é no sentido de aumentar as 
brigas, críticas, competições, confrontos; mas para fortalecer 
a família que tem que servir, apoiar, confiar, ajudar, orientar 
e aconselhar um aos outros. Assim a família poderia ser a 
equipe afetiva mais forte e satisfatória constante na vida de 
cada um dos seus integrantes. 

Tudo depende do critério utilizado para a compreensão do que 
seja uma família.

Pais e Educadores de Alta Performance
Novo livro de Içami Tiba defende uma educação de Alta Performance
que una esforços de pais e educadores para transformar a realidade brasileira

Os desafios, condutas e soluções para familiares, pais e educadores 
para lidarem com a educação de crianças e adolescentes no mundo 
atual estão reunidos no novo livro do psiquiatra e educador Dr. Içami 
Tiba. Com prefácio do especialista em educação corporativa, Euge-
nio Mussak, Pais e Educadores de Alta Performance, lançamento 
da Integrare Editora, propõe de maneira clara e eficaz uma conduta 
educacional equilibrada, atribuindo a devida responsabilidade a pais 
e educadores na formação de seres humanos competentes, éticos e 
felizes. A obra defende mudanças imediatas e de longo prazo que se 
iniciam dentro de casa, a fim de que o Brasil consiga se posicionar em 
escala mundial quando o assunto é educação.

“Neste livro, organizei todo o meu aprendizado. Estudos foram alia-
dos à minha experiência como consultor de família, psicoterapeuta 
de adolescentes e atividades com escolas. O objetivo é oferecer aos 
leitores as melhores ações educativas - viáveis, de fácil aplicação e que 
já alcançaram excelentes resultados na prática”, ressalta Dr. Tiba.

Para atender ao seu público, formado por pais e educadores, e 
aos pedidos de escolas e empresas, Dr. Içami Tiba participa de 
uma série de lançamentos já agendados nas principais capitais 
do Brasil. São mais de dez eventos até o momento. 

Barreiras para pais e educadores

Com 40 milhões de analfabetos funcionais – um grupo divi-
dido entre aqueles que não frequentaram a escola e aqueles que 
frequentaram, mas não se desenvolveram, o Brasil ainda en-
frenta pontos negativos no quesito educação. Se por um lado, 
poucos recursos didáticos, baixos salários, violência dentro das 
escolas e déficit de professores determinam um cenário preo-
cupante; por outro, a escassez de tempo para uma convivên-
cia saudável entre pais e filhos, aliada a uma permissividade 
aparentemente inocente e à proteção exagerada, podem levar a 
uma má educação, segundo o autor. 

Propostas eficazes, para estes pais e educadores, ainda que não 
sejam simples, são descritas pelo especialista no livro. Para o 

professor, Tiba propõe lidar com a mudança. “Uma aula, por 
exemplo, precisa estar em constante transformação. O profis-
sional de excelência reconhece que não pode parar de aprender 
nunca. Mais do que garantir o dinheiro para o sustento, o pro-
fessor precisa manter o prazer pela tarefa, mesmo com todos os 
seus pontos negativos”, comenta.

Quando o assunto ultrapassa os muros da escola, o recado 
também não é dos mais suaves. Entre os desafios dos pais, 
um dos mais difíceis, segundo ele, é justamente reconhecer 
atitudes permissivas demais: “Geralmente, os pais só perce-
bem que passaram dos limites da permissividade quando os 
filhos trazem problemas que afetam professores, familiares e 
a eles mesmos. Não cumprir pequenas obrigações escolares 
pode evoluir para o abandono escolar, o ato de experimentar 
drogas, a baixa qualidade de vida e exclusão social”, com-
pleta Tiba.

Pais e Educadores de Alta Performance, 30ª obra do psi-
quiatra, trata diretamente da tarefa e responsabilidade de pais 
e educadores ao lidarem com os adolescentes de hoje - cada 
vez mais informatizados e independentes. O especialista sente 
a ausência de preparo para orquestrarem uma educação que 
realmente forme valores e competências para filhos e alunos. 
“Minha orientação terapêutica para os brasileiros é que prepa-
remos as gerações presentes e vindouras para um Brasil que 
estamos para lhes deixar. A educação aprende com o passado, 
pratica o presente e presenteia o futuro”, afirma o autor.  

Ensinar e Aprender

Dividido em sete capítulos, o livro discute entre os temas a 
visão dos pais, filhos e educadores sobre o cenário atual da 
educação. Expõe questões importantes como meritocracia, 
motivação para aprender, alcoolismo e drogas. Dr. Içami 
Tiba apresenta conceitos como o preparo mental dos alu-
nos e o mental break – técnica criada por ele, que ajuda na 
memorização e aprendizado das crianças.

contato 16



Por fim, Tiba apresenta os princípios “Passo Além” e “Marca Pas-
so”. De acordo com o especialista, pais e educadores que não se 
desenvolvem e não inovam sua forma de comunicar com os jo-
vens estão “Marcando Passos”, ou seja, perdem a chance de se 
desenvolver e de criar novos meios de comunicação. Em outras 

palavras: estão deixando de dar o que ele chama de “Passo Além”. 
“Quem conquista uma liderança dá um ‘Passo Além’ em relação 
aos seus liderados. Entretanto, para manter a posição ou elevar-se 
ainda mais é preciso dar novos passos ou corre-se o risco de ficar 
a ‘Marcar Passos’ e ser devorado pela obsolescência”, completa. •

Odair Sass
Redemocratização do Sistema Conselhos

O Psicólogo, pesquisador e professor da PUC-SP, Odair Sass, fala sobre sua participação no XIV EPP 
e I CIPTF e defende: "não há que se falar em redemocratização, pois se trata antes de retomar e 
consolidar um processo de democratização que há anos foi interrompido". Confira na íntegra a 
entrevista que ele concedeu à Revista Contato:

Contato: Fale um pouco sobre o seu trabalho e seus pro-
jetos atuais.

Odair: Eu sou Psicólogo, com mestrado e doutorado em Psi-
cologia Social. Há muito anos, atuo como pesquisador na 
área de Educação, Psicologia e Psicologia Social, desenvol-
vendo projetos de pesquisa que relacionam Educação e Psico-
logia, orientando pesquisas de mestrado e teses de doutorado 
e trabalhando como docente do Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação: História, Política, Sociedade da PUC-SP.

Contato: Como surgiu o convite para participar do XIV 
Encontro Paranaense de Psicologia? Fale sobre sua rela-
ção com o CRP-PR.

Odair: Provavelmente recebi esse convite de antigos compa-
nheiros do CRP-PR, pessoas sérias e profissionais comprometi-
dos com a função social e política da Psicologia, com quem tive 
a oportunidade de conviver, especialmente nos anos 90, junto 
aos Conselhos Regionais e ao CFP (Conselho Federal de Psico-
logia). Compartilhamos, a época, de ideias semelhantes acerca 
do significado dos Conselhos de Psicologia e junto com outro 
número expressivo de Psicólogos de várias regiões do país, parti-
cipamos da elaboração de um projeto de criação de um Conse-
lho Nacional da Psicologia e de democratização da instituição. 

Assim, participei da primeira eleição nacional para o Con-
selho Federal de Psicologia, contando com o apoio do presi-
dente do CRP-PR, João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-
08/00173), do Nélio Pereira da Silva (atual presidente do 
XIV EPP e I CIPTF), que bem conhecia a dinâmica do 
CFP e de muitos outros companheiros do Paraná. Perdemos 
a eleição, mas não perdemos a convicção daquilo que acredi-
tamos ser uma perspectiva política e a reposição de questões 
essenciais para a profissão, que foram suprimidas pela gestão 
que nos representa hoje no CFP.

Contato: Aliás, é sobre isso que você vai falar no Encontro 
não é? Conte para nós sobre sua posição nesse assunto.

Odair: Eu costumo dizer que não há como fazer redemocrati-
zação de algo que nunca foi democrático (risos). A minha posi-
ção nesse aspecto é a de que devemos lutar para continuar um 
trabalho que foi interrompido lá atrás – de criar subsídios para 
que o Conselho represente de fato a profissão, que ajude a pro-
mover o exercício da Psicologia em todo o país. Sobretudo, sou 
contra essa estrutura política e organizacional que compreende 
o atual Conselho Federal de Psicologia, visto que ela não só não 
superou a visão regionalista e a exacerbação corporativista, an-
tes regressivamente aguçou e manipulou esses elementos que se 
constituem em obstáculo à democratização das entidades, bem 
como ao reconhecimento social e político da profissão.

Hoje trabalhamos com a estrutura do Sistema Conselhos, no 
qual cada CRP trabalha de maneira independente com alcan-
ce regional. Dessa forma, jamais haverá o avanço da profissão 
no âmbito nacional. 

Hoje, a estrutura de Sistema Conselhos confirma que, de for-
ma piorada em relação à estrutura anterior, preserva as dispu-
tas regionais em detrimento de uma perspectiva nacional da 
profissão; regionalismo que invariavelmente foi usado como 
argumento para deixar tudo como está e para fomentar a luta 
entre “pequenos” contra “grandes”, “norte” e “nordeste” con-
tra o “sul” e “sudeste”, “regional” e “local” contra “federal” e 
“nacional”, entre outras cisões que milita a favor do que aí está. 

Contato: E o que precisaria acontecer para que isso se tor-
nasse uma realidade?

Odair: Obviamente, não cabe a mim apresentar modelos, 
mas destacaria três questões preliminares que precisariam ser 
equacionadas: 

1ª) Precisamos criar um Conselho Nacional de Psicologia, ao 
mesmo tempo em que é necessário fortalecer as entidades sin-
dicais. Afinal, o Conselho tem a função de orientar, disciplinar 
e fiscalizar o exercício da profissão em Psicologia, enquanto os 
sindicatos devem zelar pelas questões trabalhistas do Psicólo-
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go. Pode parecer óbvio, mas o Conselho é uma instituição do 
Estado que atribui aos próprios profissionais parte do controle 
relativo à Psicologia, por isso, denominam-se Conselhos da 
Psicologia, enquanto as entidades sindicais associam profissio-
nais em torno da esfera do trabalho, daí serem associações e 
entidades que congregam Psicólogos.

2ª) No processo de redemocratização, portanto, é fundamen-
tal a criação de um Sindicato Nacional dos Psicólogos, para 
esclarecer a categoria sobre a definição da atuação de cada en-
tidade e contribuir para a organização dos profissionais em 
torno das reivindicações locais, regionais e nacionais.

