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contatoeditorial

O campo profissional da Psicologia
A amplitude e complexidade da Psicologia e da atuação 
do profissional Psicólogo podem ser encaradas, por 
alguns, como um obstáculo para o estabelecimento e 
consolidação do campo profissional. Discute-se se o 
esforço para abertura de novos campos profissionais 
prejudica ou desqualifica os campos consolidados.

Na produção científica, a denominação Psicologia é 
usualmente acompanhada por um adjetivo que a clas-
sifica. Nesses casos, a ciência compartimentaliza o co-
nhecimento, trabalhando a favor da especialização das 
correntes e distanciando de um consenso. Atualmente, 
Psicólogos apresentam-se com as mais variadas correntes, 
cada vez mais particulares.  É função da ciência o ques-
tionamento dos saberes e das práticas de seus métodos, 
visando melhores e mais confiáveis resultados.

Aos conselhos de Psicologia não cabe o julgamento 
do que é ou não científico. Por outro lado, apoiados e 

referenciados pela comunidade científica, têm como 
função a regulação das práticas, circunscrevendo o 
trabalho que é concernente ao psicólogo e estabelecendo 
seus limites.

Delimitar o campo de atuação profissional é tam-
bém protegê-lo. Portanto, é do interesse deste CRP 
conhecer as práticas realizadas em nome da Psico-
logia e trazer o debate para dentro desta casa. É 
conhecendo o novo, estimulando que as questões 
e os debates apareçam e se desenvolvam que con-
solidaremos a profissão. A partir do diálogo se 
fortalece a democracia.

O campo profissional, o espaço de atuação do 
Psicólogo, pode crescer se, por um lado, trabalhar-
mos pela divulgação e fortalecimento dos campos 
tradicionais e, por outro, acolhermos as novidades 
promovendo o debate.
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cartadoeditor

Cenário atual da Psicologia no Brasil

Esta edição da Contato, além das diversas sessões que 
costumam compor a revista, traz duas matérias e um 
artigo. Nosso objetivo foi tratar de dois temas de maneira 
informativa nas matérias e aproveitar o espaço do artigo 
para aprofundar o caráter técnico e científico do texto.

As matérias foram pautadas pela relevância dos temas, 
que interferem diretamente no contexto em que a 
Psicologia tem se desenvolvido nos dias atuais em 
todo o país, mas, principalmente, no nosso estado. 
Falar sobre o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade) é importante não apenas para 
divulgar os resultados obtidos, mas para trazer à 
tona os diversos posicionamentos dos participantes 
e ref letir sobre as variadas questões e divergências 
que rodeiam esse assunto.

Já a matéria de capa, que fala sobre a Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), teve o intuito principal de apresentar 
a constituição e o funcionamento dessa estrutura, que 
ainda é desconhecida por muitas(os) Psicólogas(os), e 
evidenciar os esforços que têm sido realizados nessa 
área assim como a relevância da atuação do Psicólogo 
de maneira interdisciplinar.

Esperamos que a leitura desta edição seja enriquecedora 
e possa contribuir para o pensamento crítico da prática 
da Psicologia. Escreva pra gente contando o que você 
achou desta edição e nos dê sugestões e indicações 
para as próximas pautas. O e-mail de contato é 
comunicacao08@crppr.org.br. 

Boa leitura!



O artigo COF Orienta desta edição abordará a interface 
entre a Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) 
e a Administração, trará orientações visando auxiliar o 
profissional a se proteger de possíveis questionamentos 
a respeito de sua atuação pelo Conselho Regional de 
Administração (CRA), e deverá esclarecer a necessidade 
do registro do Psicólogo que atua nessa área. 

A interface entre a POT e a Administração pode gerar 
questionamentos e dificuldades relacionadas às ativi-
dades comuns a essas duas profissões. Durante ações 
de fiscalização em empresas que prestam serviços de 
recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, 
o CRA autuou empresas e Psicólogos, alegando exercício 
irregular da profissão de administrador. No entanto, o 
Psicólogo encontra respaldo na legislação para justificar 
a legitimidade do trabalho com recrutamento, seleção, 
treinamento e desenvolvimento. 

Lei 4.119 de 27 de agosto de 1962 – Dispõe sobre os 
cursos de formação em Psicologia e regulamenta a 
profissão de Psicólogo.

Essa Lei em seu Art. 13º prevê que:

§ 1º - Constitui função privativa do Psicólogo a utiliza-
ção de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes 
objetivos:

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

§ 2º - É da competência do Psicólogo a colaboração em 
assuntos psicológicos ligados a outras ciências.

Decreto 53.464 de 21 de janeiro de 1964 - Regula-
menta a Lei 4.119.

Em seu Art. 4º prevê que são funções do Psicólogo:

1- Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o ob-
jetivo de:
a) diagnóstico psicológico;
b) orientação e seleção profissional;
c) orientação psicopedagógica;
d) solução de problemas de ajustamento.

Os profissionais que atuam na área organizacional tam-
bém podem utilizar, como embasamento em casos de 
questionamentos, o Catálogo Brasileiro de Ocupações 
e Anexo II da RESOLUÇÃO CFP N.º 013/2007, que 
institui a Consolidação das Resoluções relativas ao Título 
Profissional de Especialista em Psicologia e dispõe sobre 
normas e procedimentos para seu registro: 

Atuação do Psicólogo 
Organizacional e do 
Trabalho: Interface com a 
Administração

coforienta

Milena Luiza Poletto (CRP-08/13828)
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CBO – Classificação Brasileira de Ocupações

A atividade de Psicólogo do Trabalho está classificada 
pelo código 0-74.15 e prevê as seguintes atribuições ao 
profissional dessa área:

Exerce atividades no campo da psicologia aplicada ao traba-
lho, como recrutamento, seleção orientação, aconselhamento 
e treinamento profissional, realizando a identificação e 
análise de funções, tarefas e operações típicas das ocupações, 
organizando e aplicando testes e provas, realizado entre-
vistas, sondagem de aptidões e de capacidade profissional e 
no acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal, 
para assegurar às empresas ou onde quer que se dêem as re-
lações laborais a aquisição de pessoal dotado das habilidades 
necessárias, e ao indivíduo maior satisfação no trabalho.

Resolução CFP Nº 013/2007

II - Psicólogo especialista em Psicologia Organizacional 
e do Trabalho 

Atua em atividades relacionadas à análise e desenvolvi-
mento organizacional, ação humana nas organizações, 
desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, 
seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, 
estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e 
intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Desenvolve, 
analisa, diagnostica e orienta casos na área da saúde do 
trabalhador, observando níveis de prevenção, reabilitação e 
promoção de saúde. Participa de programas e/ou atividades 
na área da saúde e segurança do trabalho, subsidiando-os 
quanto a aspectos psicossociais para proporcionar melhores 
condições ao trabalhador. 

Atua como consultor interno/externo, participando do desen-
volvimento das organizações sociais, para facilitar processos 
de grupo e de intervenção psicossocial nos diferentes níveis 
hierárquicos de organizações. Planeja e desenvolve ações 
destinadas a equacionar as relações de trabalho, o sentido de 
maior produtividade e da realização pessoal dos indivíduos 
e grupos inseridos nas organizações, estimulando a criativi-
dade, para buscar melhor qualidade de vida no trabalho. 
Participa do processo de desligamento de funcionários de 

organizações, em processos de demissões e na preparação para  
19 aposentadorias, a fim de colaborar com os indivíduos 
na elaboração de novos projetos de vida. Elabora, executa 
e avalia, em equipe multiprofissional, programas de de-
senvolvimento de recursos humanos. Participa dos serviços 
técnicos da empresa, colaborando em projetos de construção 
e adaptação dos instrumentos e equipamentos de trabalho 
ao homem, bem como de outras iniciativas relacionadas à 
ergonomia. Realiza pesquisas e ações relacionadas à saúde 
do trabalhador e suas condições de trabalho. Participa da 
elaboração, implementação e acompanhamento das políticas 
de recursos humanos. 

Elabora programas de melhoria de desempenho, aprovei-
tando o potencial e considerando os aspectos motivacionais 
relacionados ao trabalho. Atua na relação capital/trabalho 
no sentido de equacionar e dar encaminhamento a conflitos 
organizacionais. Desempenha atividades relacionadas ao 
recrutamento, seleção, orientação e treinamento, análise 
de ocupações e profissiográficas e no acompanhamento de 
avaliação de desempenho de pessoal, atuando em equipes 
multiprofissionais. Utiliza métodos e técnicas da psicologia 
aplicada ao trabalho, como entrevistas, testes, provas, di-
nâmicas de grupo, etc. para subsidiar as decisões na área 
de recursos humanos como: promoção, movimentação de 
pessoal, incentivo, remuneração de carreira, capacitação 
e integração funcional e promover, em consequência, a 
autorrealização no trabalho.

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) realizou 
esclarecimentos a esse respeito e orienta as empresas re-
gistradas no CRP-PR para que estas incluam no contrato 
social da Pessoa Jurídica a informação de que as atividades 
são desempenhadas “com base em métodos e técnicas 
da Psicologia”, esclarecendo assim que se trata de uma 
prestação de serviço de Psicologia, evitando possíveis 
questionamento do CRA. Os profissionais autônomos 
que atuam com POT devem descrever, nos recibos emi-
tidos, que se trata de prestação de serviço de Psicologia. 

A COF salienta que os Psicólogos que atuam com POT, 
embora muitas vezes não realizem atividades privativas 
da profissão de Psicólogos, devem permanecer com a 
inscrição ativa, pois, embora não privativas, são atividades 
de competência do Psicólogo Organizacional e do 
Trabalho. 

contato 7



Quando uma representação é encaminhada à Comissão 
de Orientação e Ética (COE), estão previstos no Código 
de Processamento Disciplinar (CPD) os chamados Atos 
Preliminares, fase anterior à instauração do Processo 
Disciplinar Ético (PDE). O CPD foi instituído pela 
Resolução CFP nº 006/2007 e, em seus artigos 19 a 24, 
encontra-se a descrição dessa etapa, desde as informações 
necessárias para a apresentação da representação até os 
procedimentos de apuração da denúncia.

Produzir um posicionamento ético acerca da conduta 
profissional de Psicólogas e Psicólogos não acontece 
de forma desmembrada ou personalista. Os Conselhos 
Regionais estão alinhados a posicionamentos e procedi-
mentos deliberados em nível nacional, tendo como marcos 
os Encontros Nacionais das Comissões de Orientação 
e Ética. Tais reuniões acontecem duas vezes por ano, 
em Brasília, e são momentos de troca de experiências 
e aprendizagem. A Conselheira Paula Butture (CRP 
08/12879) esteve presente no último encontro, realizado 
em novembro de 2013, e ressaltou que estamos cami-
nhando para um consenso nacional de que a COE deve 
atuar na perspectiva da ORIENTAÇÃO , visando cessar 
ou evitar a reincidência de infrações ao Código de Ética 
Profissional do Psicólogo (CEPP). 

