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4 EDITORIAL

OS CAMINHOS DA TRANSFORMAÇÃO

Q uando eleita, a atual gestão assumiu um compromisso de 
transformação do Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná. Optou-se por uma mudança gradual e segura para 
ser duradoura. Desta forma, não houve rompimento brusco 

com o que se era praticado, para reconhecer o que funcionava e identificar 
como a mudança poderia ser feita. Hoje podemos compartilhar o que 
foi identificado e como a transformação está acontecendo.

Neste processo, estabeleceu-se um canal de comunicação com 
a categoria, presencial e vivo. A esta estratégia deu-se o nome de 
“Dialogando no Paraná” e foi estruturada com uma metodologia que 
proporciona um panorama da situação da profissão no Estado. Nesta 
edição da Revista Contato, apresentamos os primeiros resultados da ação.

 Numa outra frente, está sendo implementada uma mudança 
de postura da autarquia: a ampliação de ações de orientação. Antes 
considerada como ação pontual, a orientação é fundamental, não só aos 
profissionais, mas a toda a sociedade.

 A orientação tem a função de fazer a profissão de Psicólogo(a) 
ser conhecida e procurada e o objetivo de estimular a abertura de novos 
campos de trabalho, compreendendo que a sociedade só tem a ganhar 
com um(a) Psicólogo(a) que consegue exercer seu trabalho com qualidade 
e critério.

 Desta forma, nesta edição da Contato, apresentamos orientações 
aos candidatos às eleições deste ano sobre como utilizar bem para gerir com 
competência o trabalho do(a) Psicólogo(a). Apresentamos estas orientações 
nas políticas públicas em que há maior número de Psicólogos(as) atuando: 
Saúde e Assistência Social. Além disso, estimulamos a abertura do 
campo de trabalho na política de Educação. Espera-se, em especial, dois 
resultados com esta ação: sensibilizar e instrumentalizar os candidatos (e 
os gestores) para favorecer o bom trabalho do(a) Psicólogo(a) e oferecer 
referência ao Psicólogo(a) que já está em atuação nos serviços dessas 
políticas para dialogar com seu gestor.

 Ao publicizarmos as referências para o trabalho do Psicólogo, 
oferecemos ferramentas para os gestores utilizá-las, proporcionando 
ao profissional condições adequadas para o bom andamento de seus 
serviços e, também, informações para que a população possa cobrá-los, 
exercendo o direito à cidadania.

EDITORIAL
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A Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-PR 
reforça orientações quanto ao uso da acupuntura diante 
dos atuais movimentos para sua regulamentação no Brasil. 

A acupuntura é um método terapêutico milenar, 
parte integrante da Medicina Tradicional Chinesa. Nessa perspectiva, 
é possível afirmar que a prática, cuja base é filosófica, vinha sendo 
utilizada por Psicólogos, a partir de um diagnóstico psicológico, visando 
complementar a prática do tratamento terapêutico. 

Em 2002, por meio da Resolução CFP 05/2002, a prática da 
acupuntura foi regulamentada, permitindo que os profissionais da 
Psicologia a utilizassem como recurso complementar.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicologia e 
Acupuntura (Sobrapa), a estimativa é de que existam aproximadamente 
quatro mil Psicólogos(as) praticando essa atividade no Brasil. 

O Ministério da Saúde reconhece a acupuntura como uma prática 
que pode ser oferecida aos usuários na atenção básica à saúde, sendo 
que o Psicólogo é um dos profissionais que pode exercer tal função. O 
órgão promoveu, inclusive, concursos para provimento de cargos nos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), nos quais Psicólogos(as) 
acupunturistas poderiam atuar em equipes multiprofissionais.

Porém, em meados de 2012, processos judiciais foram abertos, pelo 
Conselho Federal de Medicina e o Colégio Médico de Acupuntura, 
com o intuito de tornar a prática da acupuntura privativa da medicina. O 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) já havia entrado com recurso 
contra o Supremo Tribunal Federal (STF), no qual explicava que:

 “O Psicólogo, a partir das atribuições profissionais 
estampadas na Lei nº 4.119/62, utilizava a acupuntura 
como recurso complementar à sua atividade profissional. 
E que por isso o Conselho Federal de Psicologia editou a 
Resolução CFP nº 005/2002, conforme competência que lhe 
é delegada pelo art. 1º da Lei nº 5.766/71 [criação do Sistema 
de Conselhos] quanto à criação de Resoluções próprias”.

Porém, em junho de 2013, o CFP tomou conhecimento de uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a Resolução 
CFP 005/2002, a qual afirma não haver previsão legal, no Brasil, 

ATUALIDADE DA ACUPUNTURA NO BRASIL
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6 COF ORIENTA

de que a prática da acupuntura possa ser realizada 
por determinados profissionais ou que haja qualquer 
previsão de quem pode atuar na área.

A decisão proferida aponta que a referida 
Resolução do CFP não é o mecanismo adequado 
para normatizar a atuação da categoria em relação ao 
exercício da acupuntura. O entendimento do STF é de 
que a acupuntura depende da edição de Lei específica 
para o seu exercício, envolvendo as diversas categorias 
profissionais da saúde.

Diante dessa decisão, houve um Recurso 
Extraordinário, de autoria do CFP, no Supremo 
Tribunal Federal, em face do Conselho Federal 
de Medicina. Este recurso foi apreciado no dia 15 
de agosto de 2013 e a 2ª turma manteve a suspensão 
do ato normativo, sustentando que apenas uma lei 
própria poderia dispor acerca da acupuntura na prática 
profissional dos Psicólogos. Outro recurso, contra o 
Colégio Médico de Acupuntura, ainda está pendente 
de decisão, porém há este precedente desfavorável à 
Resolução CFP nº 005/2002.

De acordo com a decisão do STF, não cabe ao 
CFP nem a nenhum Conselho profissional regulamentar 
a prática da Acupuntura como atividade profissional, 
pois, de acordo com a Constituição Federal, esse 
tipo de regulamentação pode se dar apenas por meio 
de lei e não por meio de atos administrativos, como 
resoluções. Sendo assim, considerando que a prática da 
Acupuntura ainda não é regulamentada no país, foge 

às atribuições do CFP e de qualquer outro Conselho 
profissional determinar os profissionais que podem 
realizar a atividade. 

Por outro lado, conforme a Constituição Federal, 
“é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer”. Enquanto não for criada a lei 
específica, estabelecendo uma ou mais exigências para 
o exercício de determinado trabalho, ofício ou profissão, 
não haverá restrição para o exercício respectivo. Assim, 
por não haver, ainda, lei que regulamente o exercício da 
acupuntura, não há impedimento legal para seu exercício. 

Recomenda-se, entretanto, que o(a) 
Psicólogo(a), face à nulidade da 
Resolução CFP 005/2002, esteja atento 
aos andamentos dos processos que visam 
respaldar a atuação com acupuntura.

Informamos, ademais, que o CFP está 
adotando medidas para garantir que a Psicologia 
esteja no rol das profissões que poderão realizar a 
Acupuntura quando da sua regulamentação, pois está 
em parceria com as outras categoriais profissionais 
da saúde, fazendo gestão junto ao Senado, onde já 
tramitam Projetos de Lei que visam regulamentar 
o exercício profissional da acupuntura no Brasil, 
garantindo que esses incluam a prática para o 
profissional Psicólogo.
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O Código de Ética Profissional do 
Psicólogo (CEPP) é um referencial de 
atuação profissional dirigido a todos 
aqueles que possuem formação acadêmica 

em Psicologia e que, a partir disso, se intitulam Psicóloga 
ou Psicólogo. Este referencial não somente indica padrões 
para o exercício profissional como, de fato, regulamenta 
a prática, sendo então dever do(a) Psicólogo(a), conhecê-
lo, divulgá-lo, cumpri-lo e garantir que seja cumprido.

No texto de apresentação do CEPP, encontra-se 
uma reflexão bastante pertinente sobre a relevância e a 
procedência da existência de um documento orientador 
como este, visto que tem por objetivo primeiro a 
regulação da relação dos Psicólogos entre si e destes 
com a sociedade. O que se tem por foco é a qualidade 
da prestação de serviços pertencentes aos campos de 
atuação da Psicologia, sendo dirigidos a sujeitos e 
instituições que a eles recorrem.

E que serviços seriam estes? Quando o(a) 
Psicólogo(a) está exercendo a Psicologia? A princípio, 
podemos tomar esta questão sob dois pontos de vista, 
com a finalidade de promover alguns desdobramentos 
necessários à reflexão. Tomemos por hora as 
delimitações da Psicologia, por um lado, enquanto 
ciência e, por outro, enquanto profissão.