3ª) Outro ponto importante é que se discuta a forma como 
os Conselhos pretendem gerenciar o conhecimento cien-
tífico que a Psicologia, como ciência, propícia para o exer-
cício da profissão. Entendo que as relações entre ciência e 

profissão exigem um equacionamento adequado, pois nos 
termos que essas duas esferas foram associadas parecem-me 
equivocados: os Conselhos têm a obrigação de controlar o 
caráter científico dos conhecimentos que os profissionais apli-
cam, bem como têm meios para articular, por exemplo, as 
universidades e os institutos de pesquisa competentes para 
contribuir com a qualificação técnica e científica do “fazer” 
em Psicologia. Contudo, é um erro arrostarem-se o poder de 
legislar e conferir o título do que é ou não é científico. Nem 
me parece que resolve o problema a designação de “comissões 
de ilustres e especialistas” para dirimir tal questão, que con-
tinua a ser administrada pelo autoritarismo e burocratismo 
daqueles que hoje mandam e pretendem ser os juízes do que 
é e não é científico. Quem produz conhecimento permanece 
à margem. Basta ver as confusões acerca da avaliação psico-
lógica, em que pese a “legislação” do Conselho e a existência 
de uma comissão de especialista. •

Angela Coêlho

Emergências e Desastres

A Psicóloga Angela Coêlho percorre o país realizando a Oficina de Emergências e Desastres para 
Psicólogos e Psicólogas que desejam trocar experiências e discutir ideias sobre segurança e ações de 
prevenção em áreas de risco. Confira a entrevista concedida à Revista Contato sobre o tema, que 
também será abordado no XIV EPP e I CIPTF:

Contato: Conte como funciona esse projeto da Ofi-
cina de Emergências e Desastres.

Angela: Desde 2005, O Conselho Federal de Psi-
cologia, articulado aos Conselhos Regionais, vinha 
desenvolvendo a temática sobre o exercício da Psico-
logia em situações de emergências e desastres. Com 
a enchente de 2010, em Pernambuco, foi solicitado o 
desenvolvimento de oficinas que pudessem contem-
plar os Psicólogos e as Psicólogas que estavam nas 
regiões das enchentes. A partir desta experiência, ou-
tras oficinas foram desenvolvidas em diversos esta-
dos. A  ideia é ampliar as possibilidades das práticas 
dos profissionais que atuam junto ao Sistema Único 
de Saúde (SUS) e ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), abrindo um canal com equipes in-
terdisciplinares que trabalham em instituições como 
escolas, hospitais, creches, etc. 

Assim, montamos uma oficina sobre o tema e estamos 
divulgando em todo o país através do Conselho Fede-
ral de Psicologia e das Regionais, um trabalho que te-
remos também a oportunidade de apresentar no XIV 
EPP e I CIPTF. O ambiente do Encontro é ideal para 
fortalecermos o diálogo e trocar experiências. Afinal, o 
que desejamos é que cada comunidade tenha Psicólo-
gos preparados e envolvidos desde a prevenção.

Contato: E onde estão essas comunidades?

Angela: Estão em regiões de todo o país. Há de se com-
preender que quando trabalhamos com emergências e 
desastres, nós estamos falando de uma situação limite, 
agravada pelo contexto social daquela população. 

Ao trabalhar a prevenção nessas comunidades, o profis-
sional vai perceber que existe um problema muito grande 
que é a desigualdade social. O que tentamos transmitir 
em nosso projeto é que o desastre magnifica as situações 
de vulnerabilidade. A Psicologia tem que entender esses 
aspectos, e inseri-los no contexto da sua prática.

Contato: Quando falamos em emergências e desas-
tres, logo pensamos em tragédias de grandes propor-
ções, é apenas disso que trata a oficina?

Angela: Na verdade, o profissional deve estar preparado 
para atender a sua comunidade como um todo, pois os de-
sastres estão acontecendo em qualquer lugar: seja no desa-
lojamento de famílias por conta de uma enchente, seja pelo 
desmoronamento de uma área que tranca a estrada de acesso. 

O importante é que o Psicólogo esteja presente trabalhando 
no intuito de discutir as vulnerabilidades nos ambientes, além, 
é claro, de dar o suporte no enfrentamento do problema. •

contato 18



Programação 
| Programación

•	II	Fórum	dos	Serviços-Escola	de	Psicologia	do	Paraná

1ª Mesa-Redonda: Identidade dos Serviços-Escola de 
Psicologia: Diretrizes e Práticas – Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia, Universidade Federal do Paraná, 
Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - Cesufoz 
Horário: 8h30 às 10h 

2ª Mesa-Redonda: Considerações acerca das 
Regulamentações de Estágio em Psicologia – CRP-
PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – Irati 
Horário: 10h30 às 12h

•	VI	Fórum	dos	Coordenadores	de	Cursos	de	Psicologia	
- Lei do Estágio 
- Psicologia x Religiosidade 
- Avaliação Psicológica 
- Curso de Formação de Professores de Psicologia  
Coord. Psic. Raphael H. Castanho Di Lascio (CRP-08/00967) 

•	III	Fórum	dos	Professores	de	Ética

•	I	Fórum	dos	Professores	de	Avaliação	Psicológica

•	Fórum	de	Psicologia	e	Políticas	Públicas:	
Reflexões	e	Práticas	
Políticas Públicas para o Enfrentamento da Adição e/
ou Dependência ao Álcool, Crack e outras Drogas 
Palestra: Políticas Sociais no Brasil – Séc. XXI – Jorge 
Abrahão de Castro – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) 
Horário: 8h30 às 10h

•	Mesa-Redonda:	Políticas	Públicas	para	o	
Enfrentamento	ao	Álcool,	Crack	e	outras	Drogas	
no	Brasil:	Um	Desafio	Transversal	
Palestrantes: Psic. Anaídes Pimentel da Silva Orth 
(CRP-08/01175) 
Psic. Guilherme Bertassoni da Silva (CRP-08/10536) 
Psic. Fernanda Rossetto (CRP-08/12857) 
Psic. Bruno Jardini Mäder (CRP-08/13323) 
Horário: 10h15 às 12h30

Conferências
 | Conferencias

Fóruns
 | Fóros

Içami Tiba

Gilberto Dimenstein

23, 24 e 25 de 
agosto de 2012
Hotel Carimã,
em Foz do Iguaçu 

Encontro 
Paranaense de Psicologia XIV

ICongresso Internacional 
de  Psicologia da 
Tríplice Fronteira



•	 A	Prática	da	Psicologia:	Interfaces	da	Psicologia	da	Saúde	e	
Social	nas	Intervenções	de	Estágios	das	Faculdades	Ingá	–	
Faculdades	Ingá	-	Uningá 
Psic. Ana Carolina Jacinto Alarcão (CRP-08/09754) 
Psic. João Ricardo N. Vissoci (CRP-08/12469) 
Psic. Mérly Nascimento (CRP-08/12656) 
Psic. Raquel Pinheiro Niehues (Ingá-Uningá) (CRP-08/10815)

•	 Psicologia	no	Campo	da	Saúde	Coletiva:	Intervenções	
e	Abordagens	Teórico-Metodológicas	/	Experiências	na	
Tríplice	Fronteira
Psicologia em Casa de Apoio ao Paciente em Cuidados Paliativos – 
Psic. Lisbeth S. S. Paganotto (CRP-08/03108) 
Psicologia em Unidade Básica de Saúde – Psic. Mônica Mombelli 
(Anglo-Americano) (CRP-08/11235) 
Psicologia em Projeto Social / ONG – Destinado ao Atendimento 
/ Desenvolvimento dos Aspectos Biopsicossociais de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Vulnerabilidade Social – Psic.Thaís 
Ghisi Mehl (CRP-08/09904)

•	 Psicoterapia	Breve	no	Contexto	Social
Atendimento de Emergência – Dra. Sueli Cabral (Anglo-Americano) 
Psicoterapia Breve no Atendimento ao Paciente Psicossomático – 
Psic. Marcello Paskulin (CRP-08/11925) 
Psicoterapia Breve de Emergência em Clínicas Escolas – Psic. Tiago 
Rafael Reckziegel Rodrigues (CRP-08/17302)

•	 Inclusão	no	Ensino	Universitário	–	Universidade	Tuiuti	do	Paraná	
Psic. Rosa Endo (CRP-08/07406) – Coordenadora do curso de Psicologia 
Psic. Luiz Henrique Ramos (CRP-08/03698) – Responsável técnico 
da clínica de Psicologia 
Psic. Irene Prestes (CRP-08/01877) – Responsável pela inclusão no 
curso de Psicologia

•	 Psicologia	da	Saúde	e	Hospitalar	–	Formação	do	Psicólogo	
Hospitalar;	Organização	do	Trabalho	do	Psicólogo	Hospitalar	
–	Complexo	Pequeno	Príncipe	
Psic. Silvia Hey (CRP-08/02999) 
Psic. Tatiana Forte (CRP-08/02874) 
Psic. Daniela Prestes (CRP-08/04339)

•	 Redemocratização	do	Sistema	Conselhos
•	 Formação	em	Psicologia	–	Do	Currículo	Mínimo	às	Diretrizes	

Curriculares	–	Universidade	Norte	do	Paraná	
A Evolução dos Modelos Curriculares em Psicologia – Desafios e 
Perspectivas – Psic. Dra. Elisabete Aparecida Coelho (CRP-08/00252) 
A Implementação do Modelo de Ênfase e as Alternativas 
Adotadas pelas Diferentes IES – Psic. Dr. Francisco Heitor da Rosa 
(CRP-08/IS-033)

•	 Psicologia	On-line
Psic. Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/14941) 
Avaliação Psicológica: Testes Computadorizados, Correção 
Informatizada, Prontuário Eletrônico, Envio de Resultados via E-mail 
– Psic. Samarah Perszel de Freitas (CRP-08/13487) 
Psicoterapia On-line: Reflexões sobre Possibilidades e Limites – Psic. 
Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/14941) 
Realidade Virtual: O Uso de Videogames e outros Recursos Virtuais na 
Reabilitação e Educação – Psic. Denise Ribas Jamus (CRP-08/11462)

•	 Realidade	da	Formação	de	Psicólogos:	50	anos	–	Faculdades	
de	Administração,	Ciências,	Educação	e	Letras	-	FACEL	
Psic. Gabriela de Melo Sabbag (CRP-08/10610) 
Psic. Adriana Pellanda Gagno (CRP-08/06708) 
Psic. Mariana Benatto Pereira da Silva Schreiber (CRP-08/10758)

 | Mesas redondas 
Mesas-redondas 

•	 Educação	e	Saúde:	Educação	em	Saúde.	O	Papel	da	Escola	
na	Formação	em	Saúde	–	Complexo	Pequeno	Príncipe	
Psic. Tatiana Forte (CRP-08/02874) 
Psic. Silvia Hey (CRP-08/02999) 
Psic. Patricia Rauli (CRP-08/03663)

•	 Inclusão	de	Equipes	Multiprofissionais	e	Interdisciplinares	
nas	Escolas	de	Rede	Pública	
Jorge Abrahão de Castro – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) 
Psic. Mariita Bertassoni da Silva (CRP-08/00101) 
Psic. Nelson Fernandes Jr (CRP-08/07298)