Dentre os Atos Preliminares está prevista a possibilidade 
de encaminhar a ambas as partes, denunciante e denun-
ciado, um pedido de Esclarecimentos (Art. 21, alíneas 
“b” e “c”). Essa etapa é bastante significativa para a 
COE, pois permite que o responsável pela relatoria pre-
liminar elimine dúvidas sobre o conteúdo da denúncia. 
Esse momento, longe de intencionar qualquer forma 
de julgamento, ocorre para que se amplie ao máximo a 
compreensão acerca do caso.

Os Esclarecimentos Prévios podem ser solicitados por escrito, 
cujo prazo para apresentação é de 15 dias a contar da data do 
recebimento da notificação, constante no Aviso de Recebi-
mento (AR) ou entregue em mãos. Se a Comissão considerar 
necessário, pode ser realizada uma oitiva de Esclarecimento 
na Sede do CRP-PR, em Curitiba, previamente agendada. 
Há, ainda, na análise da representação, a possiblidade da 
COE determinar diligências para obter mais informações 
sobre o teor da representação. Vencida essa etapa, a COE fará 
um relatório explicitando os motivos para arquivamento da 
representação ou instauração do Processo Ético. 

Está em debate uma proposta nacional para a criação de 
um procedimento anterior à formalização da denúncia, 
que tenha por objetivo a CONCILIAÇÃO . Em dezem-
bro de 2011, foi criado o GT Nacional de Revisão da 
Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Con-
selhos de Psicologia, que contou com a participação de 
uma representante do CRP-PR, a Conselheira Fernanda 
Rossetto Prizibela (CRP 08/12857). Também participa-
ram representantes dos Conselhos Regionais do Distrito 
Federal (CRP-01), de Pernambuco (CRP-02), da Bahia 
(CRP-03), de Minas Gerais (CRP-04) e de Santa Catarina 
(CRP-12). Em documento explicativo encaminhado pelo 
Conselho Federal de Psicologia aos Conselhos Regionais, 
informou-se que “o objetivo da nova proposta é adequar 
melhor a política de orientação e fiscalização em relação 
aos direitos humanos como princípio do Estado Demo-
crático de Direito. A orientação pela lógica de respeito ao 
usuário, privilegiando a orientação em vez da punição, 
representa um avanço na normatização de fiscalização”.

Assim trabalhamos pela constante atualização e 
aprimoramento dos posicionamentos técnicos e políticos 
do CRP-PR. Contribuiremos com práticas que visem 
destacar o caráter orientador da COE. Afinal, a palavra 
ORIENTAÇÃO  não compõe o título da Comissão por 
acaso – é uma construção histórica à qual buscamos fazer jus.

colunaética

Esclarecimentos
Luciana de Almeida Moraes (CRP-08/14417)

Marilene Antoniacomi

PRESIDENTE

Conselheira Paula Butture (CRP 08/12879)

Formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), em 2007, mestranda em 
Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná 

A COE na Gestão 

É Tempo de Diálogo!

Devidamente constituída, 
apresentamos a atual Comissão de 

Orientação e Ética do CRP-PR:
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Esclarecimentos (UFPR) desde 2013. Possui experiência de 5 anos no 
Sistema Único de Assistência Social de Curitiba e como 
professora de Ensino Superior na Microcamp por 1 ano. 
Foi Conselheira do CRP-PR na Gestão 2010-2013 e 
coordenou a Comissão de Psicologia Social e Comuni-
tária durante esse período. Foi Conselheira Municipal 
de Assistência Social durante os anos de 2009 e 2010 e 
membro do Colegiado do Fórum Estadual de Trabalha-
dores do SUAS - FETSUAS do Paraná.

COLABORADORES

Conselheira Luciana de Almeida Moraes (CRP-
08/14417)

Graduada em Psicologia pela UFPR, em 2008, e Espe-
cialista em Problemas do Desenvolvimento na Infância 
e na Adolescência – abordagem interdisciplinar pelo 
Centro Lydia Coriat, de Porto Alegre (RS), em 2013. 
Possui experiência com educação inclusiva e especial. 
Atualmente é Psicóloga no Serviço Auxiliar da Infância 
e da Juventude da Comarca de Campina Grande do Sul, 
do Tribunal de Justiça do Paraná.

Conselheira Nayanne Costa Freire (CRP 08/14350)

Graduada em Psicologia pela UFPR, em 2008, Especia-
lista em Gestão em Políticas Públicas para a Infância e 
Juventude pela Universidade Estatual de Ponta Grossa 
(UEPG), em 2011. Trabalhou como Psicóloga do Pro-
grama Atitude em Almirante Tamandaré (PR) de 2010 a 
2011. Em 2011, ingressou como Psicóloga em um Centro 
de Referência de Assistência Social (CRAS) da Prefeitura 
de Campo Largo e, desde janeiro de 2013, atua como 
Coordenadora. É Conselheira Governamental no Con-
selho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 
(COMSEA), representando a Secretaria Municipal de 
Assistência Social da Prefeitura de Campo Largo (PR).

Psicóloga Carolina de Souza Walger (CRP-08/11381)

Graduada pela PUC-PR em 2005, pós-graduada em 
Gestão Estratégica de Pessoas pela PUC-PR em 2009, 
Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho 
pelo CFP, em 2013, e Mestre em Administração pela 
UFPR em 2013. Junto ao CRP-PR, foi conselheira efetiva 
na gestão 2010-2013, conselheira da Comissão de Orien-
tação e Fiscalização na gestão de 2010-2013, colaboradora 
da Comissão de Orientação e Ética na gestão 2007-2010 
e coordenadora da Comissão de Psicologia Organiza-
cional e do Trabalho na gestão 2010-2013 e 2013-2016. 
Atualmente é docente de ensino superior nas seguintes 
instituições: Centro Universitário Curitiba (UniCuritba), 
Centro Universitário Internacional (Uninter) e Faculdade 
de Administração, Ciências, Educação e Letras (Facel). 
Realiza trabalhos na área de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho e possui experiência com Psicologia Clínica 
e Psicologia do Esporte com embasamento teórico nas 
perspectivas da Psicologia Cognitiva e Psicologia Corporal.

APOIO ADMINISTRATIVO

Marilene Antoniacomi

Formada em Gestão de Recursos pela FAE em 2009. 
Trabalha como Analista Administrativo-Financeiro no 
CRP-PR desde junho de 2000 e está lotada no departa-
mento técnico junto à COE desde 2007.

Zenaide Carpanez (OAB-PR 18.420)

Graduada em Direito pelo UniCuritiba em 1991. Espe-
cialista em Processo Civil pela Universidade Positivo. 
Trabalha como Assessora Jurídica do CRO-PR desde 
1997. Além de prestar serviços a esse Consellho, prestou 
assessoria jurídica aos Conselhos Regionais de Fonoau-
diologia e Biologia do Paraná.

EDITAL DE CASSAÇÃO

O Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região, em obediência ao disposto na Lei no 5.766/71, Decreto no 79.822/77 e Resolução CFP 
nº 006/2007 (Código de Processamento Disciplinar), pelo presente Edital torna pública a decisão do Conselho Federal de Psicologia no 
Processo Ético Disciplinar no 018/2009 em aplicar a pena de CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL a Psicóloga VANDA 
LUCIA MATIODA - CRP-08/09596 por violação aos Princípios Fundamentais II e VII; Artigo 1º, alínea “e”; Artigo 2º, alíneas “a”, “b”, 
“f”, “j”, “n” e “o”; Artigo 4º, alíneas “a”, “b”, e “c”; Artigo 6º, alínea “b”;  e Artigo 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2014. 
Cleia Oliveira Cunha  (CRP-08/00477)
Conselheira Presidente
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29/01/2014 - Janeiro Lilás

Em Curitiba, aconteceu o Janeiro Lilás, uma articulação 
de atividades que aconteceram para celebrar o Dia 
Nacional da Visibilidade Trans (29/01). Os eventos 
foram organizados pelo Transgrupo Marcela Prado e pelo 
Sindicato dos Psicólogos do Paraná (SindyPsi-PR). Dentre 
as atividades desenvolvidas, houve visitas a entidades, 
reuniões com grupos governamentais, realização da 
“Tenda da Visibilidade Trans”, na praça Rui Barbosa, 
no centro de Curitiba, e uma mesa-redonda, intitulada 
"Visibilidade Trans em debate", que foi promovida nas 
dependências da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
 

29/01/2014 - Tenda da Visibilidade

Reuniu diversos ativistas de movimentos e entidades 
LGBT para panfletagem, distribuição de materiais, fa-
las públicas e diálogo com a população em uma tenda 
instalada na Praça Rui Barbosa.  

30/01/2014 - Mesa-Redonda Visibilidade                        
  Trans em debate

Organizada pelo Sindicato dos Psicólogos do Paraná, o 
evento reuniu mais de 130 pessoas no Salão Nobre da 
UFPR. A mesa-redonda foi composta por Rafaelly Wiest 
(Transgrupo Marcela Prado), Grazielle Tagliamento 
(Psicóloga, professora de Psicologia da Universidade Tuiuti 
do Paraná e coordenadora técnica do Centro de Pesquisa 
e Atendimento para Travestis e Transexuais) e a ativista 
Daniela Andrade (Comissão da Diversidade Sexual 

30/01/2014 - Crepop discute documento preliminar 
de Referências Técnicas para Atuação dos(as) 
Psicólogos(as) nas Políticas Públicas de Relações Raciais

acontecenoParaná/Brasil

– OAB-Osasco). A mesa foi mediada pelo Psicólogo 
Cesar Fernandes (CRP-08/16715) e discutiu as principais 
pautas do movimento, entre elas a despatologização da 
transexualidade e a emissão de parecer e laudo psicológico, 
bem como a inserção da Psicologia no Processo 
Transexualizador. 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e 
Políticas Públicas (Crepop) do CRP-PR realizou uma 
reunião com Psicólogas(os) para discutir coletivamente 
o documento preliminar de Referências Técnicas para 
Atuação dos(as) Psicólogos(as) nas Políticas Públicas 
de Relações Raciais, o qual ficou disponível para 
consulta pública no site do Conselho Federal de 
Psicologia até 09/02/2014. 

As contribuições elaboradas foram fruto dessa discussão 
coletiva e de um estudo prévio realizado na Rede Mulheres 
Negras (PR), apresentado na reunião pela Psicóloga 
Michely Ribeiro da Silva.