A questão da cientificidade da Psicologia 
passa pela discussão da conveniência desta ciência 
na sociedade contemporânea, e revela a natureza da 
necessidade de contínua avaliação e aprimoramento 
- tal qual a sociedade, a ciência está e sempre estará 
em constantes transformações. Os paradigmas 
sociais vão sendo desconstruídos e reconstruídos a 
partir da passagem de gerações, de eventos históricos 
significativos, de mudanças ambientais drásticas. 
Para acompanhar estas transformações, é inevitável a 
também constante revisão de procedimentos e métodos, 
assim como o fomento à pesquisa e à participação de 
maior número de pesquisadores.

COLUNA ÉTICA
REFLEXÕES SOBRE TEORIA E PRÁTICA

Cons. luciana de Almeida Moraes (CRp-08/14417)

A Psicologia como profissão é igualmente 
dinâmica, porém em um compasso diferente. A profissão 
é a prática cotidiana, que impõe desafios a serem 
solucionados com rapidez, demandando de decisões 
imediatas em emergências, urgências, prioridades 
absolutas. Provoca constante articulação entre demandas 
e necessidades sociais que podem ser compreendidas, 
respectivamente, como o que define o mercado de 
trabalho disponível para o(a) Psicólogo(a) se colocar 
e os campos de atuação, que são determinados pelas 
possibilidades de trabalho, a partir daquelas necessidades 
sociais, e da percepção dos agentes profissionais para 
então propor e intervir (Botomé e Tosi, 2006).

A ciência e a profissão Psicologia, preservadas as 
semelhanças e as distinções, são ambas referenciadas 
no Código de Ética no que tange à conduta profissional. 
Quando se intitula Psicóloga ou Psicólogo, o profissional 
está transmitindo algumas premissas ao que vai expor 
a seguir, e a premissa comum a todos é justamente o 
contido no Código de Ética Profissional. 

Comumente, a apresentação “Psicólogo(a)” vem 
acompanhada de alguma designação de especialidade, 
tal como “clínico”, “social”, “forense”, “escolar”, 
“organizacional”, ou ainda, faz-se menção à abordagem 
teórica: “cognitivo-comportamental”, “sistêmico”, 
“transpessoal”. Apresentar-se como Psicóloga ou 
Psicólogo é garantir compromisso com seus pares e 
com a sociedade, compromisso este sistematizado no 
CEPP, representado nas teorias e práticas construídas 
historicamente pela ciência e pela atuação profissional. 
Não é à toa que entre os Princípios Fundamentais 
do Código de Ética, lê-se:

“IV. O psicólogo atuará com 
responsabilidade, por meio do contínuo  
aprimoramento profissional, contribuindo 
para o desenvolvimento da Psicologia  
como campo científico de conhecimento 
e de prática.”
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Na Comissão de Orientação e Ética (COE) 
depara-se o tempo todo com questionamentos da 
sociedade a cerca do fazer profissional do(a) Psicólogo(a). 
Em alguns casos questiona-se a técnica empregada ou a 
forma como a técnica foi aplicada; em outros se a denúncia 
se refere às formas de agir do profissional, por vezes 
até às palavras que foram usadas. Uma questão se põe 
à Comissão diante de tais representações contra nossos 
colegas: qual é o limite entre falha técnica e falta ética?

É posição nacional que a Comissão de Ética, 
assim como o Sistema Conselhos de Psicologia, 
não tem por função a determinação do que é ou não 
científico. Não cabe a este lugar definir isso, e sim à 
academia. Ao Conselho Regional de Psicologia foi 
delegada a função de orientar, disciplinar e fiscalizar 
o exercício da profissão, assim como zelar pela fiel 
observância dos princípios de ética e disciplina da 
classe. É o que diz a Lei Federal nº 5.766/71, que criou 
os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia.

Desta forma, cabe à COE analisar as 
representações e nelas verificar a possível ocorrência 
de conduta antiética no exercício profissional do(a) 
Psicólogo(a). Nesta verificação, a Comissão deverá 
propor ao Plenário um encaminhamento, que é quem, 
ao final, delibera sobre o destino da representação. 

Pode-se solicitar, por exemplo, a exclusão liminar da 
representação (Código de Processamento Disciplinar, 
Art. 21, alínea “a”), que poderá ser proposta nos 
casos em que a denúncia envolver matéria que não 
corresponde a sua conduta no exercício profissional ou 
quando a denúncia corresponder à conduta no exercício 
profissional, mas não se caracterizar como infração ética.

Em uma interessante pesquisa, a Psicóloga Nádia 
Paula Frizzo (2004) apresentou ponderações a cerca do 
trabalho realizado nas Comissões de Ética, destacando 
o caráter interpretativo do exame das representações 
pelos membros da COE, uma vez que se percebe a 
distância existente entre a suposta clareza e simplicidade 
do texto do CEPP e a complexidade das nuances 
encontradas na atuação profissional. É necessário 
proceder à interpretação da legislação, dos fatos, dos 
documentos acostados como prova, dos argumentos das 
partes denunciante e denunciada - acusação e defesa - 
operando verdadeiramente como um tribunal de ética.

A Psicologia é uma profissão marcada pela 
diversidade de teorias, técnicas e métodos, por isso a 
noção de autonomia sempre se faz presente. Autonomia 
quer dizer faculdade de se governar por si mesmo, ou 
ainda, condição pela qual o homem pretende poder 
escolher as leis que regem sua conduta. 
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Os procedimentos, os instrumentos e as técnicas 
utilizadas pelos(as) Psicólogos(as) em seu trabalho cotidiano 
são escolhidos a partir de qualificação formal, oferecida 
em universidades, faculdades e instituições formadoras, 
que atestam, ao final de um período, a especialidade de 
cada profissional, capacitando-o a exercer suas atividades 
em determinado campo de atuação.

A prática profissional exige, para além da 
técnica, a escolha do “como fazer”, do “modo de 
agir”. Uma mesma técnica aplicada por diferentes 
Psicólogos terão traços comuns, no que se refere ao 
arcabouço teórico-metodológico, porém podem ser 
conduzidas de formas distintas, o profissional pode 
utilizar palavras, tons, maneiras ou atitudes que não são 
diretamente determinadas pela técnica utilizada, mas 
influenciam na relação de confiança que se estabelece 
entre o profissional e o sujeito que busca seus serviços.

Os(as) Psicólogos(as) tem o dever de ofertar 
uma atuação profissional cientificamente relevante, 
tecnicamente competente e eticamente responsável 
(Frizzo, 2004). Refletir sobre a conduta ética de um 
profissional põe em jogo questões relacionadas aos 
Direitos Humanos e às relações de poder estabelecidas 
no contexto social no qual está inserido. O CRP tem a 
missão de proteger a sociedade do exercício equivocado 
da profissão, visando sobremaneira garantir o bom 
conceito e a confiança no trabalho desenvolvido pelos 
profissionais da Psicologia.

NOVA INTEgRANTE DA COMISSÃO DE ÉTICA 

DO CRp-08 - CONSElHEIRA RENATA CAMpOS 

MENDONÇA (CRp-08/09371)

Formada em Psicologia pela PUC em 2002, 
trabalhou na área de Saúde Mental de 2002 a 2006. É 
funcionária pública estadual desde 2006, atuando no 
CENSE de Piraquara com medidas socioeducativas de 
internação. É Conselheira Efetiva da Gestão “É Tempo 
de Diálogo” - 2013 - 2016 e colaboradora da Comissão 
de Psicologia Jurídica.

ERRATA

O nome Luiz Fernando Berni, publicado na 
Coluna Ética da edição 93 da Revista Contato, foi 
erroneamente citado. O correto é Luiz Eduardo Berni. 
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 
OFERECE DIVERSAS OPORTUNIDADES NO MERCADO

N esta edição, a Coluna Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (CPOT) trata de uma realidade da área. Sabemos 
que é comum alguns alunos do Curso de Psicologia não 
demonstrarem interesse por esse campo de atuação, o que 

faz com que tenham baixa motivação para as disciplinas da Psicologia 
Organizacional que encontram durante a faculdade. Contudo, percebemos 
que o número de oportunidade de trabalho nessa área, via de regra, 
é superior aos demais campos da Psicologia. Esse cenário faz com 
que muitos profissionais recém-formados comecem a atuar na área, 
mesmo sem interesse na mesma ou sem o conhecimento necessário. 
Assim, se faz importante que esse profissional busque capacitação 
e se conscientize do seu papel. Essa realidade foi vivida pela colega 
Alessandra dos Santos Rodrigues (CRP-08/ 15332), a qual compartilha 
conosco o seguinte relato:

CPOT: Como se dá a sua atuação em Psicologia Organizacional 
e do Trabalho (POT)?