•	 Práticas	em	Psicologia	Escolar	–	Faculdades	Ingá	-	Uningá	
A Síndrome do “Terceirão” – Psic. Marcos Maestri (CRP-08/05869) 
A Importância do Vínculo para a Construção do 
Desenvolvimento Afetivo e Intelectual da Criança – Psic. 
Patrícia Maria de Lima Freitas (CRP-08/08296) 
O Psicólogo e as Queixas Escolares: Construindo uma Postura 
Profissional Crítica – Psic. Valéria Garcia da Silva (CRP-08/12714)

•	 Ética	no	Contexto	da	Formação	do	Psicólogo	na	Atualidade	–	
Faculdades	de	Administração,	Ciências,	Educação	e	Letras	–	FACEL
Psic. Carolina Walger (CRP-08/11381) 
Psic. Nélio Pereira da Silva (CRP-08/00016) 
Psic. Marina Machado (CRP-08/10216)

•	 Práticas	em	Orientação	Profissional	–	Faculdade	Ingá	–Uningá	
Orientação Profissional em Escola Pública: Primeiras 
Aproximações – Psic. Marcos Maestri (CRP-08/05869) 
Participação dos Professores de Cursos Pré-Vestibulares na 
Escolha Profissional de seus Alunos – Psic. Patrícia Maria de 
Lima Freitas (CRP-08/08296) 
A Orientação de Carreira para Universitários: Construindo 
Possibilidades para Pensar o Início da Vida Profissional e 
Planejamento de Carreira – Psic. Andréa Knaben

•	 Práticas	de	Atendimento	na	Área	da	Psicologia	Jurídica	
Coord. Psic. Silvana do Rocio Rieke (CRP-08/00430) 
Ensino e Pesquisa na Área da Psicologia Jurídica – Psic. Maria 
Cristina Neiva de Carvalho (CRP-08/01397) 
Avaliação Psicológica no Contexto do Processo Penal – Psic. 
Maria Adelaide Caires (CRP-06/09236) 
Avaliação Psicológica no Contexto do Processo Trabalhista – 
Psic. Roberto Cruz (CRP-12/01418)

•	 Socioeducação:	Uma	Prática	em	Construção	
Coord. Psic. Renata Campos Mendonça (CRP-08/09371) 
Internação e Internação Provisória – Psic. Cristina Braga (CRP-08/06914) 
Práticas de Atendimento em Meio Aberto
Psic. Leonardo Pestillo de Oliveira (CRP-08/12613) 
Psic. Jorge Luis Ribeiro da Silva (CRP-08/16116)

•	 Psicologia	Hospitalar	–	Especialidades	e	Conquistas	
Comissão Psicologia Hospitalar CRP-PR 
Psic. Raphaella Ropelato (CRP-08/10276) 
Psic. Bruno J. Mäder (CRP-08/13323) 
Psic. Daniela Prestes (CRP-08/04339)

•	 Formação	e	Atuação	do	Psicólogo	Escolar	no	Estado	do	Paraná
A Formação do Psicólogo no Paraná com Fundamentação 
Histórico-Cultural – Psic. Marilda G. D. Facci (CRP-08/02619) 
Em Busca de uma Visão Crítica de Atuação dos Psicólogos 
Escolares no Estado do Paraná – Psic. Patricia Vaz de Lessa (CRP-08/12555) 
Psicologia na Escola e Formação do Psicólogo Escolar: Das 
Demandas Históricas às Alternativas Encontradas – Psic. Sonia M. 
Shima Barroco (CRP-08/02852)

•	 Educação	–	Prefeitura	Municipal	de	Foz	do	Iguaçu
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•	 A	Modularidade	da	Mente	e	a	Superdotação:	Uma	
Proposta	de	Identificação		
Psic. Elizabeth Carvalho da Veiga (CRP-08/01120) 
Psic. Jussara Janowski Carvalho (CRP-08/00229) 
Psic. Mari Angela Calderari Oliveira (CRP-08/01374)

•	 Temas	Atuais	em	Psicologia	Organizacional	e	do	Trabalho	
Psic. Carolina Walger (CRP-08/11381) 
Psic. Raphael H. Castanho Di Lascio (CRP-08/00967)
Psic. Regina Celina Cruz (CRP-08/01383)

•	 Psicologia	da	Saúde	e	Hospitalar:	O	Estágio	Acadêmico	nos	
Hospitais	de	Foz	do	Iguaçu	
Instituições Acadêmicas: Centro de Ensino Superior de Foz 
do Iguaçu – Cesufoz, Grupo Educacional Anglo-Americano e 
Faculdade União das Américas
Psic. Cristiane Brandt (CRP-08/12571) – Hospital Ministro Costa Cavalcanti 
Psic. Gisele Salles Rufino (CRP-08/13944) – Hospital Municipal de 
Foz do Iguaçu 
Psic. Jane Margareth Moreira de Carvalho (CRP-08/13522) – 
Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu - Cesufoz 
Psic. Márcia Ebling (CRP-08/12059) – Grupo Educacional Anglo-
Americano, Faculdade União das Américas

•	 Considerações	Importantes	em	Avaliação	Psicológica	
Avaliação Enquanto um Processo de Conhecer – Psic. Mari Angela 
Calderari Oliveira (CRP-08/01374) 
Preocupações Éticas com o Uso de Testes em Avaliação Psicológica 
– a confirmar 
Processos Disciplinares Éticos em Avaliação Psicológica – Psic. 
Suzana Borges (CRP-08/01855)  
Possibilidades de Avaliação Psicológica – Psic. Vera Regina Miranda 
(CRP-08/01386) 
Avaliação Psicológica em Orientação Profissional – Psic. Vera 
Regina Miranda (CRP-08/01386) 
Protocolo de Avaliação Psicológica para Cirurgia Bariátrica – Psic. 
Ilma Lopes Soares de M. Siqueira (CRP-08/00219) 
Avaliação Psicológica no Trânsito – Psic. Jane Carmen da Silva 
Machado (CRP-08/11896) 

•	 Estrutura	e	Dinâmica	das	Relações	Familiares	e	sua	Influência	no	
Desenvolvimento	Infanto-Juvenil:	O	que	a	Escola	Sabe	Disso?	
Psic. Ms. José Antônio Baltazar (CRP-08/03359) 
Psic. Dra. Maria Cecília Balthazar (CRP-08/00986) 
Psic. Dra. Lúcia Helena Tiosso Moretti (CRP-08/00246)

•	 Trabalho	e	Consciência	a	Partir	do	Cinema:	Fundamentos	da	
Psicologia	Histórico-Cultural	e	do	Materialismo	Histórico	
Coord. Geral: Psic. Dra. Silvana Calvo Tuleski Ferri (CRP-08/03877) 
A Relação entre as Categorias Marxistas e a Psicologia Histórico-
Cultural: Revelações a Partir do Cinema Contemporâneo – 
Apresentação: Psic. Dra. Silvana Calvo Tuleski Ferri (CRP-08/03877) 
(UEM – Programa de Pós-Graduação em Psicologia) 
O Trabalho como Elemento Central no Desenvolvimento do 
Homem e da Cultura: Discussão a partir do Filme “A Guerra do 
Fogo” – Apresentação: Psic. Mestranda Maria Aparecida Santiago 
da Silva (CRP-08/15326) (UEM – Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia) 
O Declínio da Idade Média e a Reforma Protestante: Uma 
Discussão a partir do Filme “Lutero” – Apresentação: Psic. 
Mestrando Paulo Sérgio Pereira Ricci (CRP-08/17457) (UEM – 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia) 
Formação da Consciência e Alienação na Atualidade: Uma Análise 
a partir do Filme: “Linha de Passe” – Apresentação: Graduanda 
Jéssica Elise Echs Lucena (UEM – Departamento de Psicologia)

•	 Medicalização	da	Educação	
Comissão de Psicologia Escolar / Educacional CRP-PR 

•	 Psicologia	e	Assistência	Social	
Comissão de Psicologia Social e Comunitária CRP-PR

•	 A	Escuta	da	Criança	e	Adolescente	Vítimas	de	Violência
Coord. Psic. Celia Regina Cortellete (CRP-08/00457) 
Protocolos para Escuta da Criança e Adolescentes em Caso 
de Abuso Sexual – Psic. Maria da Graça Saldanha Padilha 
(CRP-08/00775) 
Atendimento à Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual 
no Âmbito da Assistência Social – Psic. Paula Matoski Butture 
(CRP-08/12879)

•	 A	Psicologia	Articulando	e	Criando	Espaços	para	o	
Desenvolvimento	e	Prática	de	Comunidades	Sustentáveis	
Psic. Fernanda B. Penteado (CRP-08/16367) – Rede de 
Desenvolvimento – Analista Técnica 
Psic. Juliana de R. Penhaki (CRP-08/09800) – Arranjo Educativo 
Local - Analista Técnica 
Psic. Karin Bruckheimer (CRP-08/03984) – Arranjo Educativo Local 
- Analista Técnica 
Psic. Roberta R. da Silva (CRP-08/15186) – Rede de 
Desenvolvimento - Analista Técnica

•	 Violência	Sexual	Contra	a	Criança	e	o	Adolescente	
Psic. Dayse Mara Bortoli (CRP-08/04893) 
A Periculosidade como Fator de Avaliação no Processo Jurídico: 
Uma Visão de Foucault – Psic. Sidnei Corocine (CRP-06/23108) 
Violência e Criminalidade – Psic. Karine Belmont Chaves (CRP-
08/09262)

•	 Contribuições	da	Neuropsicologia	para	a	Psicologia	
Coord. Psic. Christiane Muller Fortes de Oliveira (CRP-08/03343) 
Neuropsicologia em Hospital – Psic. Maria Joana Mader Joaquim 
(CRP-08/01899)
Neuropsicologia e Reabilitação – Psic. Denise Ribas Jamus 
(CRP-08/11462) 
Neuropsicologia na Formação do Psicólogo – Psic. Leandro Malloy 
Diniz (CRP-04/15512)

•	 Terapia	de	Crises	
Psic. Alfredo Moffatt (Argentina)

Coquetel EPP

No	dia	23	de	agosto,	após	a	solenidade	de	abertura	
do	XIV	Encontro	Paranaense	de	Psicologia	e	I	
Congresso	Internacional	de	Psicologia	da	Tríplice	
Fronteira,	haverá	um	coquetel	por	adesão	no	local	
do	evento.	

Aqueles	que	desejam	participar	devem	efetuar	sua	
inscrição	no	site	www.epp.org.br e	imprimir	o	boleto.