A avaliação geral foi que o texto está muito 
bom e contempla as discussões acumuladas na 
Articulação Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) 
e Pesquisadoras(es) (Anpsinep). Significa um avanço 
na luta contra o preconceito, a discriminação e o 
racismo. Os participantes elaboraram, contudo, 
algumas sugestões e ressalvas a aspectos específicos 
como contribuição a ser encaminhada ao CFP, para 
que sejam contempladas no documento final.



A atuação da(o) Psicóloga(o) 

Organizacional e do 

Trabalho: 

Segurança do Trabalho

Olá, Psicólogas(os)!

Nesta edição, a Coluna CPOT traz uma entrevista 
com a Psicóloga Juliana Bley (CRP 08/08725), abor-
dando a atuação da(o) Psicóloga(o) Organizacional 
e do Trabalho junto aos serviços de segurança do 
trabalho, área ainda pouco desbravada pela nossa 
profissão. 

Juliana Bley: No campo da Psicologia da Segurança no 
Trabalho atuamos em conjunto com profissionais do Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT) em prol da saúde dos trabalhadores e da 
prevenção de doenças e acidentes decorrentes da atividade 
laboral. A parceria com o Engenheiro de Segurança, com 
o Médico do Trabalho, com os Técnicos de Segurança e de 
Enfermagem é fundamental para que possamos colaborar 
com a melhoria contínua dos processos produtivos. Esse é um 
campo de trabalho extremamente amplo para o profissional 
da Psicologia, tanto por se tratar de uma tendência mundial 
quando o assunto é responsabilidade social corporativa, 
quanto pelo fato de o Brasil ser um país cuja legislação 
destinada a coibir os males à saúde do trabalhador é cada 
vez mais acirrada.

Juliana Bley: O Psicólogo Organizacional e do Trabalho, 
no contexto prevencionista, tem papel fundamental no que 
diz respeito ao estudo e à intervenção em aspectos psicos-
sociais que envolvem a saúde e a segurança do trabalhador. 
Somos peças-chaves quando o assunto é a elaboração de 
campanhas de mudança de hábitos, trabalho com cultura, 
treinamento e desenvolvimento de pessoas (nível operacional 
e de liderança), melhorias nas políticas de gestão de pessoas 
e seus impactos no grau de segurança experimentado no 
ambiente de trabalho. 

Para compreender esse contexto, é importante considerar 
que o acidente de trabalho é um evento sistêmico, ou seja, 
ele é um acontecimento que tem muitas causas simultâneas. 
Por isso, trabalhar para evitá-lo é uma atividade que atua em 
diferentes variáveis ao mesmo tempo. É preciso investir na 
construção de um ambiente físico seguro, na proteção das 
máquinas e equipamentos, no fornecimento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) adequados 
aos riscos que o trabalhador enfrentará, capacitá-lo conti-
nuamente para a realização de uma atividade tecnicamente 
bem feita e também que respeite as normas de segurança 
estabelecidas, além de desenvolver um sistema de gestão capaz 
de definir e fazer acontecer todas as medidas cabíveis a uma 
realidade segura de trabalho. Em muitas dessas medidas, a(o) 

Coluna CPOT: Como se dá a sua atuação em Psicologia Orga-
nizacional e do Trabalho?

Coluna CPOT: Qual é a importância da(o) Psicóloga(o) nesse 
contexto de atuação?

colunaCPOT
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Psicóloga(o) é agente de grande importância. Sempre que é 
necessário trabalhar pela mudança de atitudes, pela postu-
ra responsável de supervisores e líderes, pela educação dos 
trabalhadores, pelo amadurecimento da cultura da empresa, 
nosso trabalho torna-se relevante pois todas essas medidas 
envolvem intervenção em aspectos psicossociais.

Contribuímos também pesquisando e produzindo conhe-
cimento contextualizado na realidade brasileira, uma vez 
que ainda é uma área muito pouco estudada e conhecida 
em nosso país. Para se ter uma ideia, o livro brasileiro con-
siderado marco nessa área, a obra “Acidentes de Trabalho: 
fator humano; contribuições da Psicologia do Trabalho; 
atividades de prevenção”, do Psicólogo José Augusto Dela 
Coleta, data de 1991. Quase 25 anos depois, ainda chama a 
atenção a quantidade de colegas Psicólogas(os) que desconhece 
totalmente esse campo de atuação profissional.

Juliana Bley: Como em muitos outros campos de atuação 
da Psicologia, aqui também encontramos profissionais das 
mais diversas áreas e formações elaborando intervenções com 
foco no comportamento humano. Com boa vontade e desejo 
de acertar, mas com pouco conhecimento técnico, muitos 
colegas empenham-se em dar conta da dimensão psicossocial 
da prevenção de acidentes utilizando-se de estratégias de senso 
comum, pouco adequadas ao público, pouco didáticas, ou 
seja, acabam por realizar intervenções pouco eficazes, des-
perdiçando recursos e desgastando os trabalhadores. 

Um dos grandes benefícios do trabalho da(o) Psicóloga(o) é 
que a organização pode contar com o desenvolvimento de 
ações mais elaboradas, tecnicamente mais afinadas e, por 
conseguinte, de maior precisão, colaborando para a boa 
utilização dos seus recursos e aumentando a probabilidade 

Psicólogo, você atua com Psicologia 

Organizacional e do Trabalho? 

Compartilhe sua experiência 

conosco, seja o entrevistado da 

próxima edição.

Coluna CPOT: Quais são os benefícios dessa atuação para o 
público-alvo?

de bons resultados. Trabalhando nesta grande equipe 
multidisciplinar, que é o SESMT, o profissional da 
Psicologia desenvolve um trabalho integrado, soma 
conhecimentos, aprende e ensina, numa experiência 
cooperativa que é de grande riqueza.

Além disso, uma organização que trabalha 
assertivamente com seus colaboradores na direção do 
"Cuidado com a Vida" ganha de quebra um processo 
contínuo de humanização das relações no ambiente de 
trabalho. Na medida em que as pessoas são tratadas 
com cuidado, são valorizadas pelo fato de serem 
humanas (independentemente do nome no seu crachá), 
têm acesso a espaços de diálogo e construção conjunta 
de soluções seguras para seu dia a dia, é natural que 
elas se percebam mais engajadas, disponíveis, proativas 
e satisfeitas com sua realidade laboral.
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“Direito novo”. De forma um pouco parecida, não vejo nos 
escritos dos Psicólogos, de maneira geral, uma discussão 
teórica mais aprofundada sobre Psicologia e Direito, e sim 
discussões sobre o seu fazer no âmbito do Poder Judiciário.

Quanto ao fazer do Psicólogo Jurídico, é necessário assina-
larmos, inicialmente, a diversidade das situações de trabalho 
existentes, na medida em que encontramos os Psicólogos 
atuando nos conselhos tutelares, nos abrigos ou instituições 
de longa permanência, nos sistemas socioeducativo e prisional, 
nas diferentes varas da infância e juventude, idoso, família 
etc. Por outro lado, em que pese essa variedade de situações 
de trabalho, a atuação do Psicólogo, tradicionalmente, se 
limitava a uma atividade avaliativa e de subsídio aos magis-
trados. Situação que vem sofrendo modificações

Esther Arantes: Para responder a essa pergunta, vou me 
valer de uma consideração feita por Fonseca em seu livro 
Michel Foucault e o Direito. Segundo esse autor, embo-
ra com frequência Foucault tenha se referido ao Direito e 
às suas práticas, não há um objeto unitário e totalizante 
chamado “direito” a ser inventariado no conjunto de seus 
trabalhos. Nesse sentido, o que existe são diferentes “ima-
gens” e “figuras” do Direito que, em geral, aparecem em 
relação a outro conjunto de noções e mecanismos, também 
presente de diferentes formas nos escritos de Foucault: as 
noções de norma e normalização. Assim, Fonseca identifica 
em Foucault uma oposição inicial entre norma e Direito, 
ou seja, o Direito como “legalidade”; uma posterior relação 
de implicação e agenciamento entre eles, servindo o Direito 
como veículo de normalização e como um instrumento das 
disciplinas, ou seja, o Direito como “normalizador”; e uma 
segunda oposição, que poderia ser pensada talvez como uma 
resistência aos mecanismos de normalização, ou seja,  um 

Esther Maria de Magalhães Arantes é Psicóloga, formada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais em 1971. Desde que 
concluiu o bacharelado, dedicou-se intensamente à academia e 
obteve título de Mestrado em Educação, pela Boston University 
(1976); Doutorado em Educação, pela Boston University (1981); 
e Pós-Doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(2011). Atualmente, é docente do Programa de pós-Graduação 

Revista Contato: De uma maneira geral, como a senhora per-
cebe a relação entre o Direito e a Psicologia atualmente no Brasil?

1. Fonseca, M. A. Michel Foucault e o Direito. São Paulo: Editora Max Limonad, 2002.

2. Esta  discussão está melhor desenvolvida no texto Mediante quais práticas a Psicolo-
gia e o Direito pretendem discutir a relação? Anotações sobre o mal-estar, publicado 
no livro PIVETES  - Encontro entre a Psicologia e o Judiciário,  organizado por Cecília 
Coimbra, Lygia Ayres e Maria Livia do Nascimento. Curitiba: Editora Juruá,2008

em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Departamento de 
Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja-
neiro (PUC-Rio). No campo da pesquisa, tem vasta produção 
nas áreas da Psicologia e dos Direitos Humanos, com foco na 
assistência à infância no Brasil e nas Políticas Públicas voltadas 
para crianças e adolescentes.

contatoentrevista

Entrevista: Psicóloga 
     Esther Arantes 
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E.A.: Uma das críticas mais contundente dirigida à Psico-
logia foi formulada por Canguilhem, numa análise tanto da 
pretensão de cientificidade da Psicologia como do próprio 
fazer do Psicólogo, afirmando não haver unidade na Psicolo-

E.A.: Os estudos que venho desenvolvendo ao longo desses 
30 anos de atividade profissional podem ser entendidos, ge-
nericamente, como estudos inspirados na história genealógica 
de Michel Foucault. Estudei muitos arquivos: as cartas dos 
jesuítas; os livros de batismos e os regulamentos e livros de 
matrículas da Casa dos Expostos e dos Recolhimentos das 
Órfãs da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro; os 
Relatórios dos Ministérios do Império, Justiça e Agricultura 
dos períodos imperiais e início do período republicano; os 
processos do antigo Juizado de Menores do Rio de Janeiro 
e os Relatórios dos Juízes de Menores do Rio de Janeiro, a 
partir de 1900. Mais recentemente, tenho me dedicado ao 
estudo da documentação internacional e dos Anais da ONU, 
relativos ao período em que o pré-texto da Convenção sobre os 
Direitos da Criança foi elaborado, período correspondente, em 
seus primeiros anos, ao da chamada Guerra Fria (1979-1989).