Alessandra: Sou recém-formada, pois me formei em 2009. 
Confesso que durante a graduação, embora tenha tido contato com 
a Psicologia Organizacional e do Trabalho, esta área não havia me 
cativado. Porém, no início de 2011 fui convidada para trabalhar em 
uma empresa de grande porte, com aproximadamente 700 funcionários, 
sendo a primeira Psicóloga da empresa.

Ao encarar esse desafio enfrentei diversos empecilhos, mas 
pude aprender e colocar em prática o que a graduação em Psicologia 
e a pós-graduação em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional 
haviam me proporcionado. Por ser a primeira Psicóloga da empresa, 
tive o desafio da implantação do Recursos Humanos (RH) e neste 
sentido vivenciei os processos de recrutamento e seleção, entrevistas, 
desenvolvimento de pessoas, relacionamento interpessoal, aplicação 
de testes psicológicos, integração de novos funcionários, realização 
de feedback aos colaboradores, entrevista de desligamento, pesquisa 
salarial, controle de avaliação de experiência, organização da SIPAT, 
entre outros.

Recentemente recebi um novo convite, para atuar como 
Encarregada de RH em uma outra organização. Nesta oportunidade, 
além dos processos citados anteriormente, tenho vivenciado a experiência 
de treinamento e projetos voltados para gestão de pessoas.

COLUNA POT
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CPOT: Qual é a importância do Psicólogo 
nesse contexto?

Alessandra: No decorrer destes três anos de 
experiência profissional, posso afirmar que grande 
é o leque de atuação do profissional da Psicologia na 
organização. Porém é necessário que este profissional 
saiba exatamente a que veio, pois muitas empresas, 
por não conhecer a atuação deste profissional, 
tendem a confundir o papel do Psicólogo no RH 
com a atuação do departamento pessoal. Embora o 
departamento pessoal e o RH estejam entrelaçados, 
é necessário estabelecer os parâmetros da atuação 
do Psicólogo, deixando claro o seu papel dentro da 
empresa.

Tendo em vista a realidade do mercado de 
trabalho, é de suma importância a atuação do Psicólogo 
nas organizações, visto que este tem o cuidado e o 
tato em lidar com pessoas. Podemos trabalhar desde 
o recrutamento e seleção a treinamentos e gestão 
de pessoas, tendo sempre em mente que nós viemos 
para somar. É muito comum o Psicólogo sofrer com 

os pré-conceitos dos demais profissionais, visto que 
o ambiente organizacional sempre foi ocupado por 
administradores, portanto é fato que muitas vezes 
somos vistos como intrusos. Para mudar tal concepção, 
é necessário que os profissionais desta área saibam 
estabelecer sempre o seu papel e o seu espaço, a fim 
de contribuir para com a organização.

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

Alessandra: Os benefícios dessa atuação são 
imensos, visto que hoje o mercado está carente deste 
profissional. É um campo que a cada dia cresce mais e, 
tenho certeza, muitas são as oportunidades de atuação 
do Psicólogo nessa área. Os problemas relacionais estão 
presentes no dia a dia das organizações, neste sentido, 
o Psicólogo capacitado consegue vislumbrar e mediar 
estas relações, a fim de proporcionar uma melhor 
qualidade de vida no ambiente de trabalho. Muitas 
são as empresas que têm percebido a necessidade em 
ter um profissional da Psicologia no seu quadro para 
nortear fatores que até então eram ignorados.
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N a execução da política de Assistência Social em âmbito 
estadual, são pelo menos três as possibilidades de atuação 
dos Psicólogos: a prestação de serviços regionalizados, 
atendendo diretamente os usuários do Sistema Único de 

Assistência Social (Suas); a gestão estadual da política (no nível central 
ou em equipes regionais); a participação contínua e representativa em 
instâncias de articulação, pactuação e controle social. 

No Paraná, ainda não existem serviços regionalizados de prestação 
direta do Estado, tal como Centros de Referência Especializados de 
Assistência Social (CREAS regionais), que já existem em outras 
Unidades da Federação. Além disso, os serviços de abrangência regional 
de acolhimento institucional são executados de forma indireta, ou seja, 
a gestão estadual estabelece convênios e contratos com entidades da 
rede privada que executam estes serviços mediante aporte financeiro e 
acompanhamento técnico governamental.

Em relação à gestão estadual do Suas, suas atribuições encontram-
se descritas na Norma Operacional Básica (NOB-Suas), atualizada em 
dezembro de 2012 pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 
- Resolução nº. 33/2012). Neste sentido, vale destacar as responsabilidades 
do gestor estadual no (co)financiamento e, principalmente, no 
assessoramento técnico aos municípios para execução do Suas, o que 
faz com que as equipes estaduais precisem, antes de mais nada, conhecer 
a fundo as normativas e o cotidiano deste sistema.

No Paraná, o órgão gestor da política de Assistência Social, 
que, pelas próprias características desta política assume um caráter de 
centralidade na operacionalização do Suas, é a Secretaria de Estado 
da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), criada em 2011 através 
da lei estadual nº. 16840/2011. Vale ressaltar que esta Secretaria não 
responde exclusivamente pela política de assistência social, uma vez 
que suas divisões e departamentos organizam-se para dar conta também 
da Política da Criança e do Adolescente e da manutenção dos Centros 
de Socioeducação (Censes).

Sendo assim, nesta Secretaria, especificamente no que se refere ao 
Suas, são possibilidades de atuação de Psicólogos: composição de equipes 
das coordenações de Gestão do Suas, das Proteções Sociais Básica e 
Especial, de programas próprios do governo do Estado e demais equipes 
técnicas em nível central, responsáveis pelo planejamento e organização 

pedro Braga Carneiro (CRp-08/13363)

SUGESTÕES DE COMPROMISSOS NO 
ÂMBITO DAS POLíTICAS DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL AOS CANDIDATOS EM DISPUTA 
NA ESFERA ESTADUAL
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da política estadual de Assistência Social ou, ainda, 
composição e coordenação de equipes regionais que, 
dispostas em 23 microrregiões do Estado, encarregam-
se da assessoria direta aos municípios.

Tendo em vista este panorama e levando em 
conta as potencialidades da atuação do profissional de 
Psicologia no âmbito de uma gestão pública estadual, 
podem ser listados alguns compromissos, que seriam 
bastante interessantes para esta categoria, se assumidos 
pelos candidatos aos cargos públicos, em disputa no 
pleito eleitoral que se aproxima no próximo mês de 
outubro.

Antes, porém, cabem algumas considerações: na 
carreira pública atualmente disposta, na prática, não se 
verificam grandes especificidades que diferenciam o 
trabalho diário do Psicólogo, assistente social, pedagogo, 
administrador e demais graduações que compõem o 
rol de trabalhadores do Suas. Com suas progressões 
funcionais obedientes a um mesmo regime estatutário, 
todos os chamados agentes profissionais do Quadro 
Próprio do Poder Executivo acabam desempenhando 
funções bastante similares. Contudo, se isso torna 
um tanto mais difícil uma definição clara do papel do 
Psicólogo na gestão estadual do Suas, não impossibilita 
a sugestão de atividades nas quais melhor se aproveite 
a formação profissional do Psicólogo em prol de um 
serviço público mais eficiente no cumprimento de seu 
objetivo: a promoção de direitos coletivos.

Sendo assim, no âmbito do poder executivo 
estadual, a contribuição que se espera da gestão que 
exercerá o gerenciamento da política de assistência 
social no próximo mandato não se restringe a uma 
contribuição apenas para a categoria dos Psicólogos. 
Ao contrário, trata-se da possibilidade do trabalho deste 
profissional ser mais bem aproveitado, o que colaborará 
para um melhor ambiente de trabalho, para a saúde do 
trabalhador e para a efetividade das ações-fins.

Por exemplo, uma estratégia certamente positiva 
constitui-se em empregar o trabalho do Psicólogo 
no assessoramento às equipes que materializam o 
atendimento ao usuário - geralmente vinculadas às 
administrações municipais. Dedicar o trabalho do 
Psicólogo a ouvir, identificar demandas e favorecer 
o encontro conjunto de soluções permite que as 
habilidades desenvolvidas durante sua formação 
sejam efetivamente aplicadas. Entretanto, não basta 
responsabilizar o profissional sem instrumentalizá-lo 
para a tarefa: é necessário prover condições objetivas 
para que possam ser realizadas visitas aos municípios, 
promovendo reuniões com a finalidade de acompanhar 
as dificuldades e superações.

Uma boa experiência que alguns profissionais 
vêm conseguindo desenvolver, principalmente nas 
equipes regionais da Seds, é a realização de reuniões 
periódicas não dos representantes da gestão municipal 
como um todo, mas exclusivamente entre os Psicólogos 
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que atuam no Suas nos municípios. Esta iniciativa, 
que hoje corre por conta da força de vontade e 
comprometimento dos servidores, certamente merece 
ser encorajada e incentivada pela gestão.