Horário:	21h15

Valor:	R$	38,00
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Palestras
 | Palestras

Oficinas e Minicursos 
 | Actividades Culturales
    y Cursos cortos

•	O	Novo	Velho	– Guite Zimerman

•	Comunidades	Autogestivas	– Psic. Alfredo Moffatt

•	Por	que	os	Casamentos	na	Atualidade	Fracassam	e	
Duram	Tão	Pouco	Tempo?	– David Zimerman

•	O	Papel	da	Psicologia	na	Construção	dos	Direitos	
Humanos	– Leoncio Camino

•	Metodologias	Ativas	em	Educação	–	Os	Desafios	da	
Universidade	em	Busca	de	uma	Educação	Crítica	e	
Transformadora	– Complexo Pequeno Príncipe – Psic. 
Patricia Rauli (CRP-08/03663)

•	A	Intolerância	no	Âmbito	das	Abordagens	
Psicológicas,	sob	a	Luz	do	Mito	de	Procusto	– Psic. 
Nélio Pereira da Silva (CRP-08/00016)

•	A	Reforma	Psiquiátrica	e	os	Reflexos	no	Tratamento	
do	Portador	de	Sofrimento	Mental	em	Conflito	
com	a	Lei	– Psic. Sidnei Corocine (CRP-06/23108)

•	Educar	sem	Violência	nem	Coerção	no	Século	XXI	– 
Psic. Lidia Weber (CRP-08/00774)

•	Desafios	da	Psicologia	Jurídica	– Psic. Maria Adelaide 
Caires (CRP-06/09236)

•	Aspectos	Psicológicos	na	Vara	de	Família	– Psic. 
Viviane Terres Ribeiro (CRP-08/09815)

•	Mobilidade	Urbana	– Psic. Rogério Oliveira Silva 
(CRP-04/14209)

•	Aprendizagem	no	Trabalho	– Psic. Jairo E. Borges 
Andrade (CRP-01/00084)

•	Novos		Tempos,	Novas	 Famílias:	Desafio	à	Psicotera-
pia	– Instituto de Terapia e Centro de Estudos da Família 
- INTERCEF 
Psic. Rosicler S. Bahr (CRP-08/00231)

•	 Psicologia	Corporal:	Da	Análise	Reichiana	à	Análise	
Bioenergética	– Centro Reichiano

•	 A	Adolescência	na	Pós-Modernidade:	Desafios	com	a	
Geração	Z	– Psic. Marcos Maestri  (CRP-08/05969) – Facul-
dades Ingá - Uningá

•	 Viver	o	Psicodrama	– Associação Paranaense de Psicodrama

•	 Logoterapia	– Associação de Logoterapia Viktor Emil Frankl

•	 O	Saber	e	o	Fazer	nas	Práticas	da	Avaliação	Psicológi-
ca:	Abismos	Inconciliáveis – Comissão de Avaliação 
Psicológica do CRP-PR de Maringá

•	 A	Orientação	Profissional	no	Modelo	Clínico:	Bases	
Teóricas,	Objetivos	e	Principais	Instrumentais	Técnicos	
e	Metodológicos	– Psic. Mariita Bertassoni da Silva (CRP-
08/00101) e Psic. Rafaela Roman de Faria (CRP-08/13830)

•	 Teatro	Espontâneo	– Associação Paranaense de Psicodrama

•	 Psicologia	do	Esporte	– Treino Mental – Sociedade Bra-
sileira de Psicologia do Esporte – SOBRAPE – Psic. Marcia 
Walter (CRP-08/02054)

•	 Psicologia	nas	Emergências	e	Desastres	– Psic. Angela 
Coêlho (CRP-13/00613)

•	 Elaboração	de	Documentos	Psicológicos	– Psic. Maria 
Adelaide Caires (CRP-06/09236)

•	 Playback	Theater	– Psic. Antonio Vitorino (CRP-08/01522)

•	 Diagnósticos	Psicológicos	– Psic. Roberto Cruz (CRP-12/01418)

•	 Psicoterapia	Existencial	– Psic. Alfredo Moffatt (Argentina)

•	 Actualizaciones	de	Terapias	Sexuales	2012	en	Base	
a	Herramientas	Terapeuticas	Innovadoras	– Psic. Sex. 
Raquel Varaschin (CRP-08/02043) (Brasil) 

•	 Educação	Popular	e	Economia	Solidária	– Socióloga 
Ana Inês Souza

•	 Fundamentosde	Neuropsicologia	– Psic. Leandro Malloy-
Diniz (CRP-04/15512)



Estresse nosso de cada dia 
Eligiane Tino Binotto (CRP-08/17649) 
Joelmir Alex Wiest (CRP-08/17449)

Introdução

Nos últimos anos, houve-se falar muito em es-
tresse devido à correria do dia a dia, princi-
palmente o estresse no trabalho, pois este exi-
ge, em média, 1/3 do tempo do dia, restando 

apenas dezesseis horas, sendo normalmente oito ho-
ras para satisfazer uma necessidade fisiológica básica, 
dormir, e apenas oito horas para lazer, família, estu-
dos e outras atividades pessoais.

O termo estresse foi estabelecido por Selye (1936) 
apud Allegreti (2006), que foi um endocrinologista, 
que realizava experiências com ratos e este “estres-
se” foi visualizado em seus experimentos e nominado 
posteriormente como a somatória de todas as reações 
do organismo (corpóreas) resultantes da exposição a 
um agente estressor. Para Lipp (2004), chama-se de 
estresse um estado de tensão que causa uma ruptura 
no equilíbrio interno do organismo, e chama-se de 
estressor ou fonte de estresse um fator interno e/ou 
externo que gera o estresse.

No entanto, a definição de estresse inclui somente o 
esgotamento pessoal que acaba interferindo na vida 
da pessoa e podendo não afetar diretamente os rela-
cionamentos interpessoais (COSTA, 2003).

Selye (1936) apud Benevides-Pereira (2002) categori-
zou o estresse em dois: o eustresse e o distresse. O 
eustresse possui características positivas ao desenvol-
vimento da pessoa e o distresse possui características 
negativas, causando malefícios à pessoa.

Portanto, percebe-se que o modo como o estresse age 
no organismo humano e no funcionamento do mes-
mo pode afetar negativamente ou não os planos físi-
cos e mentais dos indivíduos. Como também, pode 
influenciar no desenvolvimento de várias doenças fí-
sicas e psicológicas (LIPP, 2002).

Estes estímulos estão presentes na vida da maioria 
das pessoas, porém nem todos desenvolvem o estres-

se, pois a diferença está na forma de lidar com estes 
agentes estressores. Como a pessoa se relaciona com 
os diversos contextos e situações podem ser influen-
ciadas pelas experiências de vida que ocorreram ante-
riormente, condições ambientais e genéticas, condi-
ções sociais e individuais, particulares (LIPP, 2004).

A manifestação do estresse pode se revelar de diver-
sas formas de pessoas para pessoas ou de diversas 
formas na própria pessoa em diversos momentos da 
vida. Aparentemente, homens e mulheres parecem 
ser afetados igualmente pelo estresse, porém, as mu-
lheres são as mais prejudicadas pela manifestação do 
estresse, devido à multiplicidade de papéis que exerce 
e especificidades femininas (NEME & LIPP, 2010).

Portanto, o estresse é um processo psicológico ine-
rente à condição humana e conforme o indivíduo o 
enfrente ele pode ser positivo ou negativo (CODO & 
VASQUES-MENEZES, 1999).

O estresse no trabalho geralmente é desencadeado 
por agentes estressores como pressões, competitivi-
dade, tensões, sobrecarga entre outros. Esse estresse 
pode desencadear sintomas como depressão, trans-
tornos de ansiedade, fobias e outros. Nesse sentido, 
a pessoa geralmente não consegue desempenhar a 
demanda exigida no trabalho, podendo vir a causar 
consequências negativas ou positivas.

Como o estresse nem sempre é ruim, tem o seu lado 
positivo, ele é responsável por despertar no indiví-
duo comportamentos para realizar transformações e 
adaptações (BALLONE E MOURA, 2008).

O presente trabalho tem como objetivo elucidar o 
que é o estresse, seus sintomas e como o estresse 
tem atingido as pessoas no trabalho. A pesquisa 
foi feita por meio de artigos, especialmente aqueles 
publicados no site psiqweb pelos autores Ballone e 
Moura (2008).
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O que é o estresse?

Segundo Ballone e Moura (2008), o estresse é causa-
do por um agente estressor, que pode ser interno ou 
externo. O corpo desenvolve um processo fisiológico, 
que soma todas as reações desencadeadas pelo orga-
nismo, conhecido como Síndrome Geral da Adaptação 
ou estresse. Portanto podemos dizer que o estresse ou 
Síndrome Geral de Adaptação é a alteração que o nosso 
organismo sofre para adaptar-se a situações novas ou as 
mudanças em geral.

Margis et al (2003) aponta a importância de se diferen-
ciar o evento estressor de vida do evento traumático, 
esse último, é quando a pessoa é exposta uma única 
vez a um evento estressor, causando consequências 
psíquicas por um longo tempo, mesmo estando longe 
do evento estressor. O evento traumático grave inclui 
aspectos relacionados ao comprometimento da integri-
dade física do próprio indivíduo. Logo o evento de vida 
estressor, mesmo podendo trazer efeitos psicológicos 
sérios em forma de sintomas e desadaptação, quando 
ele é removido a pessoa tende a diminuir os sintomas 
causados por ele.

Quando pensamos em estresse pode-se rapidamente 
remeter a uma situação desconfortável ou até mesmo 
ruim, porém mudanças boas e importantes na vida po-
dem causar estresse assim como uma mudança ruim 
ou desagradável.

Mudanças importantes na vida, como o primeiro dia 
em um novo emprego, casamento, nascimento de um 
filho podem ser considerados agente estressores para 
muitas pessoas, assim como separações, acidentes, bri-
gas, correria do dia a dia e trânsito congestionado tam-
bém podem ser considerados agente estressores (MAR-
GIS, et al, 2003).

Portanto, Ballone e Moura (2008) concluem que o es-
tresse é um mecanismo normal, necessário e muitas 
vezes benéfico ao organismo, pois por meio dele as pes-
soas ficam mais atentas e sensíveis diante de situações 

de perigo ou dificuldade, principalmente em situações 
que o colaborador enfrenta no seu dia a dia, no seu 
ambiente de trabalho.

Sintoma do estresse 

Os sintomas do estresse podem variar de pessoa para 
pessoa. Para Ballone e Moura (2008) isso ocorre por-
que é muito variável o impacto das situações estresso-
ras sobre cada pessoa. 

Quando o estresse desenvolve para a fase de esgota-
mento podem surgir vários sintomas, como a perda 
de concentração mental, esquecimento, fadiga facial, 
fraqueza, mal estar, esgotamento físico, apatia, falta 
de motivação, instabilidade, falta de controle, agressi-
vidade, tendência a discussões, indigestão, depressão, 
angústia, dores generalizadas, gastrite, alergias, queda 
de cabelo, isolamento, alterações do sono, abusos de 
substâncias e outros (BALLONE e MOURA, 2008).