Mas também realizei muita pesquisa de campo nas institui-
ções de atendimento ao chamado “menor carente” e “menor 
infrator”, tantos nas oficiais como FUNABEM e FEEM, 
como nas caritativas, de natureza religiosa.  Mesmo pós-
-Estatuto da Criança e do Adolescente, visitei vários abrigos 
e unidades socioeducativas.

Mas meus interesses nesses estudos nunca foram apenas 
acadêmicos.  Sempre me preocupei com os aspectos éticos 
e políticos das pesquisas, de seus usos. Mas isso é um 
exercício crítico constante. Como Foucault nos ensinou, 
não há o “fora” do poder, o que não significa que não 
podemos buscar linhas de fugas, resistir, buscar construir 
outros mundos.

R.C.: É possível pensar que a atuação do Psicólogo na área jurí-
dica como uma prática clínica?  Pode-se compreender a Psicologia 
também como uma Ciência Social?

R.C.: A senhora poderia nos explicar um pouco sobre as pesquisas 
que desenvolve na área de Direitos Humanos e como a Psicologia se 
relaciona com temas como movimentos sociais e políticas públicas?

E.A.: Apesar do discurso de valorização dos Psicólogos, as-
sistentes sociais e pedagogos, sempre houve certo mal-estar 
neste campo, a partir do desequilíbrio de poder e subordinação 
hierárquica entre a chamada equipe técnica e os magistrados. 
Tradicionalmente, no caso específico do Psicólogo, parte desse 
mal-estar dizia respeito à sua própria atuação, restrita à elabo-
ração de laudos, perícias e relatórios, e também à fragilidade 
epistemológica do seu próprio campo de conhecimento. No 
entanto, embora o magistrado possa não levar em consideração 
as avaliações técnicas, sempre houve respeito à autonomia do 
Psicólogo, que podia realizar o seu trabalho de acordo com sua 
formação e ética profissional. 

Atualmente, esse mal-estar entre os Psicólogos jurídicos vem 
tomando novas feições a partir da introdução, no judiciá-
rio brasileiro, de programas que tendem a indiferenciar os 
campos profissionais, definindo o tratamento como pena, 
a justiça como terapêutica e o depoimento como escuta – 
mantendo-se, no entanto, a subordinação hierárquica da 
equipe técnica ao magistrado.

E aqui vou repetir o que já disse e escrevi em outras ocasiões: 
não se trata de defender as delimitações tradicionais das 
disciplinas acadêmicas. No entanto, uma desconstrução das 
fronteiras entre disciplinas tem que ser feita de maneira crítica 
e não de maneira selvagem e às cegas, para que outro modo de 
pensar possa emergir para além das práticas normalizadoras 
e de controle nas quais tanto o Direito como a Psicologia se 
encontram implicados. Ou seja, para além das delimitações 
tradicionais das disciplinas acadêmicas e das celebrações 
ou disputas corporativas entre os diversos operadores do 
Direito e do campo social, é importante pensarmos o que 
significam estes rearranjos em termos de estratégias de poder 
no contemporâneo.

R.C.: Como a senhora avalia as atribuições do profissional da 
Psicologia no Sistema de Justiça brasileiro? O que é efetivo e o 
que precisa ser revisto?

gia. Nesse sentido, a cientificidade da Psicologia não adviria 
de sua mera rotulação como ciência, seja natural, social ou 
humana, ou ciência pura ou aplicada; nem de sua adjetiva-
ção como Psicologia Jurídica, Social, Escolar ou Clínica; ou 
ainda de sua definição como estudo da alma, do psiquismo, 
da conduta ou da subjetividade; sequer do uso de medidas. 
E assim sendo, restaria à Psicologia, em geral, e à Psicologia 
Jurídica, em particular, serem pensadas apenas como técnicas 
ou ideologias? Na realidade, o meu posicionamento é o de 
que, mais do que copiar o modelo das Ciências ditas Exatas, 
espera-se que as Ciências Humanas desenvolvam algum tipo 
de rigor próprio, adequado ao seu campo de investigação.
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E.A.: Gosto de ser “professora” e de estar com os “alunos” – 
palavras que vão sendo desconstruídas e reconstruídas a cada 
aula. Procuro preparar estes encontros da melhor maneira 
possível, por respeito ao tempo e à inteligência dos alunos, 
mas procuro deixar espaços para as críticas, posicionamen-
tos, perguntas, contestações, divergências, sem me colocar 
no lugar daquele que transmite verdades inquestionáveis. 
Procuro problematizar as questões do nosso cotidiano, do 
nosso presente, do nosso tempo, questões que nos afetam e 
em relação às quais nos sintamos motivados a pensar. Coloco 
em análise esses lugares. É importante que o aluno não se 
torne refém dos nomes Freud, Marx, Foucault e demais. Que 
esses autores sejam vistos como companheiros, aliados e não 
gurus a serem reverenciados e repetidos.

E.A.: Há todo um debate sobre compromisso social da 
Psicologia; sobre contribuições da Psicologia às políticas 
públicas nas áreas de saúde, educação, assistência; sobre os 
modos de implicação do Psicólogo com o seus fazeres, etc. 
É importante que esses temas sejam discutidos em sala de 
aula, tanto do ponto de vista dos conhecimentos específicos 
como das questões ético-políticas implicadas. Mas isso não 
deve ser feito à moda de uma doutrinação e como se fosse 
uma especialidade, mas como problematizações que devem 
perpassar todas as disciplinas, questões que devem ser trazidas 
para o debate sério, rigoroso, aprofundado, comprometido, 
ético e aberto. 

Considero que o atual modelo “produtivista” das universi-
dades brasileiras tem prestado um grande desserviço à causa 
da educação, na medida em que desqualifica as atividades 
docentes e de extensão, valorizando apenas a produção de 
artigos em revistas indexadas, principalmente estrangeiras. 
Muitos bons professores têm sido desqualificados e afastados 
do ensino da Pós-Graduação por suas preocupações sociais, 
por supostamente não terem “perfil” de cientista. 

R.C.: Como professora, como a senhora pensa suas aulas? É possível 
proporcionar a construção de um pensamento crítico e integrado 
da Psicologia com o indivíduo e a sociedade?

R.C.: O que dizer para alunos de graduação e pós-graduação 
em Psicologia sobre a relevância e as contribuições possíveis desses 
profissionais para a esfera social? 
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O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de), que faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Sinaes), é uma prova realizada pelo 
Ministério da Educação (MEC) com alunos ingressantes 
e concluintes de cursos de graduação e tecnológicos de 
todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Brasil e 
tem como objetivo avaliar o rendimento dos discentes. As 
notas dos alunos, no entanto, não são divulgadas, mas, com 
base nelas, é calculada uma média geral para os cursos, e 
estes sim têm suas notas divulgadas, podendo ser avaliados 
numa escala de 1 a 5.

A cada três anos, um grupo de cursos é selecionado pelo MEC 
para realizar o exame. O Enade realizado em novembro de 
2012 avaliou dez cursos de bacharelado, dentre os quais es-
tava o curso de graduação em Psicologia, e seis tecnológicos. 
Em 2012, ao todo, 7.228 cursos de bacharelado, de 1.646 
IES diferentes, foram avaliados e aproximadamente 30% 
desses cursos tiveram notas 1 e 2, resultado considerado 
insatisfatório pelo MEC.

Embora a prova seja obrigatória para os alunos habilitados e 
selecionados, em 2012, houve 20,1% de abstenção em todo 
o país. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (Inep), dos 587.351 estudantes esta-
vam habilitados e inscritos, 469.478 compareceram. 

O resultado final do Enade 2012 foi recebido pelas IES no 
final de setembro de 2013.  A última avaliação realizada com 
esses cursos havia acontecido em 2009.

 No Paraná, um total de 539 cursos foi avaliado. De acordo 
com as informações divulgadas pelo MEC, 10 desses cursos 
receberam nota 1 e 122 cursos tiraram nota 2. Apenas 27 
cursos obtiveram nota 5, que é o valor máximo.

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR), os cursos de 
Direito e Publicidade Propaganda obtiveram nota 1; e o curso 
de Psicologia, nota 2. É de conhecimento geral que os alunos 
dessa instituição se organizaram para boicotar o exame. 

O Centro Acadêmico de Psicologia (CAP) da UFPR, em 
resposta à Contato, deu a seguinte declaração: “A curto 
prazo, esperávamos que o boicote trouxesse para discus-
são a metodologia de avaliação do ensino superior adotada 
pelo governo federal. A médio prazo, que a visita do MEC 
(ocorrida em 2011) expusesse ao governo federal (como se 
ele não soubesse) os problemas do curso e a precarização do 

contatomatéria

Entenda o que é o exame, conheça os resultados dos cursos 

de Psicologia divulgados no ano passado e o posicionamento 

divergente de alguns participantes.

ENADE
Priscilla Cesar (DRT 7828)

Jornalista
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nosso ensino, que o Sinaes faz questão de maquiar. A longo 
prazo, esperamos propor uma reforma na metodologia de 
avaliação do ensino superior, que supere a lógica puramente 
mercadológica e meritocrática da forma atual, que ranqueia 
as universidades cedendo mais investimento para as melhores 
qualificadas e pune as mal avaliadas e sem estrutura”.

Como uma das consequências possíveis, está a possibilidade 
de cancelamento do vestibular para os cursos.

A coordenação do curso de Psicologia da UFPR foi procurada 
pela Contato e questionada a respeito do resultado obtido 
no Enade e o boicote promovido pelos alunos, mas preferiu 
não se pronunciar.

No Paraná, apenas dois cursos de Psicologia atingiram 
nota máxima (5): o da Universidade Positivo (UP) e o da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com relação ao 
resultado obtido no exame de 2012, a professora Solange 
Mezzaroba, coordenadora da graduação em Psicologia da 
UEL, afirmou: “Acreditamos que um bom desempenho 
nesta avaliação seria uma melhor resposta do que nos au-
sentarmos dela como forma de protesto. O curso não fez 

nenhum tipo de preparação para os estudantes antes do 
Enade. O que procuramos fazer foi uma conscientização 
da importância da participação de cada um, procurando 
demonstrar em suas respostas o que realmente entendiam 
e sabiam sobre elas. Demonstrando assim, aquilo que ficou 
retido de forma significativa ao longo dos 5 anos de curso, 
pois acreditamos que o que foi significativo fica retido e é 
incorporado na aprendizagem. Portanto, foi com grande 
satisfação que recebemos a nota de avaliação de nossos es-
tudantes, pois ela reflete a qualidade do curso que estamos 
propondo à comunidade paranaense e região”.