Há de se considerar que, embora existam 
vários Psicólogos e Psicólogas com amplo domínio 
sobre os processos de trabalho do Suas, a inserção 
de profissionais com formação em Psicologia é 
relativamente recente na execução do Suas em 
diversos municípios, especialmente os mais distantes 
dos grandes centros. Em vários deles, só há um 
Psicólogo (ou Psicóloga) que, portanto, não tem 
com quem dialogar sobre as especificidades de seu 
trabalho, trocar experiências, compartilhar boas 
práticas.

Desta forma, é fundamental reconhecer a 
importância de dialogar sobre suas angústias entre 
seus pares, colocando a estrutura do Estado a serviço 
destas iniciativas para, cumprindo sua função de 
órgão gestor estadual, favorecer uma prestação de 
serviços mais segura e consistente nos municípios.

Outra possibilidade refere-se à atuação do 
Psicólogo no que se chama de Gestão do Trabalho no 
Suas. Esta prática envolve, entre outras atividades, 
pensar ações de formação e educação permanente 
para qualificação dos serviços a partir da capacitação 
profissional - tanto de servidores estaduais como, 
principalmente, municipais e da rede prestadora de 
serviços. Em parceria com profissionais de pedagogia, 
o Psicólogo pode ajudar a definir e aplicar metodologias 
adequadas para a condução dos cursos.

Também se constitui como tarefa da Gestão 
do Trabalho estabelecer espaços de negociação 
entre servidores e gestores, a fim de melhorar 
continuamente as condições de trabalho. Neste 
sentido, novamente a capacidade de mediação do 
profissional de Psicologia pode ser determinante 
para o avanço nas discussões.

Além disso, uma prática que não vem sendo 
comum, mas que poderia certamente ser reforçada é a 
delegação a Psicólogos(as) da coordenação de equipes 
e gestão de diversos setores do órgão gestor estadual. 
Isto porque é notória a contribuição da formação em 
Psicologia para o gerenciamento de equipes e para 
a implementação de processos de planejamento a 
partir de uma ampla visão do clima organizacional. 
Não é porque se trata de um ambiente público, com 
acesso às vagas de trabalho via concurso público ou 
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indicação a cargos de confiança, que não pode haver 
uma política eficiente de trabalho em grupo. São 
justamente as contradições e os lugares de disputa 
de interesses presentes que justificam a possibilidade 
de contribuição do Psicólogo como mediador de 
conflitos e facilitador de processos.

Ainda, esta capacidade de estabelecer 
uma visão ampla sobre as situações de disputas, 
considerando tanto as tensões presentes quanto os 
processos históricos e políticos envolvidos, aliada 
à já citada capacidade de estabelecer negociações e 
à vocação profissional para defesa dos direitos dos 
usuários e condições dos trabalhadores, conferem 
ao Psicólogo um grande potencial para representar 
a gestão estadual do Suas nas diversas instâncias 
de articulação, negociação e controle social desta 
política. Plenamente instituídos nas normativas 
que dão base ao Suas, os conselhos, comissões, 
fóruns e colegiados são espaços privilegiados para 
o constante aprimoramento da política a partir de 
processos de diálogo e acúmulo de experiências, 
nos quais o Psicólogo pode certamente prestar 
ampla contribuição se devidamente tiver poder 
para exercer legítima representação do órgão gestor 
estadual.

Entretanto, a despeito das possíveis contribuições 
da categoria ao Suas, é preciso reconhecer que a gestão 
pública da Assistência Social, tanto em âmbito estadual 
quanto nas demais esferas de governo, envolve um 
grande volume de processos burocráticos, sejam estes 
males necessários para garantia de lisura processual 
ou instrumentos de controle demasiadamente 
dispendiosos.

Neste contexto, a excessiva centralidade de 
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processos decisórios em cargos de natureza política 
e o direcionamento dos esforços de Psicólogos (e 
demais profissionais) exclusivamente para tarefas 
administrativas, não levando em consideração 
o conhecimento técnico adquirido e as diversas 
potencialidades desta categoria profissional para o 
desempenho de cada um dos processos de trabalho 
acima sugeridos, constituem-se, portanto, no mínimo 
como um grande desperdício. 

Por fim, expressas as devidas considerações 
quanto ao papel do Psicólogo no Suas que pode ser 
potencializado pela gestão no âmbito do executivo, 
cabe ainda uma breve observação quanto ao Poder 
Legislativo, ao qual também se elegerão representantes 
nas eleições deste ano.

Em relação aos legisladores, sua intervenção não 
é tão direta ao trabalho do Psicólogo do Suas quanto 
no Poder Executivo, assim como sua atuação não 
interfere de forma exclusiva à política de Assistência 
Social. Mesmo assim, os trabalhos desta classe 
política na definição de leis, bem como na aprovação 
e proposição de orçamentos, se descompassados das 
conquistas históricas das políticas sociais, podem 
provocar inúmeras distorções no direcionamento da 
máquina pública.

Nesse sentido, um compromisso importante 
dos candidatos em disputa ao legislativo seria 
aprofundar o conhecimento sobre as políticas sociais 
- em especial a Política de Assistência Social, de tão 
recentes atualizações - para que seus projetos de lei e 
a apreciação das peças orçamentárias se dêem sempre 
no sentido da superação de desafios prioritários à luz 
dos direitos socioassitenciais constitucionalmente 
afiançados.
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A Psicologia escolar/educacional, juntamen-
te com as áreas organizacional e clínica, 
é a especialidade mais tradicional da ci-
ência psicológica, sendo, portanto, um 

dos mais antigos âmbitos de atuação do Psicólogo. 
O reconhecimento da importância da inserção desse 
profissional no contexto escolar é referenciado na 
literatura e solicitado por parte não só dos próprios 
Psicólogos, mas também, dos demais profissionais 
que atuam nesse ambiente.

De acordo com Cassins (2007), “O psicólogo 
escolar desenvolve, apoia e promove a utilização de 
instrumental adequado para o melhor aproveitamento 
acadêmico do aluno a fim de que este se torne um cida-
dão que contribua produtivamente para a sociedade”.

 A Psicologia escolar/educacional é um campo 
de atuação que permite uma ampla gama de atividades 
de seus profissionais, que trabalham não somente com 
os alunos, mas com a instituição educacional como 
um todo, incluindo professores, coordenadores, dire-
tores, demais profissionais da escola, pais, familiares 
e também a comunidade mais ampla, correspondente 
a todas as pessoas e organizações que estão, direta 
ou indiretamente, envolvidas no processo de ensino 
e aprendizagem.

A Associação Brasileira de Psicologia Escolar 
- ABRAPEE (1991) entende por Psicólogos escolares/
educacionais os profissionais da área da Psicologia 
que atuam em instituições escolares e educativas, 
dedicando-se ao ensino e à pesquisa na relação entre 
a Psicologia e a educação.

2014 é um ano de eleições, em que o pleito elege-
rá presidente e vice-presidente da república, deputados 
federais, senadores, governadores e vice-governadores, 
deputados estaduais e também governador e deputados 
do Distrito Federal. Por essa razão a Comissão de 
Psicologia Escolar/Educacional do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná acredita ser importante orien-
tar os candidatos a respeito da atuação do Psicólogo 
escolar/educacional, apresentando informações sobre 
o trabalho desse profissional e esclarecendo quais re-
sultados podem ser esperados do trabalho, levando em 
consideração também as possibilidades de atuação e as 
limitações impostas pelos variados locais de trabalho.

O Psicólogo escolar/educacional, inserido na 
equipe técnica da escola, é habilitado a compreender a 
complexidade do processo de ensino e aprendizagem, 

principalmente no que tange aos aspectos psicológicos 
nele envolvidos, possibilitando às pessoas ligadas à 
instituição educacional um desenvolvimento cognitivo, 
humano e social saudável e harmônico, uma vez que 
esse campo de atuação da Psicologia tem como refe-
rência conhecimentos científicos a respeito de assuntos 
como desenvolvimento emocional e cognitivo, estilos 
de aprendizagem e também relações interpessoais. 

Dentro da escola, o profissional integra a equipe 
multiprofissional de modo a auxiliar na organização, no 
desenvolvimento e na implementação de conteúdos pro-
gramáticos, técnicas de trabalho, visões diferenciadas 
para o manejo de turma e de alunos com dificuldades 
de aprendizagem, apoio aos professores e integração 
das diferenças presentes no ambiente escolar. 