Ballone e Moura (2008) afirmam que a ansiedade é a 
mola propulsora do estresse, ou seja, é um aviso que 
indica sobre a necessidade de mudar e se adaptar, além 
de alertar sobre eventual perigo iminente, ajudando a 
pessoa a tomar atitudes eficientes em relação ao perigo.

Portanto os fatores estressores se misturam em meio às 
atividades da nossa vida moderna. As pessoas, mesmo 
possuindo responsabilidades em seu trabalho devem 
lidar com a competitividade existente na vida profis-
sional, buscar novos aprendizados para o aperfeiçoa-
mento próprio, além de ter que lidar com os estressores 
normais da vida como a questão da segurança, susten-
tabilidade da família e algumas exigências culturais. É 
provável que estas situações exijam das pessoas o má-
ximo, alcançando os seus limites, ocasionando assim 
o estresse.

O estresse no trabalho

Para Ballone e Moura (2008), os agentes estressores se 
misturam entre as atividades do trabalho e as do dia a dia 
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de cada pessoa. Além de enfrentar as responsabilidades do 
trabalho e os agentes propícios a desencadear o estresse, 
as pessoas ainda têm que enfrentar os estressores normais 
da vida em sociedade, como, segurança, manutenção da 
família entre outros.

A maneira como a pessoa lida com as atividades do seu 
dia a dia, e o tipo de desgaste que elas são submetidas, são 
fatores determinantes de doenças. Os agentes estressores 
psicossociais são tão fortes quanto os microorganismos e 
a insalubridade no desencadeamento de doenças. O tra-
balho pode gerar um desgaste emocional nas pessoas, esse 
desgaste pode ser um fator determinante nos transtornos 
relacionados ao estresse, como por exemplo, transtornos 
de ansiedade, pânico, fobias, depressões e doenças psicos-
somáticas. Geralmente o indivíduo que apresenta um des-
ses transtornos não consegue responder às demandas da 
sua função no trabalho (BALLONE E MOURA, 2008).

Conclusão

Faz-se necessário, maiores informações dentro das 
empresas a respeito dos sintomas que o estresse pode 
ocasionar nos indivíduos. Para que assim a pessoa pos-
sa procurar ajuda para não chegar a desenvolver um 
transtorno ainda mais grave, como uma depressão.

As empresas poderiam também traçar planos de pre-
venção do estresse para seus funcionários, assim me-

lhoraria a qualidade de vida do funcionário, a produção 
da empresa e uma menor rotatividade de funcionários. 
Um profissional da área de Psicologia poderia traba-
lhar com essa demanda, operacionalizando resultados 
tanto para a empresa como para a melhor qualidade de 
vida dos profissionais que atuam na empresa. •
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A o resgatar parte de nosso movimento histórico, 
verifica-se e é importante recordar, que a histó-
ria da Psicologia se inicia na Grécia de Sócrates, 
Platão e Aristóteles, sendo XXIV séculos de re-

flexões históricas e elucubrações sobre temas e problemas 
de natureza psicológica que precedem o seu surgimento 
como ciência. Entendendo que isto se fazia antes de Wun-
dt e de outros estudiosos de seu tempo, como Helmholtz, 
Weber, Fechner e Ebbinghaus. “O divisor surgido com 
Wilhelm Wundt foi e continua sendo essencial: a separa-
ção entre a constituição e a prática de uma psicologia de 
sólido embasamento científico, empírico, quantitativo” 
(Netto, P.Samuel apud Schultz & Suchultz 2004).  No 
século XIX surge Freud que nasceu em 1851 e viveu até as 
primeiras décadas do século passado, igualmente Piaget 
e Vygotsky, personagens da história da Psicologia e es-
tudiosos que contribuíram com a sólida fundamentação 
histórica para o nosso conhecimento de base, da Psico-
logia centrada na patologia e no déficit; hoje desenvolve 
seu trabalho com o objetivo de proporcionar o bem estar 
dos seres humanos. Nos séculos XX e XXI a Psicologia 
amplia seu campo de pesquisa e trabalho, surgindo um 
acervo de resultados de pesquisas e teorizações que data 
dos últimos cinquenta anos em nível internacional, am-
pliando o seu campo de atuação que anteriormente eram 
clínica/escola/trabalho, inserindo-se em outros contextos 
na sociedade, entre eles, a Instituição Judiciária.

A Psicologia Jurídica vem se desenvolvendo como nova 
área de aplicação às questões jurídicas, nos diversos âmbi-
tos e instituições judiciárias no Brasil e no mundo, sendo 
uma especialidade que se relaciona de forma direta com 
o Direito, buscando responder às demandas trazidas em 
seus diversos âmbitos: infância e juventude, família e su-
cessões, cível e criminal. Instituída como especialidade da 
Ciência Psicológica pelo Conselho Federal de Psicologia 
em dezembro de 2000. É uma área de trabalho e inves-
tigação psicológica especializada. Segundo “Colégio Ofi-
cial de Psicólogos - Madri/Espanha: cujo objeto é o estu-
do do comportamento dos atores jurídicos no âmbito do 
direito, da lei e da justiça” (Bernardi C. F. Dayse, 2009). 
Embora, sabe-se que a relação entre os saberes psi e as prá-

ticas judiciárias se estabeleceram há algum tempo, ainda 
encontram-se dificuldades para a concretização da tão 
esperada articulação multiprofissional, ligada também a 
diferentes éticas e ideologias, o que vem acontecendo em 
relação à metodologia do “depoimento sem dano”.

As pesquisas apontam em nível mundial (cartografia publi-
cada em 2008) as experiências de tomada de depoimento 
especial com crianças e adolescentes, pela Childhood Brasil 
(Institute WFC –BR) sob título Depoimento sem Medo 
(?) Cultura e Práticas não Revitimizantes, onde faz-se um 
levantamento histórico e constata que as aprovações de lei 
sobre o depoimento especial com crianças e adolescentes, 
iniciaram-se em 1985, ou seja, estamos há mais de duas 
décadas atrasados e ainda estamos discutindo há mais de 
sete anos sobre a atuação do Psicólogo nesta metodologia. 
Comprova o desenvolvimento da metodologia em nível in-
ternacional e na maioria dos países essas experiências estão 
ancoradas em marcos legais que normatizam o “depoimen-
to sem dano” e definem o método e a técnica a serem utili-
zados, bem como, o profissional técnico facilitador.

Existem duas técnicas utilizadas em processos judiciais nos 
países mapeados que se configuram em duas opções: entre-
vista através do sistema de Closed Circuito of Television em 
64% dos países que utilizam a metodologia do depoimen-
to especial (CCTV, utilizada no Rio Grande do Sul, pelo 
autor do projeto) e em 48% destes países que utilizam esta 
técnica, há um Psicólogo na equipe. A Câmara de Gesell é 
utilizada em 36% dos países que utilizam a metodologia do 
depoimento especial (neste caso é obrigatório que o técnico 
que faz a tomada do depoimento seja um Psicólogo).

No sistema judiciário é importante que percebamos a luz das 
teorias e perspectivas que tratam nosso universo objetivo e 
subjetivo, como uma totalidade sistêmica e que as verdades 
psicológica e jurídica fazem parte de um único complexo 
relacional. Ao tempo que a primeira busca elucidar as estru-
turas que embasam o comportamento humano, a segunda, 
busca desmitificar os acontecimentos pautados por esses pa-
drões de comportamento, à luz dos pactos e regras sociais que 
regulam a vida em sociedade e a cada momento histórico.

Considerações sobre o papel do 
Psicólogo Jurídico, no contexto da 
metodologia Depoimento Sem Dano

Dariacy H. O. Moreira (CRP-08/04378)
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Desse modo, muito embora a Psicologia e o direito 
possam ser entendidos como áreas específicas do saber, 
diante da necessidade social concreta da garantia da 
saúde biopsicossocial do sujeito em peculiar desenvol-
vimento - criança e adolescente - torna-se claro que am-
bas as especialidades do conhecimento devem cooperar 
para a resolução desta demanda.         

Os profissionais costumam citar o artigo 9º do Código de 
Ética do Profissional da Psicologia, mas se avançarmos para 
o artigo 10º que prevê exceções a este princípio todas as ve-
zes que os princípios do código de ética forem afrontados, 
bem como, quando os direitos e garantias fundamentais do 
sujeito são violados, em especial a criança e o adolescente 
considerado vulneráveis, respaldado pela Constituição Fe-
deral artigo 227 e toda a legislação pertinente à matéria. 

Neste contexto, cabe citar que no campo de atuação do 
profissional da Psicologia, não raras vezes, faz-se neces-
sário a utilização de recursos técnicos adequados para 
o desenvolvimento de seu trabalho, para averiguar um 
determinado aspecto da personalidade ou da conduta 
daquele sujeito a fim de fazer um psicodiagnóstico. Da 
mesma forma ocorre no contexto da Instituição Judici-
ária. Portanto, entende-se que a utilização da técnica da 
Entrevista Cognitiva Revisada como parte do protocolo 
da metodologia do depoimento sem dano, aponta as ex-
periências científicas e práticas, que é o método neces-
sário e mais adequado para o contexto que visa mini-
mizar seus efeitos e garantir a precisão das informações 
colhidas das testemunhas ou vítimas de crimes. A ECR 
baseia-se nos conhecimentos científicos de duas grandes 
áreas da Psicologia: a Psicologia Social e Psicologia Cog-
nitiva. (Stein e cols.2010)

“No que concerne à Psicologia Social, integram os conhe-
cimentos das relações humanas, particularmente o modo 
de se comunicar efetivamente com uma testemunha e, no 
campo da Psicologia Cognitiva, somam-se os saberes que 
os Psicólogos adquiriram sobre a maneira como nos lem-
bramos das coisas, ou seja, como nossa memória funcio-
na”. (Stein e cols.2010, p. 210)

Sabe-se que o aperfeiçoamento científico deve acontecer 
como regra no desenvolvimento do trabalho dos profis-
sionais da Psicologia, bem como, consta no IV princípio 
do código de ética “O Psicólogo atuará com responsabili-
dade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como 
campo científico de conhecimento e prática”.