O coordenador da graduação em Psicologia da UP, 
Raphael Di Lascio, também declarou que não houve uma 
preparação dos alunos para que se saíssem bem na prova, 
mas uma motivação em relação ao Enade. “A questão 
principal está na equipe de professores qualificados e 
motivados e no currículo do curso ser bom e adequado 
às diretrizes curriculares e, também, a variedade de 
assuntos extracurriculares colocada para os alunos, via 
palestra, seminários e outras formas, que ajudam na 
diversificação de informações. Estamos orgulhosos por 
termos conquistado esse resultado tão expressivo”.

Nome da IES                                                                             Município do Curso      Nº de Estudantes Inscritos       Nº de Estudantes Participantes      Conceito Enade

Universidade Estadual de Londrina
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Universidade Estadual de Maringá
Faculdade de Jandaia do Sul
Faculdade Evangélica do Paraná
Universidade Tuiuti do Paraná
Centro Universitário Filadélfia
Universidade Paranaense
Universidade Paranaense
Universidade Federal do Paraná
Universidade Positivo
Universidade Estadual do Centro Oeste
Centro Universitário de Maringá - Unicesumar
Faculdade de Administração, Ciências, Educação e Letras
Faculdade de Ciências Aplicadas de Cascavel
Faculdade Assis Gurgacz
Faculdade Ingá
Faculdade Dom Bosco
Faculdade de Pato Branco
Faculdade Pitágoras de Londrina
Faculdade União das Américas
Faculdade Anglo-Americano
Instituto de Ensino Superior de Foz do Iguaçu
Faculdade Sant'ana
Faculdades Integradas do Brasil
Faculdade Guairacá
Faculdade Campo Real

Londrina - PR
Curitiba - PR
Toledo - PR

Maringá - PR
Jandaia Do Sul - PR

Curitiba - PR
Curitiba - PR
Londrina - PR
Cascavel - PR

Umuarama - PR
Curitiba - PR
Curitiba - PR

Irati - PR
Maringá - PR
Curitiba - PR
Cascavel - PR
Cascavel - PR
Maringá - PR
Curitiba - PR

Pato Branco - PR
Londrina - PR

Foz Do Iguaçu - PR
Foz Do Iguaçu - PR
Foz Do Iguaçu - PR
Ponta Grossa - PR

Curitiba - PR
Guarapuava - PR
Guarapuava - PR

150
151
32
82
48
69
124
85
48
36
68
46
25
69
20
6
29
38
39
22
53
36
40
19
46
41
99
12

149
145
32
80
47
66
116
79
48
36
63
40
24
68
20
6
29
38
35
22
53
31
36
17
41
40
94
12

5
4
4
4
3
4
3
3
4
3
2
5
3
4
3
2
4
3
3
3
3
4
3
3
1
3
3
3

Confira o resultado obtido pelas IES avaliadas no Enade de 2012 no Paraná

contato 18

Sh
ut

te
rs

to
ck



A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída 
pela Portaria nº 3.088, de 2011, do Ministério da Saúde, 
em cumprimento da Política Nacional de Saúde Mental. 
Segundo o documento, a Rede tem como finalidade “a 
criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à 
saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 
e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Dentre os vários objetivos descritos na Portaria citada, 
podemos destacar a oferta de leitos especializados em saúde 
mental, o atendimento realizado por equipes de consultório 
de rua, a prestação de serviços residenciais terapêuticos e o 
acolhimento por centros de convivência e cultura. 

O aspecto que mais se destaca na constituição da Rede é 
o da interdisciplinaridade. A proposta é que a assistência 
oferecida ultrapasse o campo da Saúde, havendo a preocupa-

ção de também tratar as necessidades sociais dos indivíduos 
que precisam desse auxílio e também de seus familiares.

Ao reunir equipes multiprofissionais, a Rede promove 
uma atuação interdisciplinar, proporcionando apoio em 
diferentes frentes ao usuário e a seus familiares, reconhe-
cendo e respeitando as diferentes necessidades que estes 
apresentam. Dessa forma, as ações de Saúde são interli-
gadas a ações de Assistência Social, Prevenção, Formação 
e Segurança.

Ainda de acordo com a Portaria nº 3.088, algumas das 
principais diretrizes da Rede são: o combate a estigmas 
e preconceitos; a atenção humanizada no atendimento 
promovido pela Saúde; o favorecimento da inclusão social; 
o desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos e 
de educação permanente; e a proposta de constituir um 
projeto terapêutico singular.

Interdisciplinaridade no atendimento a pessoas com sofrimento 

ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso 

de crack, álcool e outras drogas.

A RAPS é constituída por: 

RAPS

RAPS

Atenção psicossocial especializada: 
da qual fazem parte os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS). 

Atenção de urgência e emergência, 
formada pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (SAMU) 192,  pelas 

Unidades de Pronto Atendimento 
(UPA) 24 horas, pelas Salas de 

Estabilização e outros.

Atenção básica: na qual estão 
presentes as Unidades Básicas de 

Saúde e as equipes de atenção básica 
(Consultórios de Rua e Atenção 

Residencial de Caráter Provisório).

Atenção residencial de caráter 
provisório, da qual fazem parte 

Unidades de Recolhimento e serviços 
de atenção residencial; é formada 

pela atenção hospitalar, formada por 
enfermarias em Hospitais Gerais e pelo 
serviço Hospitalar de Referência para 

os usuários da Rede.

Estratégias de desinstitucionalização, 
compostas por serviços residenciais 

terapêuticos e pela reabilitação 

psicossocial. 

matériacapa

Priscilla Cesar (DRT 7828)
Jornalista
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Dados do Ministério da Saúde indicam que, em todo o 
Brasil, existem atualmente 1.891 CAPS em funcionamento. 
Desses, 106 estão no Paraná, dos quais 11 atendem crianças 
e adolescentes. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de Curitiba, no últi-
mo ano, foram abertas 67 novas vagas em CAPS na cidade; 
no mesmo período, 182 leitos psiquiátricos do SUS foram 
fechados nos hospitais. De 2005 a 2013, em todo o Paraná, 
o número de leitos psiquiátricos do SUS disponíveis nos 
hospitais reduziu em 36%.

I Encontro Nacional das Redes de Atenção Psicossocial

Pela primeira vez, foi realizado um evento nacional que 
reuniu profissionais que trabalham na RAPS, usuários da 
Rede e também seus familiares. O I Encontro Nacional de 
Redes de Atenção Psicossocial foi organizado e produzido 
pela Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério 
da Saúde e recebeu apoio da Secretaria Municipal de Saúde 
de Curitiba, acontecendo nos dias 4, 5 e 6 de dezembro de 
2013, na cidade de Pinhais, Região Metropolitana de Curi-
tiba (RMC), e contando com cerca de 3.800 participantes 
de todo o Brasil.

O evento teve como objetivo fortalecer o diálogo e a articu-
lação entre os indivíduos que constituem a Rede, discutindo 
assuntos como a expansão e a sustentabilidade da rede de 
atenção 24 horas, supervisão institucional, gestão pública, 
inserção social, reabilitação psicossocial, processos de desins-
titucionalização e outros.

Ao final do Encontro, no dia 06 de dezembro, os profissionais, 
usuários e familiares que participaram do evento, redigiram e 
aprovaram em Plenária de encerramento uma carta manifes-
tando algumas preocupações referentes à Reforma Psiquiátrica 
e expondo recomendações ao Ministério da Saúde.

Nesse documento, foi criticada a “admissão implícita, por 
parte do poder público, do discurso moralizante da famige-
rada guerra às drogas, reeditando, perigosamente, a estrutura 
e as concepções do manicômio”. O texto faz referência ainda 
a um número crescente de internações compulsórias e a me-
didas higienistas que seriam, de acordo com o que consta na 
carta, legitimado pelo governo e reivindica a adoção de uma 
política coerente com os princípios da Reforma Psiquiátrica 
e do Sistema Único de Saúde (SUS).

Consta também um elogio à Coordenação Nacional de 
Saúde Mental pela realização do evento e a expectativa de 
que seja realizado um II Encontro Nacional das Redes de 
Atenção Psicossocial.

Veja alguns depoimentos de participantes do evento:

titucionalização e outros.
"O I Encontro Nacional da RAPS possibilitou um espaço 
de interação, troca, apoio e articulação entre os diversos 
atores institucionais e comunitários que compõem a RAPS, 
fortalecendo as redes e os colegiados regionais, estimulando 
a realização de encontros regionais. Sua realização pro-
piciou a troca de experiências locais e deu visibilidade às 
boas práticas de implementação e consolidação da RAPS. 
Foi um evento de grande porte, de abrangência nacional, 
e isso possibilitou que os participantes pudessem trocar 
experiências e conhecer as dificuldades de cada local. Muita 
gente pôde conhecer a situação da Amazônia, por exemplo, 
onde para se chegar a um CAPS é preciso pegar um barco 
e viajar durante duas horas".

Mariana Daros de Amorim, Psicóloga e Conselheira do 
CRP-PR, atua na Prefeitura Municipal de Curitiba e ajudou 
na realização do evento.
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"O evento foi muito interessante! Usuários, trabalha-
dores, familiares, gestores, professores, enfim, pessoas 
de diversas partes do Brasil se reuniram para pensar o 
trabalho com a Saúde Mental no SUS. Os participantes 
tiveram cursos e rodas de conversa, que foram espaços 
de reflexão e trocas de experiências a respeito do trabalho 
com a Saúde Mental no âmbito do SUS nos mais diver-
sos territórios do Brasil. O fato de o primeiro encontro 
nacional ter sido no Paraná foi um ponto importante que 
merece destaque, tivemos o privilégio de receber tantas 
pessoas empenhadas em pensar a Saúde Mental e refletir 
sobre novos dispositivos, bem como seus desafios, para o 
avanço do cuidado em liberdade. É imprescindível que 
haja uma Rede bem articulada para dar continuidade 
à Reforma Psiquiátrica e também que haja espaços que 
possibilitem verdadeiras reflexões e debates honestos para  
a construção de saberes sobre o cuidado em liberdade e 
humanizado, e que fortaleçam e balizem a prática dos 
Psicólogos, que compõem pontos dessa rede".

Vanessa Bonatto, Psicóloga e Conselheira do CRP-PR, 
atua na Prefeitura Municipal de Curitiba, é coordenadora 
de um CAPSII e participou da organização do evento.