Algumas das temáticas de estudo, pesquisa e 
atuação profissional, segundo a Associação Brasileira 
de Psicologia Escolar – ABRAPEE (1991), no cam-
po da Psicologia escolar, são: processos de ensino e 
aprendizagem, desenvolvimento humano, escolariza-
ção em todos os seus níveis, inclusão de pessoas com 
necessidades educativas especiais, políticas públicas 
em educação, gestão psicoeducacional em instituições, 
avaliação psicológica, história da Psicologia escolar e 
formação continuada de professores.

Ao inserir-se na equipe técnica, o Psicólogo 
escolar/educacional poderá ser o dinamizador do pro-
cesso de formação dos educadores, proferindo e orga-
nizando palestras, encontros temáticos ou cursos com 
o objetivo de orientar esses profissionais quanto aos 
aspectos psicológicos relacionados aos processos cog-
nitivos e metacognitivos implicados na aprendizagem, 
ou então quanto aos temas que atendam às demandas 
mais emergentes desses profissionais.

É necessário esclarecer que o trabalho reali-
zado pelo Psicólogo escolar/educacional não é um 
trabalho de cunho clínico, de diagnóstico e tratamen-
to de transtornos de comportamento e dificuldades 
de aprendizagem, mas sim um trabalho de cunho 
educativo e social, sendo que, aqui, o Psicólogo pode 
intervir nas representações sociais acerca dos fenôme-
nos que acontecem dentro da escola, desenvolvendo 
programas que estabeleçam novos parâmetros para 
as atividades que ali acontecem, esclarecendo sobre 
os melhores procedimentos para a atuação junto à 
comunidade escolar. Esse profissional pode, junto 
com a equipe técnico-pedagógica, propiciar situações 
que favoreçam a resolução dos problemas enfrentados 
pelos educadores dentro do próprio contexto escolar, 
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sem estigmatizações. Sua ação não se limita apenas 
ao âmbito discente, mas abrange a totalidade dos ato-
res envolvidos – direta ou indiretamente – na prática 
educativa, tendo como foco a saúde mental de toda a 
comunidade escolar. 

 Trabalhos como avaliação, diagnóstico, acom-
panhamento e orientação psicológica são aplicados pelo 
Psicólogo dentro de um contexto, e não voltados somen-
te ao aluno de forma individualizada. Tais trabalhos 
compreendem o desenvolvimento de projetos educati-
vos a respeito de temas como infância e adolescência, 
relação entre pais e filhos, orientação profissional, 
dificuldades de aprendizagem e de comportamento, 
habilidades sociais, sexualidade, uso de substâncias 
psicoativas e violência.

 A Psicologia escolar/educacional tem como 
objetivos incentivar os educadores, incluindo os pró-
prios Psicólogos e toda a equipe multiprofissional 
que faz parte do processo de ensino e aprendizagem, 
para a tomada de posições políticas em relação aos 
problemas sociais; estimular a escolha deliberada e 
consciente de uma atuação profissional; assessorar 
a escola no desenvolvimento de uma concepção de 
educação, na compreensão e amplitude de seu papel, 
em seus limites e possibilidades; estimular a compre-
ensão de que os problemas que porventura existam na 
escola podem ser tanto de cunho individual quanto de 
cunho social e resultantes de uma prática educativa 
que deve ser questionadora. Além disso, o Psicólogo 
escolar/educacional busca ser o mediador do processo 
reflexivo e não o solucionador de problemas, como 
ressalta Cassins (2007).

Uma atividade que envolve amplamente o Psicó-
logo escolar/educacional é a participação nos processos 
de inclusão escolar, de modo a contribuir, primei-
ramente, para a superação de práticas excludentes e 
preconceitos em relação às pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habi-
lidades/superdotação no contexto educacional.

Um exemplo concreto da atuação desse profis-
sional é a orientação dos professores para desenvol-
verem ações planejadas que promovam a apropriação 
do saber escolar e o desenvolvimento cognitivo dos 
estudantes. Nesse sentido, é importante que o Psicó-
logo desenvolva grupos de trabalhos com professores, 
estudantes, familiares, equipe técnica, gestores e fun-
cionários, possibilitando que a temática do preconceito 
seja abordada e promovendo a reflexão coletiva sobre
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barreiras presentes no cotidiano escolar, tanto 
pelas atitudes das pessoas envolvidas quanto pelos 
espaços físicos que possam ser limitantes para os 
indivíduos com deficiência. É igualmente importante 
planejar e executar estratégias de enfrentamento dessas 
barreiras. O direito de pertencimento do estudante 
com deficiência e outras necessidades educacionais 
especiais à escola regular deve ser uma meta constante 
a ser perseguida nela e o Psicólogo deve participar 
ativamente desse processo. O desenvolvimento de 
potencialidades pelos alunos com deficiência deve 
ser promovido nos espaços de ensino, e o Psicólogo, 
levando isso em consideração, deve colaborar com os 
demais profissionais da escola.

No âmbito da inclusão escolar, o Psicólogo tam-
bém pode desenvolver ações como: acompanhamento 
do aluno de inclusão no contexto escolar, participando 
da definição de ações metodológicas e avaliativas adap-
tadas, assim como planos curriculares específicos às 
necessidades de cada estudante; participação na articu-
lação de serviços para o atendimento do estudante com 
deficiência, na busca da garantia de atendimentos em 
outras áreas; mobilização de encontros, capacitações 
e participação em reuniões com os profissionais que 
atendem esse aluno, auxiliando também a compre-
ensão dos professores, pedagogos e gestores acerca 
das necessidades especiais; inserção de discussão e 
possibilidades de atuação nos Projetos Político-Peda-
gógicos, contribuindo com a construção do plano da 
escola e desenvolvendo programas e outras situações 
para promover a apropriação do conhecimento por 
todos os alunos.

pESQuISA SOBRE O pERFIl DO pSICÓlOgO 
ESCOlAR/EDuCACIONAl NO ESTADO DO 
pARANÁ

Com o objetivo de realizar um cadastramento 
dos Psicólogos que atuam no âmbito da Educação no 
Estado do Paraná, o Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná desenvolveu uma pesquisa, nos anos de 2011 
e 2012, sobre a atuação do Psicólogo escolar/educacio-
nal no Estado, da qual participaram 73 profissionais. 
A pesquisa foi realizada através de um questionário, 
e o levantamento buscou subsidiar a aproximação, 
a discussão e a implementação de ações em prol da 
Psicologia escolar/educacional.
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Do total de participantes da pesquisa, 69 esta-
vam atuando na área da Psicologia escolar/educacional 
e, em sua maioria, eram do sexo feminino (90,4%).  Os 
profissionais exerciam suas atividades nas seguintes 
regiões do Estado: capital e região metropolitana, li-
toral, sudeste, sudoeste, norte, noroeste, oeste e região 
central. As três áreas com maior concentração desses 
profissionais foram Curitiba e região metropolitana 
(43%), seguidas das regiões norte (16,4%) e noroeste 
(12,3%).

Quanto à atuação profissional, os Psicólogos 
estavam assim distribuídos: ensino/escola pública mu-
nicipal (41,03%), atuação como autônomo (24,36%), en-
sino/escola particular (21,79%), terceiro setor (10,26%) 
e ensino/escola pública estadual (2,56%). Cabe destacar 
que a atuação na rede pública municipal e estadual se 
dá por meio de órgãos intermediários, como os Centros 
Municipais de Atendimento Especializado (CMAEs), 
Centros Estaduais de Avaliação e Orientação Pedagó-
gica (CEAOPs) e Secretarias de Educação.

As atividades mais frequentemente relatadas pe-
los profissionais que responderam a pesquisa, naquele 
período, foram: orientação a alunos, pais, professores 
e funcionários, e avaliação psicoeducacional e/ou psi-
copedagógica e do desempenho escolar de educandos. 
Outras atividades citadas foram: atendimento clínico 
voltado à área educacional, docência e supervisão de 
estágio, intervenção em educação especial, como, por 
exemplo, em APAEs, elaboração, implantação e ava-
liação de currículo escolar, e orientação profissional 
e de carreira.

A pesquisa evidencia a precariedade do nú-
mero de profissionais Psicólogos para a quantidade 
de instituições educacionais paranaenses, sejam elas 
públicas ou privadas. Além disso, fica evidenciado 
que a atuação no âmbito das escolas públicas ocorre 
numa vertente clínica e não educacional, limitando, 
portanto, o alcance do coletivo. Daí a necessidade 
urgente de se repensar políticas públicas que incluam 
em suas equipes educativas a contribuição ímpar do 
Psicólogo escolar/educacional.

Em 2014, a Comissão de Psicologia Escolar/
Educacional do CRP-PR pretende realizar um evento 
com a finalidade de oportunizar o diálogo com os 
Psicólogos que trabalham com a área escolar/educa-
cional, a fim de conhecer as demandas surgidas na 
prática diária de trabalho, assim como fornecer um 
espaço de troca de experiências e de contato entre 
esses profissionais.