É necessário se aprofundar na metodologia do depoimento 
sem dano, a qual utiliza da documentação visual do depoi-
mento apenas para uso jurídico, na pessoa dos profissionais 
envolvidos: juiz, promotor, advogado, técnico facilitador. 
Dessa forma, os conteúdos registrados têm seu acesso res-
trito a qualquer outro público garantindo a integridade 
do sujeito depoente. O projeto do autor Dr. José Antonio 
Daltoé Cezar/RS, foi baseado nos direitos e garantias fun-
damentais da Constituição Federal (Carta Magna) e toda 
legislação pertinente ao assunto, bem como, expresso em 
nosso código de ética já nos princípios fundamentais que 
o Psicólogo trabalhará “visando promover a saúde e qua-
lidade de vida das pessoas e das coletividades e contribui-
rá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 
(Código de Ética do Profissional da Psicologia, II)

“Não se estranha, portanto, que esse silêncio que se infiltra na 
noção de infância continue marcando-a quando ela se trans-
forma em matéria de estudo ou de legislação. Assim, por não 
falar, a infância não se fala e não se falando, não ocupa a 
primeira pessoa nos discursos que dela se ocupam. E, por não 
ocupar essa primeira pessoa, isto é, não dizer eu, por jamais 
assumir o lugar de sujeito do discurso, e, consequentemente, 
por consentir sempre um ele/ela nos discursos alheios, a in-
fância é sempre definida de fora”. (Lajolo, Marisa 2003)

Com relação aos termos “inquirição” e “escuta”, tentan-
do compreender a questão semântica - um dos ramos da 
semiótica que estuda a significação atual das palavras de 
uma língua ou estuda a relação entre as palavras e as coi-
sas, ou seja, entre a linguagem, o pensamento e a conduta 
- no meu entendimento o sentido está diretamente rela-
cionada à especificidade do contexto, o judiciário.
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A principal diferença é provável que esteja relacionada ao 
fato de que o autor do projeto seja um Juiz e faz parte do 
seu vocabulário e do contexto do judiciário, seria incomum 
se ele usasse o termo “escuta” que faz parte do vocabulário 
da Psicologia, mais específico de avaliação clínica. A pri-
meira tem seu significado: procurar saber, fazer perguntas, 
indagar, pedir informações sobre, pesquisar; a segunda: lu-
gar onde se escuta, pessoa que escuta, tornar-se atento para 
ouvir, pôr-se a ouvir, dar atenção à (dicionário Aurélio e 
Michaelis da língua portuguesa). Em ambas existe a inter-
locução, ou seja, a conversação e o diálogo são necessários 
para estabelecer a comunicação, neste caso, entre a criança 
ou adolescente e o técnico facilitador. Cabe citar, que já 
ouvi alguns profissionais apontarem o desconhecimento 
do significado da palavra “inquirição”, motivo desta con-
sulta aos dicionários.

Há dificuldade dos profissionais em entenderem a dife-
rença entre o contexto jurídico e o consultório, em relação 
ao sigilo. No meu entendimento, no consultório a deman-
da é do sujeito, já que o conteúdo que emerge no contexto 
de uma intervenção clínica (tratamento) deve ser sigiloso. 
No contexto do judiciário a demanda é da justiça social, 
dois espaços diferentes e com atuação específica. Ou seja, 
no primeiro entende-se o sigilo, no segundo a demanda 
é do juiz que precisa de uma resposta, pois nesse caso, 
haverá ou não uma condenação. Isso porque, geralmente, 
a vítima é a única testemunha, pois na maioria dos casos 
não deixa marcas físicas, e ao ter oportunidade de revelar 
o suposto abuso se interrompe o ciclo de violência. 

É importante observar que o avanço nas pesquisas e in-
vestigações levam a admitir com maior consensualidade, 
“que a criança pode ser considerada uma testemunha vá-
lida, não havendo razão para desconfiar do seu testemu-
nho ou da sua capacidade de testemunhar pelo menos 
não mais do que em relação aos adultos, sem se querer 
com isso negar a especificidade desenvolvimental daquela 
e do seu testemunho”. (Carvalho S. da Alexandra Ligia, 
2007). As pesquisas também comprovam que é crucial a 
formação e especialização dos profissionais nos aspectos 
que envolvem a dinâmica do abuso e na técnica da en-
trevista, pois depende da capacidade desse profissional o 
relato da vítima. As pesquisas indicam que o relato das 
crianças e adolescentes pode ser influenciado pela entre-
vista conduzida de forma inapropriada que dificulte à 
compreensão da vítima.

O direito sistêmico valoriza o trabalho interdisciplinar e 
reconhece que o profissional da Psicologia é o mais indica-
do para o entendimento da dinâmica do comportamento 
da criança e do adolescente que sofrem “maus tratos” e que 
por estas razões adversas tornam-se protagonistas na jus-
tiça. Embora sua voz seja ouvida, sua linguagem ainda é 

frágil perante o discurso de um adulto, principalmente se 
for aquele que tenta culpá-lo de atos e atitudes, que só um 
adulto sabe explicar. 

Portanto a importância do espaço protegido e acompanha-
do pelo profissional da Psicologia, que se espera ainda ser o 
indicado, no conhecimento da dinâmica do comportamen-
to humano e suas manifestações em situações de conflito. 

Em junho de 2010 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
criou o programa - Mutirões da Cidadania. Com o objetivo 
de estabelecer medidas concretas para a garantia de direitos 
fundamentais do cidadão em situação de maior vulnera-
bilidade. São quatro as vertentes de tratamento: proteção 
à criança e ao adolescente, ao idoso, aos portadores de 
necessidades especiais e à mulher vítima da violência do-
méstica e familiar.  Parte da concepção de que o judiciário 
lida com direitos especialíssimos e de grande sensibilidade, 
daí o porque do elenco desenvolvido de políticas prioritá-
rias. Com relação ao tema diz: Depoimento sem dano – 
a inquirição judicial de crianças e adolescentes vítimas de 
violências físicas ou psíquicas é ato de extrema dificuldade 
no meio forense. Os depoimentos são necessários e devem 
observar cuidados mínimos para não revitimar as pessoas 
abusadas, além de ao mesmo tempo possibilitar a prova ade-
quada para a responsabilização do abusador. O depoimento 
sem dano propõe ambiente apropriado para a realização da 
prova de forma mais receptiva, com a intervenção de técni-
cos preparados e respeitando as condições pessoais da víti-
ma. E conclui:

Certificação do CNJ – a implantação de projetos que 
visam a melhoria dos serviços judiciais destinados a ca-
tegorias de mais fragilidade será acompanhada de selo 
de qualidade dos serviços promotores da cidadania dos 
Tribunais. Haverá aqui a certificação prática pelo CNJ da 
atuação dos Tribunais nesta seara. Possibilita ao CNJ o 
reconhecimento como promotor da cidadania e contribui 
com cumprimento das funções sociais para a boa imagem 
do Judiciário. (CNJ, Mutirão da Cidadania, junho/2010)

Com certeza após os sete anos do início da metodologia e 
agora com a resolução do CNJ, precisamos ter claro qual será 
o nosso papel. É imprescindível ao profissional da Psicologia 
a capacitação para esta demanda, apresentados pelos parti-
cipantes da pesquisa Especialização em Psicologia Jurídica,

 Capacitação para o trabalho interdisciplinar;
 Capacitação na metodologia da entrevista cognitiva, 
revisada, (ECR);
 Conhecimento da metodologia do depoimento sem 
dano;
 Garantia do protocolo com o juiz anterior ao depoi-
mento (condição para criança depor);
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 As avaliações devem ser abrangentes e acontecer sem 
dúvida e como regra (é preciso conhecer o contexto so-
ciocultural da vítima, a dinâmica familiar etc.);
 Conhecimento da dinâmica do abuso sexual;
 Conhecimento dos diplomas legais que disciplinam 
toda e qualquer forma de maus tratos à criança e ao ado-
lescente, tais como: Constituição Federal, ECA, Códigos 
Penal e Civil e legislações pertinentes ao tema.

É preciso ter claro que a intervenção do Psicólogo no âmbito jurídi-
co, a este novo olhar e escuta não deve estar limitada na percepção 
de atuação, na concepção predominante, como sinônimo do psico-
terapeuta e clínica, e sim uma intervenção diferenciada do modelo 
tradicional aprendido nos cursos de graduação, a Psicologia Foren-
se. Caracterizando-se por um conjunto de atividades, em realização 
e potenciais, cujo objetivo é conseguir uma intervenção imediata 
(ou o mais rápido possível) e abrangente na realidade, de maneira a 
resolver problemas ou a impedir a ocorrência deles. Considerando 
todas as variáveis e a possibilidade de desenvolver de forma contex-
tualizada, numa rede integrada de setores, acompanhando e/ou en-
caminhando os prováveis “danos” da criança/adolescente e família 
no caso de condenação do suposto agressor (a), familiar e outros.

Conforme esta perspectiva, podemos entender, que o debate 
construtivo e interdisciplinar se faz necessário, sendo possível al-
cançar a qualidade e preparo do papel do Psicólogo, em campo 
jurídico. No entendimento, das diferentes solicitações que reca-
em sobre o Psicólogo que atua junto ao contexto jurídico, pau-
tado na compreensão do seu próprio papel e no relacionamento 
deste com seus respectivos contra papéis em campo de trabalho. 

A Psicologia precisa acompanhar o compasso do estado atual da 
arte no contexto internacional, reconhecendo que ampliou sua 
atuação e mercado para outros contextos na sociedade, sendo 
imprescindível o investimento no conhecimento científico, na 
capacitação do profissional da Psicologia Jurídica para colaborar 
com esta demanda, que visa o melhor interesse da criança e o 
adolescente em situação de risco e violência, considerando todas 
as variáveis provenientes de uma referida decisão e os encami-
nhamentos necessários. Contribuindo com o melhor interesse da 

criança, do adolescente e família que protagonizam no judiciário. 
As discussões acontecem há sete anos e este momento deve ser de 
conhecimento e pautado nas definições da atuação, do profissio-
nal da Psicologia no contexto do Judiciário e da nova demanda. •
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Ofélia

Tônio Luna

Caminhando em passos preguiçosos pelas vielas de um 
parque deparei-me com sombras em um dia de muito 
sol. Elas impediam o calor excessivo de tocar nosso cor-
po, mas ainda assim traziam uma sensação de estranha-

mento, talvez como se sentiu Ofélia ao encontrar suas primeiras 
sombras. Voltas seguidas pelo mesmo caminho não distraíam 
àquela percepção. Curioso com o fenômeno perguntei-me o 
que me assombrava e quis a resposta antes do fim da cami-
nhada (ou da vida, como conheceu Ofélia*). Pouco adiante vi 

uma criança menina que descobriu um pássaro morto também 
deitado à sombra fria de uma árvore. A mãe lhe explicava as 
questões da morte e disse a filha que aquele pássaro já não es-
tava lá, restando apenas o corpo. Para aonde foi ele, mãe, disse 
a curiosa e preocupada menina. Não esperei a resposta pois fui 
procurar as minhas. Aquietei-me nas dúvidas, minhas internas 
sombras, pois entendi que algo do estranhamento era, apenas, 
decorrentes do meu medo da morte. As sombras voltaram a ser 
um abrigo do calor e enfeitavam o caminho iluminado.

Dedicado à Thereza D'Espíndula, que conversa com as sombras com toda a propriedade.