"Participar do I Encontro Nacional da RAPS foi uma 
experiência extremamente enriquecedora, tanto no sentido 
pessoal como profissional. Por meio desse evento pude 
conhecer pessoas de todas as partes do Brasil e até algumas 
de outros países que, assim como eu, estão preocupadas 
com o futuro da Saúde Mental, que historicamente foi 
negligenciada pela sociedade. Foi válido para perceber e 
conhecer o que está sendo feito de mais atual nesse cam-
po da Saúde, principalmente no que tange modelos de 
intervenções mais eficazes e humanos para com pacientes 
que possuem transtornos mentais. Foi interessante notar 
que a luta por esses direitos avança a cada dia mais e que 
a reforma psiquiátrica está caminhando com força total". 

Diego da Silva, Psicólogo.

"O I Encontro Nacional da RAPS me proporcionou 
não apenas um maior contato com o panorama atual 
da Saúde Mental no Brasil, mas também foi uma opor-
tunidade de compartilhar conhecimentos e vivências 
com colegas que independentemente da formação ou 
curso também se interessam pelo tema".

Cauê Attab - Acadêmico de Medicina da Universidade 
Positivo

"Foi uma excelente oportunidade para compartilhar-
mos experiências e renovarmos nosso compromisso em 
busca de uma rede integrada de serviços que acolham 
integralmente o sofrimento das pessoas."

André Luiz Vendel, Psicólogo, Conselheiro do CRP-PR.
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O prazer é fonte de satisfação, sensação psico-física, 
�uída e vibrante. Segundo Doron & Parot (2001), é afe-
to agradável que interessa a sensibilidade física (prazer 
corporal) e a sensibilidade moral (prazer de pensar), e 
põe o problema da sublimação (prazer estético), como 
sendo a origem necessária da atividade: a experiência 
da satisfação põe �m à excitação. Para Lowen (1985), 
é o prazer de estar totalmente vivo, fundamenta-se no 
estado vibratório do corpo, sendo percebido na expansão 
e contração do organismo e em seus sistemas orgânicos 
componentes – respiratório, circulatório e digestivo. 

A doença de Alzheimer, assemelha-se a um pântano 
escuro. Uma dor emocional silenciosa (inconsciente), 
sombria e corrupta, rouba memórias, vivências, atenção 
e consciência presente. A disfunção queixosa da doente 
em estudo centrava-se na presença das fontes afetivas 
domésticas, núcleo parental e até iníco da adolescência 
permissivos, posteriormente intimidadtivos, restritivos e 
vida matrimonial sob o enfoque repetitivo, em palavras, 
gestos, olhares, com sentimentos de ameaças e exigên-
cias, seguidas de abuso de poder físico sexual (esposo), 
dos 22 aos 75 anos, ininterruptamente. Ajudei a doente 
a desenterrar os sentimentos de prazer, resgatando a 
doce sensação do sentimento de pertença familiar. 

Segundo Gaspar (2005), existem provas de que a emo-
ção tem efeitos cerebrais especí�cos (LaBar e LeDoux, 
2003), entre os quais se destaca o envolvimento do 

complexo amigdalino na codi�cação de informação 
emocional (v.g., Cahill et al. 1996). Além disso, (....) o 
estado atual exige a consideração, de fato, de aspectos 
afetivos que envolvem atividade cerebral especí�ca (...).

Informações mais recentes, imageológicos em 
Alzheimer’s Associaton (2010) mostram um cérebro 
com Alzheimer no qual o córtex encolhe, dani�cando 
as regiões envolvidas com os pensamentos, planos e 
lembranças. Esse encolhimento é principalmente grave 
no hipocampo, uma região do córtex que exerce papel 
importante na formação de novas lembranças.  O tecido 
com Alzheimer possui um número bem menor de cé-
lulas nervosas de sinapses do que um cérebro saudável. 
As pessoas perdem a capacidade de se comunicarem, 
de reconhecerem a família, os entes queridos e até de 
cuidarem de si mesmas.  

De acordo com o Instituto da Segurança Social Portu-
guês (2005), a Doença de Alzheimer (DA), afeta de 8 
a 15% da população com mais de 65 anos, atualmente, 
existe no mundo de 17 a 25% de pessoas com a DA, 
o que representa 70% do conjunto das doenças que 
afetam a população geriátrica. Entender a Doença de 
Alzheimer é perceber que esta é um fenômeno mul-
tidimensional, ou seja, não há apenas um único fator 
explicativo da sua etiologia, mas sim vários (...).  Como 
doença crônica, tem uma evolução, em média, de 2 a 
10 anos. Não existe tratamento preventivo ou curativo 

O RENASCER DO PRAZER 
AFETIVO AOS 83 ANOS 
COM ALZHEIMER:

UM OLHAR DE DENTRO 
PARA FORA

Gelci Nogueira (CRP - 08/16985)
Psicóloga Clínica em Psicomotricidade

contato 22

contatoartigo



METODOLOGIA

PARTICIPANTE E 
HISTÓRIA DA DOENÇA

para a DA. O objetivo do tratamento existente é apenas 
o de favorecer o controle dos sintomas mais incômodos. 

Foi utilizado um termo de autorização com o Con-
sentimento Informativo, de acordo com a resolução 
196/96 do Conselho Nacional de Saúde, na qual os 
responsáveis e participantes mostram-se cientes do 
objetivo da pesquisa. Os procedimentos realizados em 
forma de relatos clínicos, foram �ltrados e com caráter 
mais informativo e de esclarecimento aos familiares.

O objetivo é re�etir a ênfase demasiada sombria com 
que a literatura médica e psicológica tem abordado a 
temática das demências, em particular o Alzheimer. 

Observei que tanto na literatura quanto na prática, o 
enfoque é sobre o desconforto e a dor que essa psico-
patologia acarreta em pacientes, familiares, cuidadores 
e pro�ssionais de saúde, cuja intervenção habitual é 
farmacológica, com pouca referência aos benefícios de 
uma intervenção interdisciplinar.   

A metodologia centra-se na Pesquisa-ação que, segundo 
Valentim (2008), há sempre intervenção do pesquisa-
dor de modo planeado, e é focada na modi�cação e 
não no estudo da realidade, considerado como uma 
metodologia qualitativa, empírica, cujas características 
principais são: análise profunda do objeto e análise da 
situação no contexto real. 

Participante: Maria, viúva, 83 anos hoje (na época 
81), vive em casa própria, sob os cuidados de Malvina 
(64 anos), empregada há mais de um ano, nomes �ctí-
cios para preservar a identidade. Seu núcleo familiar é 
composto por três membros, esposo Expedito (falecido) 
e dois �lhos adultos, Paulo e Míriam, cada um com 
três �lhos.

Foram realizadas observações, entrevistas abertas, le-
vantamento de dados clínicos em exames médicos, num 
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convívio diário (cinco dias por semana, com duração em 
média 6 horas) com distribuição de atividades geriátricas 
(higiene), alimentação, exercícios físicos e psicológicos, 
centrados na Bioenergética Lowen (1985), dinâmicas 
e terapia cognitivo comportamental.

Além disso, foram realizados dois plantões noturnos 
com observações e intervenções alternativas (método ja-
ponês de meditação, 2001) eliminando medos e obtendo 
sono reparador. Com os �lhos e netos, foram aplicadas 
entrevistas abertas, visando o resgate do histórico das 
vivências e vínculos afetivos parentais ao longo de toda 
pesquisa de forma natural e espontânea, centrados na 
residência da doente. 

Segundo relato dos �lhos, Maria trabalhou até re-
formar-se da função pública e sofreu muito em casa. 
Natural do Conselho do Porto, seu pai era ourives e 
sua mãe do lar. Teve um irmão mais velho. 

Os �lhos, nora e netos perceberam os primeiros sinais 
da doença, quando Maria passou a se perder na rua, 
perder as chaves de casa e falar com certos objetos 
pensando ser o cachorro. 

Em 2008, acompanhei Maria às urgências, após uma 
queda violenta, numa madrugada. Segundo a empre-
gada, ela caiu ao levantar da cama, perfurando o olho 
direito. 

Tive oportunidade de conversar com um neurologista. 
Sensibilizado com a situação dela, me mostrou o re-
sultado da TAC pontuando que, além do Alzheimer, 
ela tinha um pequeno meningioma e não poderia ser 
submetida a cirúrgia pelo fator idade. O meningioma 
interferia na fala.  

Minha hipótese é que foi aqui que teve início o sofri-
mento de Maria. Jovem, brilhante, alegre e sensível, 
casou-se com um jovem forte, rígido e ciumento, cujos 
indícios da doença, inicia-se na adolescência e vivências 
de casada, sob o enfoque afetivo. 

“Por que casou?”, perguntei-lhe num de seus momentos 
lúcidos. Resposta espontânea: porque na época todos 
se casavam. 
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Após a reforma, dedicou-se a fazer cursos extras, escola 
de condução, pintura em tela (expôs e vendeu algumas), 
culinária em cozinha macrobiótica, ginásio, porém, 
acrescido de discussões e con�itos com Expedito que, 
segundo as netas, tinha ciúmes até do jornaleiro da 
esquina. Ela não tinha liberdade para conversar com 
ninguém, pois ele escondia-se atrás das portas para 
escutar suas conversas com amigas. Discutiam por 
qualquer coisa. Quando Expedito adoeceu, Maria sofreu 

HISTÓRIA DA 
DOENÇA E FATORES 
PRÉ-DISPONENTES

muito, cuidou dele até morrer seis meses depois, com 
a doença de Parkinson.

De queixas generalizadas, de acordo com Cury (2004), 
sintomas típicos depressivos: insônia, falta de ar, aperto 
no peito, tensões baixa e colesterol alto, etc. Frequentou 
muitos consultórios médicos, massagistas, mudou de 
religião, passou a frequentar encontros de grupos da 
religião espirita, trazia consigo �tas cassetes para ouvir 
em casa, lia muitos livros acerca de Alan Kardec, Chico 
Xavier, entre outros do mesmo assunto. 

Observem que suas atitudes cotidianas centravam-se 
no campo psicológico sem contato físico emocional e 
seu discurso com familiares e amigas centravam-se 
nas queixas acerca do comportamento de Expedito e 
di�culdades de se relacionar com os �lhos.

Fatores pré-disponentes dos distúrbios psicossomáticos. 
Afetivamente introvertida numa estrutura de persona-
lidade com traços de caráter obsessivos, centrada no 
mundo interno com um corpo transbordando em dores 
(sofrimentos afetivos acumulados por não ter aprendido 
a dizer: não!). Mente ansiosa, sentimento persecutório 
(na vida adulta: mãe, pai, padastro e marido), fortes 
habilidades intelectuais não desenvolvidas. 