O pSICÓlOgO ESCOlAR/EDuCACIONAl 

DENTRO DO AMBIENTE EDuCACIONAl

Atualmente, as políticas públicas não 
contemplam o cargo do profissional da Psicologia 
escolar/educacional em sua base orçamentária e em 
seu plano de cargos e carreiras. Tendo em vista essa 
importante lacuna e a necessidade da criação desse 
cargo, a Comissão de Psicologia Escolar/Educacional 
do CRP-PR, em conjunto com o Sindicato dos 
Psicólogos do Paraná (SindyPsi-PR), vem trabalhando 
no desenvolvimento e na concretização do Projeto de 
Inserção do Psicólogo Escolar/Educacional na Escola 
Pública (PROPSIE). O projeto é um esforço proativo de 
cunho interinstitucional que já conta com a dedicação 
de muitas pessoas.  

 É um projeto piloto que visa contextualizar 
e avaliar as carências e os efeitos da intervenção do 
Psicólogo escolar/educacional na rede estadual de 
educação do Paraná. Com base nos resultados, objetiva 

ARTIGO
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apontar encaminhamentos para embasar a 
construção de políticas públicas que visem a inserção 
paulatina do Psicólogo nas instituições educacionais.

No Brasil, na tentativa de garantir o atendimento 
por Psicólogos em instituições de educação pública 
básica, foi proposto o Projeto de Lei 3.688, apresentado 
na Câmara dos Deputados no ano de 2000. Desde então 
o referido projeto sofreu diversas alterações e emendas 
e tramitou no Senado Federal como o Projeto de Lei 
Complementar PLC 60/2007, que foi aprovado nessa 
instância em 2010 e aguarda a sanção presidencial. 
O projeto dispõe sobre a prestação de serviços de 
Psicologia nas escolas públicas de atenção básica, 
aproveitando-se os serviços da rede de forma a não 
sobrepor atendimentos. Assim, não estabelece, como 
disposto no projeto inicial de 2000, a obrigatoriedade 
da presença dos Psicólogos no quadro de funcionários 
da escola.

A atuação do Psicólogo escolar/educacional, 
como é demonstrada na prática diária dos Psicólogos 
que trabalham nessa área, é cada vez mais demandada, 

em especial no que tange às relações humanas dentro 
do ambiente escolar, e também devido à presença de 
conflitos, violentos ou não. Aos professores, assim 
como aos demais profissionais que atuam no ambiente 
educacional, devem ser oferecidas ferramentas, com 
o trabalho do Psicólogo escolar/educacional, que 
produzam revisão e melhoria das práticas disciplinares 
e educativas.

O fato de não existir o cargo de Psicólogo 
escolar/educacional nas instituições educacionais 
públicas impossibilita que a comunidade conheça o 
trabalho deste profissional, fazendo com que o mesmo 
não seja utilizado em favor da prática educativa, e 
impossibilitando também que se contribua com uma 
ação que fortaleça a construção de políticas públicas 
em educação. Desta forma, torna-se necessário que 
a categoria se mobilize e se envolva diretamente 
na escuta, discussão e orientação das necessidades 
apresentadas pela comunidade envolvida no processo 
educacional. 
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N este ano de escolha de nossos(as) 
representantes nos poderes legislativo e 
executivo,  com a intenção de contribuir 
para o desenvolvimento do campo da 

saúde, apresentamos algumas considerações a partir 
do olhar empregado pela ciência e prática psicológicas. 

Inicialmente identificada nessa área pela atuação 
clínica e psicoterápica, sua inserção em instituições de 
saúde, desde a década de 50, possibilitou avanços na 
compreensão da subjetividade e das influências sociais 
na determinação dos processos de saúde e doença. 

Em seu percurso histórico, a concepção de Saúde 
foi revisada e ampliada. Tomada não apenas como 
ausência de doença, a definição atualmente adotada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a 
saúde como “completo bem-estar físico, mental e social”. 
Este conceito é um avanço e reflete a contribuição e 
importância da Psicologia neste contexto. Porém, há 
que se considerar as dificuldades interpretativas na 
compreensão individual dos termos “bem-estar” e 
“completo”, que além de serem subjetivos, remetem a 
uma condição a ser alcançada.

A partir da ciência psicológica fazemos uma 
reflexão sobre as noções de saúde e de doença, 
de normal e patológico e, assim, abrimos novas 
perspectivas às pessoas atendidas pelos serviços de 
saúde. Alguns exemplos clássicos da consequência 
desta reflexão são as contribuições para a construção 
dos novos modelos de atenção à saúde mental e revisão 
de processos de inclusão da pessoa com deficiência, 
derrubando preconceitos históricos, como a antiga 
ideia de deficiência “mental” que mantinha à margem 
da sociedade pessoas com inúmeras competências. 

Considerando o entendimento de que a atenção à 
saúde é um direito do cidadão brasileiro e um dever do 
Estado, procuramos aqui estimular e promover o olhar 
integral a este cidadão. Sendo assim, destacamos que a 
Psicologia é uma ferramenta para que uma pessoa possa:

a) Identificar os determinantes psicológicos 
(tais quais emoções e pensamentos) e 
sociais (relações afetivas, de poder) do 
seu sofrimento; 

b) Encontrar recursos próprios para 
enfrentar seus desafios. Estes recursos 
podem estar ligados à motivação, ao apoio 
social, À novos sentimentos e formas de 
resolução de conflitos, entre outros;

c) Construir a melhor forma de promover 
sua saúde ou encontrar uma saída para 
suas dificuldades.

Neste contexto, o(a) usuário(a) dos serviços de 
saúde poderá ser beneficiado(a) com a atuação do(a) 
Psicólogo(a) em, pelo menos, seis cenários.  

ATENÇÃO pRIMÁRIA EM SAúDE

A Psicologia está presente nas ações de promoção 
de saúde e prevenção de doenças. Estas ações são 
vinculadas a equipamentos como Unidades Básica de 
Saúde (UBS) a ao Programa Saúde da Família (PSF) 
e seus Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). 

Nestes campos de atuação, o Psicólogo 
desenvolve ações comunitárias e de educação em 
saúde, sendo assim, destacamos a necessidade deste 

CONTRIBuIÇõES DA pSICOlOgIA NA SAúDE: SugESTõES AOS CANDIDATOS àS 

ElEIÇõES DE 2014 pARA IMplANTAÇÃO EM SEuS plANOS DE gOVERNO

PSICOLOGIA 
E SAÚDE

Comissão de psicologia e Saúde e Comissão de psicologia Hospitalar
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profissional ter autonomia para conhecer a comunidade 
vinculada ao serviço e propor atividades direcionadas. 
Cabe ao Psicólogo identificar as demandas e propor 
intervenções. Questionários, entrevistas, escalas 
e observações são ferramentas de trabalho para 
a identificação das demandas e seu uso deve ser 
compreendido e estimulado pelo gestor. Da mesma 
forma, grupos operativos, informativos e de orientação 
são atividades interventivas através das quais o 
Psicólogo capacita as pessoas e promove conhecimento 
para hábitos saudáveis e autoestima.

Apontamos ainda a recente estratégia em saúde 
chamada Consultório na Rua, regulamentada pela 
Portaria MS/GM 122/2012. Trata-se de estratégia de 
atenção primária para vinculação e acolhimento das 
pessoas que vivem em situação de rua e não têm outra 
forma de acesso ao direito à saúde e foi criada como 
alternativa para os usuários de álcool e outras drogas.

Sua principal forma de atuação é o acolhimento 
e, em seguida, a promoção dos cuidados primários. 
Após a vinculação, cabe à equipe decidir qual a melhor 
forma de atenção para cada usuário e o Psicólogo é um 
profissional preparado para realizar estas funções e 
capacitar os colegas de equipe a exercê-la.

AlTA COMplExIDADE E uRgÊNCIA E 
EMERgÊNCIA, AMBAS COMpREENDIDAS 
pElA pSICOlOgIA HOSpITAlAR

A Psicologia Hospitalar é uma especialidade da 
profissão reconhecida pelo CFP através da Resolução 
CFP 02/2001. Está em expansão, tanto do ponto de vista 
de campo de atuação, como em produção científica. 

Na atuação em equipamentos Urgência e 
Emergência, a Psicologia atua em duas frentes: 
identificando as necessidades dos pacientes e e 
familiares e estimulando a promoção de recursos 
para seu enfrentamento, além de orientar, quando 

necessário, a equipe para as condutas a serem tomadas. 
Esta atuação pode ser desenvolvida tanto em casos 
de saúde mental, quanto em casos de emergências de 
Pronto-Socorro.