* Do livro “ TEATRO DE SOMBRAS DE OFÉLIA”
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e Família se reunirá, juntamente com a sociedade civil 
e a categoria, para discussão e melhor compreensão dos 
deputados, a respeito da redução da jornada de trabalho 
sem redução de salários.

Se você apoia esta causa e ainda não enviou o manifesto 
a favor da aprovação do PL, basta acessar o nosso site 
e rapidamente - preenchendo seu nome e e-mail - será 
encaminhada uma mensagem para as autoridades res-
ponsáveis pelo projeto.

Faça parte do SindyPsi, precisamos de sua colaboração 
para os avanços da categoria, participe de nossas reu-
niões mensais, trazendo ideias e novas perspectivas na 
luta contínua para a melhoria no âmbito profissional dos 
Psicólogos Paranaenses.

Encontro delibera 
ações para 
valorização do 
piso salarial

A Federação Nacional dos Psicólogos (Fenapsi), com 
apoio dos sindicatos regionais da categoria, reali-
zou o I Encontro Nacional de Valorização do Psi-
cólogo, nos dias 19 e 20 de abril. Ao todo foram 

55 delegados presentes representando as diferentes regiões 
do Brasil, que deliberaram ações para que sejam apresenta-
das no X Congresso Nacional da Fenapsi. O SINDYPSI/
PR participou do evento representando os Psicólogos do 
Paraná.

O SindiPsi/PR apresentou uma tese durante o encontro, 
com uma avaliação local a respeito do piso regional. Sindi-
catos de outros estados também levaram suas análises sobre 
o piso salarial. “Este encontro apresentou um grande avan-
ço para a categoria, por termos diálogos e uma percepção 
nacional da situação”, afirmou Rogéria Sinimbu Aguiar, 
presidente do SindiPsi/PR.

O encontro deliberou a criação de uma comissão que irá 
apresentar uma análise a respeito do piso nacional e regio-
nal. Segundo a presidente do SINDYPSI, “ainda não há 
consenso se haverá uma defesa de um valor para o piso na-
cional, ou se cada Estado deverá deliberar sobre seu piso, 
pois há regiões com diferentes níveis econômicos e por isto 
existe uma dificuldade em fechar um valor fixo nacional”. A 
Psicóloga Telmara Carsten, Conselheira Fiscal do SindyPsi, 
representará o Paraná no grupo que apresentará uma análise 
sobre do assunto no X Congresso Nacional da Fenapsi, que 
acontecerá entre os dias 2 e 5 de agosto em Brasília.

Contribuindo com a troca de experiências e diálogos, esti-
veram presentes os Sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro 
Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Sergipe, Ama-
zonas, Ceará, Pará, Goiás e Paraíba.

Além da comissão, foi criado também um grupo de estudos 
a respeito da Psicologia do Trânsito, tendo representantes de 
todos os estados.

Informamos ainda que está marcada a audiência pública 
para a discussão do projeto de lei que regulamenta a jornada 
de trabalho de 30 horas semanais para Psicólogos(as). A au-
diência ocorrerá no dia 3 de julho, às 14h30, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. A Comissão de Seguridade Social 
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Curitiba

A INTERPRETAÇÃO DOS SONHOS - WORKSHOP
Promovido por: Psic. Suzana Lyra Strapasson (CRP-08/06273)
Data: 18/08/2012 das 8h às 12h e das 14h às 18h 
Local: Av. Cândido Hartmann, 570 - 33º andar 
Inscrições e informações: agendacursos2012@hotmail.com / 
(41) 9129-7059 com Odette

IV JORNADA DE TERAPIA RELACIONAL SISTÊMICA
Promovido por: Luciana Gomes de Abreu (CRP-12/02864)         
Data: 15/09/2012 das 08h30 às 17h30   
Local: Rua Padre Anchieta, 1846 - Edifício Biocentro - Champagnat
Inscrições e informações: jornadatrs@gmail.com / 
(41) 8851-1241 / (47) 9929-8174

TRAUMA E ABUSO SEXUAL- ASPECTOS TEÓRICOS E 
RECURSOS PARA A PRÁTICA CLÍNICA
Promovido por: Psic. Yara Aparecida Gualda Carneiro (CRP-
08/00144) 
Data: 10 e 11/08/2012 
Horário: sexta-feira das 19h às 22h e sábado das 9h às 17h
Local: Av Cândido Hartman, 570 - 33º andar
Inscrições e informações: germinarcursos@hotmail.com / 
(41) 9133-0065

FORMAÇÃO EM GESTALT-TERAPIA  
Promovido por: Marcella Benoliel Zaninetti (CRP-08/13366), 
coordenadora de formação e Sônia da Nova Cruz, coordenadora 
de pós-formação
Data: 06/08/2012 das 18h30 às 21h        
Local: Av. 7 de setembro, 5388
Duração: 2 anos
Público-alvo: Psicólogos e estudantes de Psicologia a partir do 
terceiro ano de graduação
Inscrições e informações: (41) 3203-0405 / (41) 9953-5455

CURSO DE FORMAÇÃO EM GESTALT-TERAPIA 
Promovido por: Instituto de Gestalt de Curitiba (CRP-08/00144)
Data: início 02/08/2012 das 19h às 22h 
Local: Tv. Rafael Greca, 50 - sala 71 
Inscrições e informações: contato@institutogestaltcuritiba.
com.br / (41) 9890-2535

CURSO PRÁTICO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
PARA CIRURGIA BARIÁTRICA      
Promovido por: Instituto do Comportamento e INBIO (CRP-
08/02170)       
Data: 21 e 22/09/2012  
Local: Curitiba
Inscrições e informações: (41) 3042-7754 / (41) 9985-2350 / (11) 
3843-1866 / morbidaobesidade@gmail.com / www.inbio.
org.br / rosangelaarrudapsicologia.blogspot.com.br/p/
curso-de-avaliacao-psicologica

CURSO DE TÉCNICAS E RECURSOS 
NA PSICOTERAPIA 
Promovido por: Instituto de Terapia e Centro de Estudos da 
Família (CRP-PJ-08/00215) 
Data: início em 24/08/2012 das 8h30 às 17h30 (uma sexta-feira 
ao mês, sendo duas aulas geminadas em um sábado e domingo)
Local: Rua Tapajós, 577 - São Francisco 
Inscrições e informações: (41) 3338-8855 / 
intercef@intercef.com.br / www.intercef.com.br 

PSICOTERAPIA INFANTIL
Promovido por: Priscila Andriguetto (CRP-08/07862) e Célia 
Holzmanne (CRP-08/01204)   
Data: 04 e 18/08, 01 e 15/09, 06 e 20/10/2012 das 8h30 às 17h30
Local: R. Mal. Deodoro, 1645 - Alto da XV
Inscrições e informações: (41) 3283-6283 / (41) 9982-8511 / 
priscila@melrito.com.br

O prazo de envio de anúncios para a próxima  

edição da Revista Conato encerra em 03/08/2012.  

A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site 
www.crppr.org.br no link Oportunidades – 

Divulgações via CRP-PR.
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Demais Localidades

1º CONSENSO DE PSICOLOGIA EM REPRODUÇÃO 
HUMANA ASSISTIDA
Promovido por: 16º Congresso Brasileiro de Reprodução Assistida
Data: 24/08/2012 das 9h às 18h 
Local: Guarujá/SP 
Inscrições e informações: www.sbra2012.com.br/
inscricoes.aspx / www.sbra2012.com.br / 
consensopsi@gmail.com / (41) 8847-5779

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA DO 
TRÂNSITO MODULAR INTENSIVO 
Promovido por: Posgraduar, em parceria com Centro 
Universitário de Caratinga (UNEC)
Data: 14 a 27/07/2012  
Local: Belo Horizonte/MG         
Inscrições e informações: até dia 20/06/2012 - (31) 2517-8751 / (31) 
2517-8799 / bh@posgraduar.com.br / www.posgraduar.com.br

Sublocações

Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba/PR
Salas para profissionais de saúde em clínica com ótima 
infraestrutura e localização. Dispomos de sala para grupos, 
palestras e cursos. Disponibilizamos convênios.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 1.276
Contato: (41) 3233-7364

Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba/PR
Locação em consultório de Psicologia, por hora ou período, para 
Psicólogos / psicanalistas.
Endereço: R. Padre Anchieta, 1823, cj. 1814 - Bigorrilho
Contato: (41) 9108-5841 / 3256-6288 / dmjoppert@gmail.com - 
Deisy Rodrigues (CRP-08/01803)

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

Sublocação de salas - Curitiba/PR
Oferecemos locação de salas de atendimento para Psicólogos e psicanalistas.
Ótima localização, próximo ao shopping Curitiba, em clínica de Psicologia.
A clínica fica em um prédio especializado na área de saúde e conta 
com portaria 24 horas. Trabalhamos com locação por períodos de 4h.
Salas mobiliadas para psicoterapia ou para psicanálise (com divã). 
Temos brinquedos para atendimento infantil. 
Endereço: Emiliano Perneta, 860 - sala 905
Contato: ana_suy@yahoo.com.br / (41) 9138-9074 / 3035-4038 - 
Ana Suy (CRP-08/13236)

classificados



O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos  
dos meses de Abril e Maio de 2012