Como o acompanhante e/ou cuidador deve agir e re-
agir? Com sensibilidade afetiva, estar atento às suas 
(cuidador) reações impulsivas e/ou reativas aversivas, 
hostis e temerosas. Isto porque, diante das atitudes do 
doente de Alzheimer, os gestos, sons guturais e vocá-
bulos incoerentes evocam/desencadeiam no cuidador, 
seu sofrimento psico-emocional (inconsciente), fases 
infantis, adolescentes e até dos con�itos adultos repri-
midos, autorruminantes e suprimidos da consciência 
presente. Psicoterapia é a solução para a socialização e 
atualização do universo inconsciente. 

Ignorância dos conteúdos psicológicos reprimidos leva à 
fraqueza de caráter, desencadeando um comportamento 
atitudinal cotidiano agressivo como autodefesa, mas 
irresponsável, permeado por sentimentos de medo, 
insegurança, culpas e ameaças, que fragilizam o próprio 
sistema imunológico e afetam diretamente o doente na 
interação dos cuidados diários. Jamais condicionar o 
doente a sentar-se isolado sozinho num canto. 

Maria já trabalhava quando conheceu Expedito e teve 
o primeiro �lho aos 23 anos. Viveu em casa dos fami-
liares dele. No início, chegou a comentar que a sogra 
era uma pessoa muito difícil (muito má).

Suas recordações de casada são traumáticas, dolorosas e, 
por vezes, violenta, pois Expedito tinha feitios que não 
gostava. Em casa teve muitos problemas. Sua mãe foi 
viver em sua casa ao �car viúva e ajudava a cuidar dos 
netos. Os �lhos saíram de casa durante a adolescência 
por discordarem das atitudes do pai. A Estrutura de 
vínculos afetivos coodependentes entre Expedito, domi-
nador, e Maria, passiva física-emocional, desencadeou 
em ansiedade psicológica. 

Afetivamente distante no contato físico, de acordo com 
Míriam, Maria não era de tocar, abraçar, porém era 
muito próxima dos netos. Teve poucas amizades fora 
do círculo da família, costumava frequentar clubes com 
casais de amigos e dançar com Expedito.

Por in�uência de Expedito, colocou a mãe num lar 
de idosos. Para ir visitá-la, saía às escondidas, após o 
trabalho. Suas queixas eram de que ele não lhe permi-
tia ir vê-la.  Sofreu calada a morte da mãe, acumulou 
sentimentos de culpa, tristezas e supriu raivas, medos, 
angústias.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As intervenções psicoterápicas, psicopedagógicas e 
as mudanças observadas, �zeram-se no âmbito da 
experiência clínica e reeducação afetiva, com sessões 
previamente re�etidas, segundo a disponibilidade psi-
cológica de Maria. 

Centradas no enfoque teórico da Bioenergética que, 
segundo Lowen (1985), corpo e mente são funcional-
mente idênticos, a nível de inconsciente, tanto o pensar 
como o sentir são condicionados por factores de energia 
e, na pedagogia de Freire (1992), mudar é difícil mas 
é possível. Não é no silêncio que os homens se fazem, 
mas na palavra, no trabalho, na ação e re�exão. 

Efetuei mudanças nos hábitos diários como diálogo 
neutro, objetivo e com orientações claras. Maior qua-
lidade na alimentação, eliminação gradativa de cafés 
(há literaturas correntes defendendo o café como um 
elemento preventivo à DA, sendo que, neste estudo, 
veri�ca-se o contrário, Maria bebia café, chás pretos e 
derivados), troca de açúcar branco pelo mascavo, bolos 
doces por bolachas de água e sal. Introduzi pão integral, 
mel, frutas variadas, mais legumes verdes, mais peixes e 
aves e estebeleci horários mais precisos para medicação 
diária, dormir, higiene com plena colaboração ao som 
de cantos espontâneos seguida de massagens. 

De acordo com os médicos diminuiu-se o consumo 
diário de medicamentos (mais de 14, hoje, 7). No 
aniversário de 2008 (junho/17), a �lha e netas levaram 
Maria para almoçar num restaurante próximo e, por 
vezes eu a levava a um café, uma vez ao shopping cidade 
e até a praça da Boa Vista de carro. No Natal de 2008 
fez sol, então o neto nos levou ao parque da cidade.  

Na Páscoa de 2009, na casa da �lha, passamos um dia 
festivo e alegre. Maria dançou e brincou com os netos, 
sorrindo alegremente animando os convidados. Nas 
férias (agosto/2009), reagiu revoltada, sono alterado, 
não tolerou as funcionárias que cobriram as férias da 
empregada. Foi o seu pior verão, manifestou todas as 
reações depressivas e obsessivas como lavar as mãos 
frequentemente, esfregar uma na outra, veri�cação 
constantes se portas e janelas estavam trancadas, recu-
sar a entrar no banheiro, com o discurso de que havia 
um homem, negar-se a tomar medicação e a comer, 

permanecendo por muitas horas calada, sentada.

Pensamento ansioso com a cotidiana a�ição e preocu-
pação com marido, �lhos, netos, contas, empregada, 
médicos, queixas infantis, entre outros. A partir de 
meados de setembro, renasceu reequilibrada, passando o 
seu melhor Natal (2009) de sempre, participando aciva 
e alegremente de tudo, adormecendo sentada durante 
a entrega dos presentes. 

A família obteve ganhos afetivos, relacionais, sociais, 
econômicos e liberdade numa inter-relação de con�ança 
e estabilidade psicológica. 

Nas intervenções corporais observou-se a inter-relação 
mais qualitativa da doente consigo própria e, psicologi-
camente, mais aberta, �exível, com seu ambiente físico 
e nas relações familiares. 

Houve um resgate considerável e valioso em termos 
de reaproximação familiar, dos vínculos afetivos 
espontâneos, serenidade noturna, num modelo re-
laxante que, segundo Lowen (1985), representa um 
estado de expansão do organismo em contraste com 
a tensão, evidenciando a ansiedade de fundo, que 
segundo Varella (2007), é uma reação emocional 
pouco controlável por parte do indivíduo, que pode 
manifestar-se em três campos: pensamento, f isio-
logia e conduta. 

Paralelamente, Malvina informava-me como os sin-
tomas e as reações atitudinais dentro e fora de casa 
foram evoluindo, com sintomas cada vez mais fortes 
e frustrantes. 

Segundo Damásio (2004), nas primeiras fases mantém-
se a consciência intacta, mas a medida que se agrava 
a doença, ocorre uma progressiva degradação da 
consciência.   Autoquestionava-me: O que se esconde 
por trás do fenômeno demencial de Maria? 

Minha função foi proporcionar à doente e a seus fa-
miliares compreensão, diálogo, elaboração e expressão 
dos sentimentos de fundo primário (medos, culpas, 
tristezas, raiva, remorsos, etc.), inibidores das respostas 
afetivas funcionais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO Meu maior desa�o foi investigar e localizar referências 
de subsistemas afetivos e alimentares de apoio a uma 
possível mudança e nova adaptação frente à realidade 
presente: DA.  

As sucessivas fases devolutivas ocorriam de acordo com 
a manifestação afetiva de Maria e a familiares sempre 
que a visitavam. A empregada seguiu, paralelamente, 
orientações, sugestões, confrontos, com apoio dos �lhos.

As ressonâncias, convergências e divergências entre 
a história da terapeuta, da empregada e a história da 
paciente foram transformadas em excelentes ferra-
mentas de trabalho. Conhecimento, sensibilidade e 
autoconhecimento, em meio natural, com o objetivo 
de desmisti�car o estigma da doença de Alzheimer, do 
doente e de quem presta os cuidados básicos. 

O que Maria escondia por trás da doença de Alzheimer? 
Um estrutura de personalidade com traços obsessivos 
e mente ansiosa. 

E do que se escondeu a vida toda? Das necessidades 
dos seus sentimentos afetivos íntimos (carinho, elogios, 
sexo, etc, por parte do marido), obstruídos por crenças 
e valores religiosos/culturais. 

Identi�quei que chorar com a oportunidade de escla-
recer os sentimentos primários oportunizava-a à uma 
reorganização psicológica e relaxamento corporal, com 
um sono sereno, profundo. 

Para os �lhos, netos, amigos e médicos, as mudanças 
de comportamentos e atitudes de Maria eram eviden-
tes, sem margem para dúvidas. Com o tempo os netos 
reaproximaram, faziam visitas mais frequentes. 

Identi�quei que os médicos, em geral, desconhecem o 
poder psicológico autodestrutivo silencioso (conteúdos 
afetivos repetitivos inconscientes) dos seus pacientes. 
Ignoram a in�uência dos mecanismos afetivos bené�-
cos do toque, abraço, elogios e novas abordagens com 
poesia, música, leituras em voz alta de modo lúdico. 

Rabiscar e rasgar papel ajudava Maria a expressar raivas, 

CONSIDERAÇÕES 
FINAIS

angústias e tristezas, oportunizando a manifestação 
do choro reprimido. Passou a ter dias felizes e alegres, 
produziu bastante, rabiscou, recordou alguns traçados 
em cartolina e escrevia tudo o que eu ditava (2008). 

O que manifestou e permanece é a sua ansiedade psi-
cológica, que, ante qualquer gesto ou palavras mais 
bruscas (empregada), ela �ca agitada, com expressão 
facial tensa, manifestando novo comportamento.

Em 2009, manifestou gestos de criança como dar beijos 
em todos e qualquer coisa,  tirar e calçar sapatos várias 
vezes, tentava se despir após almoço ou após tomar 
medicação, permanecendo agitada por mais de duas 
horas, normalizando e mantendo-se serena duas horas 
depois. Hoje Maria mantém a caminhada diária, duas 
ou mais vezes por dia, alegre e falante, como se fosse 
adulta normal. 

Dorme a noite toda, tem controle dos esfíncteres, os 
familaires até agora não tiveram nenhum gasto com 
fraldas, etc. Levanta-se da cama e anda pela casa, natu-
ralmente. Usa suas mãos para escovar os dentes, tomar 
banho e se alimentar, comigo ao seu lado coordenando 
a direção, que, por vezes, não consegue associar mão 
e boca. 

Na trajetória deste trabalho, tentei ser o mais �el possível 
às observações dentro dos limites cientí�cos, oportu-
nizando um novo olhar sobre a doença de Alzheimer, 
do sujeito portador da doença e seu contexto histórico-
-familiar-social, que pode vir a ser útil a outros pro�s-
sionais e famílias com essa problemática. 