O profissional de Psicologia é capaz de 
demonstrar resolutividade nestas situações, pois é 
formado para reconhecer as manifestações psicológicas 
e psicopatológicas de usuários do sistema, colhendo 
dados da situação atual apresentada; possui técnicas 
para supressão da ansiedade e contenção verbal 
e trabalha com familiares e acompanhantes. A 
resolutividade deve-se também ao conhecimento 
da rede e encaminhamento para serviços que darão 
continuidade à atenção oferecida.

Na alta complexidade, ou seja, na atenção hospitalar 
propriamente dita, a Psicologia atua na realização de 
triagem e avaliação psicológica dos pacientes internados 
objetivando levantar a história deste paciente, os recursos 
(psicológicos, emocionais e sociais) em relação ao 
adoecimento, bem como mecanismos de enfrentamento 
da situação de doença e hospitalização. Com base nisso, 
o psicólogo realiza suas intervenções: psicoterapêuticas, 
lúdicas, grupais, de orientações, entre outras.

Avalia-se também a condições da família no 
processo construção do cuidado. Tanto as condições 
emocionais frente ao adoecimento do familiar, quanto 
a compreensão e condições materiais para desenvolver 
o tratamento.

Fomentar a atuação do Psicólogo nestas instituições 
é papel de seus gestores, afinal, além de trabalhar com 
os pacientes, este profissional atua na comunicação 
entre equipe, pacientes e familiares, possibilitando 
esclarecimentos, trabalhando com os pontos de difícil 
aceitação e, inclusive na mediação de conflitos.

A atuação dos Psicólogos em equipamentos de 
média e alta complexidade é regulamentada conforme 
tabela anexa.

PORTARIA Nº 307, DE 17 DE SETEMbRO DE 2009

PORTARIA Nº 3.128, DE 24 DE DEZEMbRO DE 2008

PORTARIA Nº 288/SAS, DE 19 DE MAIO DE 2008

PORTARIA Nº 457, DE 19 DE AgOSTO DE 2008

pORTARIAS QuE REgulAMENTAM A pARTICIpAÇÃO DA pSICOlOgIA EM SERVIÇOS DE SAúDE

ATENDIMENTO à DOENÇA CElíACA

ATENDIMENTO DE REAbIlITAÇãO OfTAlMOlógICA

ATENÇãO OfTAMOlógICA

CIRuRgIA DE TRANSgENITAlIZAÇãO DO TIPO NEOCOlPOVulVOPlASTIA COMO TRATAMENTO 

DOS CASOS DE TRANSExuAlISMO
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ATENDIMENTO AO PORTADOR DE ObESIDADE COM VISTAS à PREVENÇãO

uNIDADE DE ASSISTêNCIA DE AlTA COMPlExIDADE EM TRAuMATOlOgIA E ORTOPEDIA

HAbIlITAÇãO DE uNIDADES DE ASSISTêNCIA EM AlTA COMPlExIDADE NO TRATAMENTO 
REPARADOR DA lIPODISTROfIA E lIPOATROfIA fACIAl DO PORTADOR DE HIV/AIDS

NORMAS DE ClASSIfICAÇãO E CREDENCIAMENTO DE uNIDADES DE ASSISTêNCIA EM AlTA 
COMPlExIDADE NO TRATAMENTO DA lIPODISTROfIA DO PORTADOR DO HIV/AIDS

ATENDIMENTO A PACIENTES COM HOSPITAlIZAÇãO DOMICIlIAR

ATENDIMENTO DE PROCEDIMENTO ESTéTICO-fuNCIONAl DOS PORTADORES DE 
Má fORMAÇãO lábIO-PAlATAl

ASSISTêNCIA CARDIOVASCulAR DE AlTA COMPlExIDADE

CIRuRgIA ENDOVASCulAR DE AlTA COMPlExIDADE 

gESTANTE DE AlTO RISCO 

ATENDIMENTO A CuIDADOS INTERMEDIáRIOS NEONATAl NO SuS 

PROJETO MãE CANguRu 

ATENDIMENTO HOSPITAl DIA gERIáTRICO

TERAPIA RENAl SubSTITuTIVA

SERVIÇOS DE DIálISE 

SERVIÇOS DE DIálISE 

PACIENTES CRôNICOS 

ONCOlOgIA 

IMPlANTE COClEAR

DOAÇãO DE óRgãOS 

TRANSPlANTE DE CélulAS TRONCO-HEMATOPOéTICAS

HOSPITAl DIA – AIDS / gERIATRIA / fIbROSE CíSTICA

ATENDIMENTO à quEIMADOS

uNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

OSTEOgENESIS IMPERfECTA 

PREVENÇãO E TRATAMENTO DOS AgRAVOS RESulTANTES DA VIOlêNCIA SExuAl CONTRA 
MulHERES E ADOlESCENTES

PORTARIA Nº 492, DE 31 DE AgOSTO DE 2007

PORTARIA Nº 90, DE 27 DE MARÇO DE 2009

PORTARIA CONJuNTA Nº 1, DE 20 DE JANEIRO DE 2009

PORTARIA CONJuNTA Nº 2 DE 27 DE MARÇO DE 2007 - ANExO I

PORTARIA Nº 2.416, DE 23 DE MARÇO DE 1998

PORTARIA Nº 62, DE 19 DE AbRIl DE 1994

PORTARIA Nº 227 DE 05 DE AbRIl DE 2002

PORTARIA Nº 450 DE 12 DE JulHO DE 2002

PORTARIA 3477, 20 DE AgOSTO DE 1998

PORTARIA Nº 1091/gM EM 25 DE AgOSTO DE 1999

PORTARIA Nº 1.683 DE 12 DE JulHO DE 2007

PORTARIA 2414, 23 DE MARÇO DE 1998

PORTARIA Nº 2042, 11 DE OuTubRO DE 1996

PORTARIA N. 82/gM DE 3 DE JANEIRO DE 2000

RESOluÇãO RDC 154,DE 15 DE JuNHO DE 2004

PORTARIA 2413, 23 DE MARÇO DE 1998 

PORTARIA 3535, 02 DE SETEMbRO DE 1998

PORTARIA gM/MS Nº 1278, DE 20 DE OuTubRO DE 1999

PORTARIA 1752 / gM DE 23 DE SETEMbRO DE 2005

PORTARIA Nº 2480/gM NOVEMbRO DE 2004

PORTARIA N.º 44/gM, EM 10 DE JANEIRO DE 2001

PORTARIA gM/MS N.º 1.273, DE 21 DE NOVEMbRO DE 2000

PORTARIA 3432, 12 DE AgOSTO DE 1998

PORTARIA Nº 2305/ gM DE DEZEMbRO DE 2001

NORMA TéCNICA – MINISTéRIO DA SAÚDE 2005
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ATENÇÃO à SAúDE DA pESSOA IDOSA E 
ATENÇÃO AOS pORTADORES DE DOENÇAS 
CRôNICAS

Além da atuação na atenção primária, o(a) 
Psicólogo(a) atua também nas atenções secundária 
(serviços de urgência, incluindo SAMUs e Unidades de 
Pronto Atendimentos – UPA, por exemplo) e terciária 
(hospitais especializados). 

ATENÇÃO à SAúDE INDígENA

 A intervenção psicológica valoriza a 
subjetividade dos povos indígenas, respeitando suas 
expressões culturais. 

VIgIlâNCIA EM SAúDE E EpIDEMIOlOgIA

Ressalta-se a importância do trabalho do(a) 
Psicólogo(a) na notificação de agravos e levantamento 
de indicadores de saúde da população. 

A REDE DE ATENÇÃO pSICOSSOCIAl – RApS

 Neste espaço, frisamos a atuação do Psicólogo 
nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), afinal, 
é um espaço onde o acolhimento e o vínculo têm 
lugar central. O Psicólogo é o profissional que 
trabalha com grupos e individualmente, promovendo 
atividades clínicas para o autoconhecimento e o 
contato com a experiência de cada indivíduo com sua 
forma de ser. Também é capaz de problematizar a 
situação de cada usuário e, conhecendo as dimensões 
da psicopatologia e do sofrimento mental, mudar o 
foco do transtorno para o sujeito. 