novosinscritos

Cristina Trevisol e Silva CRP-08/17910
Ana Cristina Tavares Wolski CRP-08/17911
Magaly Bruna Ramos CRP-08/17912
Fernanda Chapaval Gomide CRP-08/17913
Veridiane Wallbach Ribeiro CRP-08/17914
Danielle Niky Ueda Ono CRP-08/17915
Heloisa de Moura Vieira CRP-08/17916
Gisele Possatto CRP-08/17917
Juliana Bressan Fornacciari Corrales CRP-08/17919
Bruno Haring Marochi CRP-08/17921
Taimon Pires Maio CRP-08/17922
Fernanda Mendes Caleiro CRP-08/17923
Gessica Pereira Pietrzak CRP-08/17924
Jenifer Izidoro da Rosa CRP-08/17925
Leticia Gonçalves Lucheli CRP-08/17926
Luciane Cristina Slompo CRP-08/17823
Francieli Cassia Freiberg CRP-08/17854
Julie Catherine Kuhn Nicolay CRP-08/17927
Suellen Rossetti Pernoncini Ritter CRP-08/17928
Sonia Rigamonti da Silva CRP-08/17929
Dinalva Cavallari Adams CRP-08/17930
Patricia Cristina Hoffmann CRP-08/17931
Sheila Campos Bones CRP-08/17932
Daiane Pires Morais Delfes CRP-08/17933
Deise de Azevedo Ajala dos Santos CRP-08/17934
Thais Angelica Castanho CRP-08/17855
Evellyn Thais Pereira CRP-08/17881
Mariana Camargo Matheus CRP-08/17882
Meire de Oliveira CRP-08/17883
Renata Elisa Amaral Arrabal CRP-08/17884
Aparecida da Silva CRP-08/17885
Patricia Sampietro CRP-08/17886
Carla Thaisa Pereira CRP-08/17887
Alba Lucinia Coimbra de Araujo CRP-08/17888
Lilian Yara de Oliveira Gomes CRP-08/17889
Alcione Aparecida Leite CRP-08/17890
Deyse Rodrigues Sincero CRP-08/17891
Clara Livia Manosso Viecheneski CRP-08/17892
Ivana da Cruz Carvalhal CRP-08/17893
Tais Euzebio Alves CRP-08/17894
Juliana Maria dos Reis Souza CRP-08/17895
Jose Vicente Correa Rodrigues Junior CRP-08/17896
Juliany Pereira dos Santos CRP-08/17897
Maria de Fatima Ferreira de Almeida CRP-08/17898
Juliana de Fatima Cavallin CRP-08/17899
Ellen Marçal Ribeiro CRP-08/17900
Kelen Regina Bastos Gonçalves CRP-08/17901
Daniele Cristina de Souza CRP-08/17902
Cristina Moedinger da Silva CRP-08/17903
Simone Nathalie Lacoski Eurich CRP-08/17904
Monica Pereira Glavão de Carvalho CRP-08/17905
Marilia Piekarski CRP-08/17906
Josimary Fonseca de Sá Guerra Vianna CRP-08/17907
Michelli Tamie Fujimura CRP-08/17864
Ana Helena Stein Carneiro Souto CRP-08/17865
André Luis Alves de Oliveira CRP-08/17866
Nadia Harumi Inumaru CRP-08/17867
Elaine Cristina Chaves CRP-08/17868
Ana Claudia Firmino CRP-08/17869
Camila Moura CRP-08/17870
Bruna Caroline Justi CRP-08/17871
Evelise Stencel Canto da Silva CRP-08/17872
Djnane Loyola Terra de Oliveira Abbas CRP-08/17873
Pollyana Carolina de Azevedo Hamilton Pierdona CRP-08/17874
Lethicia Gaidarji Silva CRP-08/17875
Inajara Constantino CRP-08/17876
Heloisa Maria Formigão  CRP-08/17877
Susane Elisa Eggers Hech  CRP-08/17878
Karen Sampaio Tavares CRP-08/17879
Ana Gabriela Gonzalez Yamashita CRP-08/17880
Juliana Soares dos Santos CRP-08/17918

Monise Lourenço Sanches CRP-08/17859
Luciana Aparecida da Paixão CRP-08/17935
Suzane Jacob de Oliveira CRP-08/17936
Tatiani Barberá Binelli CRP-08/17937
Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro CRP-08/17939
Debora Barbosa da Silva Ribeiro CRP-08/17940
Mariana Fernandes Barbosa CRP-08/17941
Daniele Aparecida Trujilo Carnelossi CRP-08/17942
Andrea Machado Garcia CRP-08/17943
Arlete de Fatima Grosskopf CRP-08/17944
Odiceles Cristina Antunes Manasses CRP-08/17945
Silvia Beduschi Domingos CRP-08/17946
Marina Bonilauri Balliana CRP-08/17947
Karl Michael Alexander Eckart Schell CRP-08/17948
Mislaine Alves Nogueira Kossovski CRP-08/17949
Sabrina Jany GelhornCRP-08/17950
Valmir Uhren CRP-08/17951
Miriam Magno Vasconcelos Machado da Silva CRP-08/17952
Danielle Aparecida Zacachuca Alves CRP-08/17953
Camila Curra Kosak CRP-08/17954
Ana Paula Fernandes dos Santos CRP-08/17955
Polyana Martins Sanches Bodanese CRP-08/17956
Jose Ricardo Manella CRP-08/17957
Sabrina Tussi CRP-08/17958
Greice Aparecida de Souza Santos CRP-08/17959
Kassima Tatiani Colpo de Torres CRP-08/17960
Kelly Patricia Marconato CRP-08/17961
Karinne Nathallie Mareze Carleto CRP-08/17962
Glorinha Lucia Leandro CRP-08/17963
Silvia Regina Lazarini Wendler CRP-08/17964
Carolyne Carli Heitich Kloster Oliveira CRP-08/17965
Valdirene Cristiane Fiori Krudycz CRP-08/17966
Joesia Naiara Sousa CRP-08/17967
Marcele Adriane de Quadros CRP-08/17968
Francielly Scopel de Oliveira CRP-08/17969
Vera Lucia Vieira Amorim CRP-08/17970
Luciano Rodrigues Ferreira Filho CRP-08/17971
Angela Nami CRP-08/17972
Lays Yaskara de Oliveira CRP-08/17973
Micheli de Alencar CRP-08/17974
Gisele Cristina Felipe Penteado CRP-08/17975
Ana Caroline Bregola CRP-08/17976
Fabiano Koich Miguel CRP-08/17977
Silvana Roman Camargo de Carvalho CRP-08/17978
Guilherme Lopes Rapini Santos CRP-08/17979
Greiciele Fernanda de Lima CRP-08/17980
Samuel Pinheiro Almeida CRP-08/17981
Marcos Antonio Hoffmann Nunes CRP-08/17982
Daniel Taminato CRP-08/17983
Josiane Monte Araujo CRP-08/17984
Amanda Cristina Drabecki Moreira CRP-08/17985
Thiago Bachini Bornioti CRP-08/17986
Gabriela da Silva Freire Benvenutti CRP-08/17987
Josiane Cecilia Luzia CRP-08/17988
Angelica Caroline Fernandes CRP-08/17989
Elizandra da Silva Sampaio CRP-08/17990
Lilian Cristiane Togashi CRP-08/17991
Grazielle Tagliamento CRP-08/17992
Iliane Kessler CRP-08/17993
Mayara Tenorio dos Santos CRP-08/17994
Nadini Mann CRP-08/17995
Karla Cristina Marcon CRP-08/17996
Luiz Gustavo de Almeida Silverio CRP-08/17997
Luciane Marcos da Costa CRP-08/17998
Hellen Regina Grande CRP-08/17999
Cintia do Amaral Galdamez CRP-08/18000
Seni Borba Coletti CRP-08/18001
Fabio Coture da Silva CRP-08/18002
Jaqueline da Silveira Pinto Fait CRP-08/18006
Ligia Renata da Silva Ribeiro CRP-08/18015
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Singeb de Oliveira Cintra CRP-08/11661
Cesar Cini CRP-08/00696

Deborah Motta Souza Balduino de Oliveira CRP-08/13565
Pricila Pultrini CRP-08/15446

reativaçãotransferência

Ourotran Clinica Medica e Psicologica Ltda CRP-08/PJ-00722
Prauen Consultoria em Gestão de Pessoas Ltda CRP-08/PJ-00723
Clinica Bonateli e Kuller Ltda ME CRP-08/PJ-00724

Multipla Clinica de Psicologia e Terapia Multidiciplinar Ltda CRP-08/PJ-00725
Clinica Alvaro Ltda ME CRP-08/PJ-00727

registro

pessoajurídica (cadastro)
N. Lovo Clinica Psicologica e Medica ME CRP-08/PJ-00726

errata: esses inscritos não foram incluídos na edição anterior
Novos inscritos Janeiro 2012 Pessoa Juridica (Cadastro): Rafaela Roman de Faria – Psicologia CRP-08/PJ-00715

Alda de Mello Pereira CRP-08/00767
Wilson Ferreira da Silva Junior CRP-08/02384
Maria Tereza Claro Gonzaga CRP-08/05234

Maria Ines Benvegnutti CRP-08/06104
Deucélia Figueiredo Pontes CRP-08/10209

falecimento

inscriçãoportransferência
Ryllenie Muniz de Souza CRP-08/17909
Ana Lucia Ribeiro da Rosa CRP-08/17938
Michele Vidor de Souza CRP-08/17863
Claudia Tamara Bittner Copano CRP-08/18003
Luiz Carlos de Aguiar Gregorio CRP-08/18004
Flavia Maria Araujo CRP-08/18005
Cristiane Campos Penteado CRP-08/18007

Silvana Rychik CRP-08/17856
Adriano Furtado Holanda CRP-08/17857
Ligia Dagostini Dezan CRP-08/17858
Wanessa Antunes CRP-08/17860
Michele Mancio Furtado CRP-08/17861
Fernanda Maciel Ferreira Bastos Perufo CRP-08/17862
Daniela de Fatima Teixeira Schmidt CRP-08/17908

Werusca Marques Virote de Souza Pinto CRP-08/18008
Tacyane de Oliveira Barbosa Teixeira Zocche CRP-08/18009
Francieli Fredini CRP-08/18010
Wilza Carmo Machado Macedo Brosig CRP-08/18011
Bruno Muzzi Martins de Almeida CRP-08/18012
Marcely Maria Saraiva Santos CRP-08/18013
Douglas Luiz Maliska Pereira CRP-08/18014

reativação
Eli Okubo CRP-08/13782
Cristiane Bolsi CRP-08/13854
Mauricio Mendonça Junior CRP-08/14124
Suzana de Oliveira CRP-08/14420
Edilaine Severina de Mattos CRP-08/14444
Bruna Guiomar Gonçalves da Silva CRP-08/14474
Anelise Daltoe Borges CRP-08/05200
Carlos Alberto Gurski CRP-08/05892

Ana Maria Wohlgemuth Molenda CRP-08/02751
Janete Elaine Placeres CRP-08/02783
Carina Poliana Zittz CRP-08/06219
Margareth Potier Santos CRP-08/06499
Clea Maria Ballão Lopes CRP-08/08513
Maria Beatriz de Mendonça Rodrigues Feres CRP-08/08738
Giselle Kaluzn da Rocha CRP-08/09750
Elisangela dos Santos Castro CRP-08/13048

Karla Fernanda Suenson Sales CRP-08/07775
Edna Zanella da Silva Prenholato CRP-08/09021
Jose Martins de Oliveira CRP-08/10177
Talita Alice Gaister Souza CRP-08/11131
Bruna Gabriel Franco CRP-08/12982
Franciely Carvalho Liberali CRP-08/13031
Sandra Alves de Oliveira Herek CRP-08/14568

inscriçãosecundária
Neriany Tamarah de Oliveira Santos CRP-08/IS-293
Cinthia Oliveira dos Anjos CRP-08/IS-294
Fernanda Cavalheiro Fontes CRP-08/IS-295

Letícia de Souza Frutozo CRP-08/IS-290
Fabrina Bianchini CRP-08/IS-291
Fritz Alfredo Kintzel Junior CRP-08/IS-292

Michele da Rocha Cervo CRP-08/IS-296
Maria Rita dos Santos Lima CRP-08/IS-297
Tales Carnelossi Lazarin CRP-08/IS-298