Hoje, Maria tem 83 anos e é uma idosa de pele rosada, 
cabelos brancos, em paz com seus sentimentos, emoções 
e gentil. Sabe proferir palavras de agradecimento, gestos 
de carinho com �lhos, netos, empregada e comigo.

A empregada, contratada para atender as necessidades 
de Maria, fazia de tudo para ela se adaptar às suas 
exigências e atitudes condicionantes dependentes, sem 
discernimento acerca das fases da doença. 

O doente de Alzheimer, em estágio avançado, mani-
festa-se na �xação oral (boca), que é a primeira zona de 
organização da libido (prazer), pós-nascimento. Em uma 
leitura atenta à teoria freudiana é possível identi�car 
todas as fases, desde a oral, anal, fálica até a genital.  

Reforço a necessidade de apoio psicológico a todos os 
envolvidos, cujas reações e projeções são inadequadas 
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(ignoram sua dimensão afetiva: sentimentos e emoções). 

Damásio (2004) relata o sofrimento de um amigo com 
a doença de Alzheimer. Era um grande �lósofo e a 
nora de Maria perdeu um tio, um músico brilhante nas 
palavras dela e, sua sogra, genial, uma artista plástica 
em ascensão. 

O que todos eles tiveram em comum? Um traço afetivo 
acentuadamente sensível, predominante em sujeitos com 
habilidades artísticas, �losó�cas e musicais. 

Deve-se agir �rme na reeducação dos afetos e reorgani-
zação da libido do doente, canalizando para atividades 
prazerosas como dança, poesia, canto, riso, movimento 
e eliminando sentimentos de carências afetivas e pri-
vações psico-emocionais, que são sensações do campo 
perceptivo. 

Nas palavras de Lowen (1985), todo o sentir começa 
com o sentido de si próprio, estar em contato (chão cor-
póreo) é estar atento ao que está acontecendo dentro de 
você e ao seu redor e o prazer é uma resposta corporal. 

Reconheço que todas estas intervenções, resgatando os 
hábitos saudáveis, contribuíram para acalmar seu corpo 
e sua mente, e proporcionar melhor qualidade de vida 
consigo mesma, num ambiente familiar doméstico e 
estável psico-emocional.

Esse trabalho foi um grande desa�o para mim, dado sua 
contextualização, limitações e ferramentas. Também 
foi um dos meus maiores aprendizados pro�ssionais, 
uma paixão à parte. 

Exerci um papel de função materna, com conhecimentos 
e sensibilidade. Deixo aqui algumas re�exões, que, sem 
dúvida, trabalharei em meu Doutorado: 

“Será a doença de Alzheimer predominantemente afe-
tiva doméstica, cujos indícios apontam este estudo de 
caso, envoltos pelos conteúdos psicológicos embota-
dos, negativos, reprimidos e supridos da consciência 
presente?” 

Falhas nos procedimentos pro�ssionais: médicos de 
família, identi�cação de sintomas recorrentes com alte-
rações psicossomáticas (queixas de dores generalizadas, 
colesterol alto, depressão, etc.) e encaminhamento (por 
escrito) aos pro�ssionais psiquiátra e psicólogo.  

Neste percurso intersubjetivo, me vi como mergulhador nas 
profundezas de um oceano em busca de um navio naufragado. 
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De volta à realidade, inspirando-me e parafraseando 
Saramago (1999) “uma pesquisadora é uma mulher 
como outras: que sonha. Também dos escombros de 
um cérebro humano apagado pelo ‘Alzheimer’, pode-
-se resgatar o que ainda resta dos resquícios de um 
tesouro roubado, como pedras preciosas, uma rara 
�or. Ou uma bandeira sinalizando um novo território. 
Por �m cá estou, outra vez sonhando com um futuro 
melhor, no qual as pessoas acima dos 70 anos possam 
usufruir da saúde de suas memórias, experiências da 
vida passada e presente com alegria, prazer e serenidade 
contemplativa”. 
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O projeto de Lei 3338/2008, o PL das 30 horas, nalmente está perto de sua aprova-
ção. A proposta, que xa a jornada de trabalho para prossionais de psicologia em 
30 horas semanais sem redução salarial, foi aprovada com unanimidade pela 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados em agosto de 2013. 
Agora a matéria está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

O relator do projeto nesta comissão, o deputado federal Eduardo Sciarra apresentou 
publicamente seu parecer favorável ao PL, no dia 14 de outubro de 2013, no debate 
realizado promovido pelo Sindypsi-PR, em parceria com a FENAPSI e o CRP-08. Se 
aprovada, será enviada para a sanção ou veto presidencial.

A aprovação depende da mobilização da categoria

Agora a mobilização da categoria é ainda mais imprescindível. Em abril de 2013, a 
presidente Dilma vetou o PL de 30 horas para fonoaudiólogos com o argumento de 
que a proposta possivelmente traria prejuízos à política de atendimento ao SUS e 
impactaria o orçamento público, além de aumento os custos para o setor privado, 
que poderiam ser repassados aos/às usuários/as. Os prossionais de enfermagem 
também tiveram seu PL barrado, desta vez pela bancada governista no congresso. 
Isso aumenta nossa necessidade de mobilização.

Porque precisamos de 30 horas semanais?

Segundo recomendações da Organização Mundial da Saúde e da Organização Internacional do Trabalho, para uma vida saudável a 
carga horária semanal deve ser de, no máximo, 30 horas. Considerando que o exercício prossional de psicólogos/as é de elevada 
complexidade, exigindo um intenso desempenho psíquico, além de expor os/as prossionais diariamente aos efeitos do sofrimento 
humano, a aprovação do PL beneciaria a saúde dos/as psicólogos/as e, consequentemente, o bem estar da população atendida.

No início de 2014 o Projeto será encaminhado para a sanção ou veto da presidente Dilma. Para lutarmos 
pela aprovação realizaremos diversas ações em Curitiba e pelo Estado do Paraná.

Fique de olho no site do Sindicato www.sindypsipr.com.br e nem nossa página no facebook para saber do 
calendário de ações. Participe!

Acompanhe as próximas ações
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ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA CORPORAL
Promovido por: Centro Reichiano.
Local: Curitiba.
Inscrições e Informações: (41) 3263-4895.
www.centroreichiano.com.br

NOVIDADES DO DSM 5
Promovido por: AtualPsi - Psicoterapias Baseadas em 
Evidências.
Data: 22/03/2014.
Local: Florianópolis.
Inscrições e Informações:
atualpsi@atualpsi.com / www.atualpsi.com

ALTO DA XV, CURITIBA (PR)
Subloca-se sala para Psicólogos.
Endereço: R. Itupava, 1299, sala 308.
Contato: Jacqueline Canabrava, jacanabrava@gmail.com
(41) 8818-9880.

BATEL, CURITIBA (PR)
Subloca-se sala para profissionais da Saúde em clínica de 
Psicologia com ótima localização e estrutura, próximo à Praça do 
Japão. 
Contato: Renata Quarezemin, (41) 3019-1588 / (41) 9612-6344.
 
BATEL, CURITIBA (PR)
Vendo participação em sociedade em Clínica de Psicologia com 
mais de 20 anos no mercado, localizado no Batel - Centro Médico 
Plínio Mattos Pessoa. Estrutura com sala já mobiliada, telefone e 
sala de espera. Temos convênios.
Endereço: Rua Bruno Filgueira, 369 - cj 302.
Contato: Andrea, (41) 9161 7000.

BIGORRILHO, CURITIBA (PR)
Re-Significar subloca duas salas para atendimento psicológico, 
psicopedagógico e afins. Sublocação por período de 4 horas, o 
qual pode ser desmembrado em duas horas em dias diferentes, 
por R$250,00. 
Sublocação por hora no valor de R$20,00 cada. 
Facebook: www.facebook.com/ClinicaReSignificar
Contato: Aline, aline.c.psico@gmail.com / (41) 9671-5833 (41) 
9922-9583.

CRISTO REI, CURITIBA (PR)
Sala nova, toda mobiliada, com ar condicionado.
Endereço: Av. Nossa Senhora da Penha, 61, sala 201.
Contato: Caroline Neves Garib Carollo - (41) 9991-0915.
carollngc@me.com

ALTO DA XV, CURITIBA (PR)
Disponibilizamos salas de atendimento para locação. Excelente 
localização. Salas disponíveis para períodos de 4 horas, com 
secretária eletrônica e toda infraestrutura para atender seus 
pacientes. Pedimos que os contatos por e-mail identifiquem o 
número de registro do Psicólogo no CRP-PR.
Endereço: R.XV de Novembro, próximo à R. Ubaldino do Amaral
Contato: Rosane, (41) 9660-6483 / Ruth, (41) 9984-1243 
ruthror@hotmail.com

CURSO TERAPIA DE CASAL 
Promovido por: Instituto de Terapia e Centro de estudos da 
Família (Intercef).
Data: 22/03/2014 das 8h30 às 17h30.
Inscrições e Informações: (41) 3338-8855.
www.intercef.com.br / intercef@intercef.com.br

CAPACITAÇÃO EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E 
PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Promovido por: Gilvanise Gulicz Vial.
Data: 01 a 03/05/2014 das 8h30 às 18h.
Local: Hotel Harbor Batel, Av. do Batel, 1162.
Inscrições e Informações: (41) 3206-2060 / (41) 8847-9934.
www.portalvocacional.com.br 

CURSO TERAPIA DE EMDR
Promovido por: Silvana Ricci Salomoni e Alice Skowronski.
Data: 16, 17 e 18/05/2014; 15, 16 e 17/08/2014; 14, 15 e 
16/11/2014.
Local: R. Padre Anchieta, 1846, andar CS.
Inscrições e Informações: (41) 3336-9051 / (41) 3019-1492.
alice@psicotraumaas.com.br / www.emdrbrasil.com.br
silvana@psicotraumaas.com.br / www.psicotraumaas.com.br

ESPECIALIZAÇÃO: DESENVOLVIMENTO E 
ORIENTAÇÃO DA FAMÍLIA | FORMAÇÃO EM 
TERAPIA DE CASAL E FAMÍLIA
Promovido por: Instituto da Família - FTSA (CRP-PJ 08/00440).
Data: 25 e 26/04/2014 - Workshop Internacional David Van Dyke.
Local: R. Martinho Lutero, 277. Gleba Palhano - Londrina.
Inscrições e Informações: (43) 3371-0200.
ifamilia@ftsa.edu.br / www.ftsa.edu.br/ifamilia

O prazo para envio de anúncios para a Revista Contato 
mai/jun encerra em xx/xx/xxxx. Os anúncios da aba de 
Classi�cados têm custo de R$ 30,00 por edição e a solicitação 
deve ser feita pelo e-mail comunicacao@crppr.org.br. 
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