Reafirma-se aqui, como nas outras esferas 
da saúde, a capacidade de trabalho interdisciplinar 
do Psicólogo. Além dos CAPS, a Psicologia 
colabora em todos os componentes da RAPS, a 
saber:

•	Atenção	Básica	 em	Saúde:	UBS,	NASF,	
Consultório na Rua e Apoio aos Serviços; 

•	Centros	de	Convivência	e	Cultura;	

•	Atenção	de	Urgência	e	Emergência:	SAMU	
192, Sala de Estabilização, Unidades de Pronto 
Atendimento e portas hospitalares de atenção à 
urgência/pronto-socorro; 

•	Atenção	Residencial	de	Caráter	Transitório:	
Unidade de Acolhimento e Serviço de Atenção em 
Regime Residencial; 

•	Atenção	 Hospita lar:	 Enfermaria	
especializada em Hospital Geral e serviço 
hospitalar de referência para atenção às pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental e com 
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas; 

•	Estratégias	 de	 Desinstitucionalização:	
Serviços Residenciais Terapêuticos e Programa de 
Volta pra Casa; 

•	Estratégias	 de	Reabilitação	Psicossocial:	
Iniciativas de Geração de Trabalho e Renda e 
Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais. 
(CFP, 2013). 

 Todas as áreas de atuação acima citadas 
estão contempladas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), referência mundial, havendo, inclusive, 
proposta para ser considerado patrimônio social, 
cultural e imaterial da humanidade pela UNESCO - 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura. De acordo com a Lei 8080/1990, 
os princípios do SUS são:

“I - universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assistência;
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VIII - participação da comunidade;

IX - descentralização político-admi-
nistrativa, com direção única em cada 
esfera de governo:

a) ênfase na descentralização dos ser-
viços para os municípios;

b) regionalização e hierarquização da 
rede de serviços de saúde;

X - integração em nível executivo das 
ações de saúde, meio ambiente e sane-
amento básico;

XI - conjugação dos recursos financei-
ros, tecnológicos, materiais e humanos 
da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral e dos Municípios na prestação 
de serviços de assistência à saúde da 
população;

XII - capacidade de resolução dos 
serviços em todos os níveis de assis-
tência; e

XIII - organização dos serviços públicos 
de modo a evitar duplicidade de meios 
para fins idênticos.” (BRASIL, Lei 8080 
de 1990).

Para que o SUS se consolide e continue 
avançando, de acordo com o disposto nas 
últimas conferências de saúde, é necessário que 
profissionais, usuários e gestores estejam em 
constante diálogo na implantação e execução de 
novas políticas. 

Garantir o direito à saúde, respeitando 
os princípios do SUS e à legislação brasileira, 
construída no debate democrático, é compromisso 
assumido pelos trabalhadores, usuários e gestores do 
SUS, por meio do controle social, na IV Conferência 
Nacional de Saúde Mental – Intersetorial, em 2010 
e na XIV Conferência Nacional de Saúde, em 2011. 
Não apenas lembrá-los, mas respeitá-los e segui-los 
como diretrizes. Isso significa que nós Psicólogos, 
somados ao contingente de trabalhadores da saúde, 
podemos, devemos e contribuímos tanto para as 
práticas de cuidado quanto para a formulação de 
políticas de cuidado em saúde.

Venha para o diálogo!

II - integralidade de assistência, entendida 
como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade 
do sistema;

III - preservação da autonomia das pes-
soas na defesa de sua integridade física 
e moral;

IV - igualdade da assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie;

V - direito à informação, às pessoas as-
sistidas, sobre sua saúde;

VI - divulgação de informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e a 
sua utilização pelo usuário;

VII - utilização da epidemiologia para 
o estabelecimento de prioridades, a alo-
cação de recursos e a orientação pro-
gramática;
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1. Efetivar a intersetorialidade, integrando ações 

nas diferentes políticas sociais: saúde, assistência 

social, previdência social, educação, segurança pú-

blica, entre outras, considerando que as questões 

de saúde permeiam todas as áreas.

2. Fortalecer o controle social autônomo, paritário, 

democrático e deliberativo em todas as agências 

de fiscalização para a defesa dos direitos da cida-

dania e do bem comum, legitimando os conselhos 

de saúde como espaços estratégicos de gestão 

participativa para pactuação e estabelecimento de 

compromissos entre a gestão pública, os trabalha-

dores e os usuários, visando o desenvolvimento e 

a qualificação dos serviços e das políticas públicas 

de saúde. (BRASIl, 2012)

3. Implementar os serviços públicos previstos na 

portaria 3088/2011, que institui a Rede de Aten-

ção psicossocial 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.

4. Implementar diretrizes de prevenção ao suicídio, 

conforme já proposto pelo Ministério da Saúde 

e Organização Mundial de Saúde, considerando 

o alto índice mundial de suicídios e seus conse-

quentes impactos em diversas áreas, como família, 

escola, trabalho, entre outras instituições.

5. garantir aos profissionais da rede de aten-

ção integral à saúde carga horária destinada à 

participação em atividades de planejamento e 

organização do serviço, bem como espaço para 

reuniões clínicas, estudos de casos e supervisões.

6. possibilitar espaços de gestão colegiada e garan-

tir participação dos profissionais no controle social.
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DIALOGAR  
É PRECISO

Ana Inês Souza 
Cleia Oliveira Cunha (CRP-08/00477)

DIÁLOGO PR

“E O QuE É O DIÁlOgO? 

É uMA RElAÇÃO HORIZONTAl DE A COM B. 

NASCE DE uMA MATRIZ CRíTICA E gERA CRITICIDADE. 

NuTRE-SE DO AMOR, DA HuMIlDADE, DA ESpERANÇA, DA FÉ, DA CONFIANÇA. 

pOR ISSO, SÓ O DIÁlOgO COMuNICA. 

E QuANDO OS DOIS pÓlOS DO DIÁlOgO SE lIgAM ASSIM, COM AMOR, 

COM ESpERANÇA, COM FÉ uM NO OuTRO, SE FAZEM CRíTICOS NA BuSCA DE AlgO.

 INSTAlA-SE ENTÃO, uMA RElAÇÃO DE SIMpATIA ENTRE AMBOS. 

SÓ Aí HÁ COMuNICAÇÃO.”

(pAulO FREIRE, 1983)
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D amos sequência aqui neste espaço à 
matéria publicada na revista anterior sob 
o título “Dialogar é Preciso”. No primeiro 
texto, apresentamos uma fundamentação 

teórico-prática sobre o significado da dialogicidade e 
sua importância para o fortalecimento da Psicologia 
como ciência e profissão. Também destacamos os 
compromissos assumidos pela atual gestão do CRP-PR 
“É tempo de diálogo”, em ouvir os(as) Psicólogos(as) 
desde a base, o que vem ocorrendo com a ação 
“Dialogando no Paraná”. 

Uma segunda rodada do “Dialogando” já está 
ocorrendo; com ou sem a presença de Conselheiros(as). 
Isto prova que seu objetivo já está sendo alcançado, 
qual seja, promover a articulação dos(as) Psicólogos(as) 
entre si, tirando-os(as) do isolamento e construindo 
na prática, seu protagonismo. Como disse Cleia de 
Oliveira Cunha, presidente do CRP-PR, “estar junto 
nem sempre significa uma posição geográfica, é sim, 

pensarmos e agirmos através de objetivos comuns”. 

Um exemplo concreto deste protagonismo, foi 
a reunião realizada em Umuarama (Setorial Oeste), 
com a participação de 30 Psicólogos(as), em que houve 
discussão das demandas, expectativas e eleição de um 
coletivo de representantes para o setorial na região. 
Sabemos também que outras regiões se reuniram e 
estão se mobilizando em torno de questões locais, como 
Londrina e Ponta Grossa (Setorial Campos Gerais). É 
importante que todos os movimentos feitos nas regiões 
ou áreas de atuação, sejam registrados na forma de 
relatórios, fotos e enviados ao CRP para que sejam 
socializados através da Revista Contato.

Outras demandas, dificuldades e propostas têm 
sido trazidas ao Plenário através dos(as) Conselheiros(as) 
e incorporadas ao Planejamento Estratégico já em 
operação. Assim vamos contruindo uma rede de 
Psicólogos(as) no Estado, que enfrenta coletivamente 
as dificuldades e desafios, avançando cada vez mais 
em qualidade de atuação, compromisso social e defesa 
dos direitos humanos.

Orientar não é prescrever. O diálogo sobre 
saberes e práticas, explicita demandas, limites e 
desafios, abrindo possibilidades de orientação por parte 
do Conselho, em bases concretas. Bem como, fortalece 
a ideia de fiscalização como prevenção e não como 
punição. Contribuir com a formação técnico-política 
dos(as) Psicólogos, via orientação e capacitação, evita 
faltas éticas, garantindo à sociedade bons serviços de 
Psicologia.

Os custos financeiros da ação “Dialogando no 
Paraná” devem ser vistos como investimento num 
projeto que elegeu a democracia como fundamento 
das relações entre Conselho e categoria. O valor total 
de R$ 10.285,84 é composto pelas viagens, estadias, 
diárias e ajudas de custo. É a partir desta informação 
que podemos comparar o montante aos resultados 
(apresentados a seguir) e avaliar confrontado com 
sua finalidade, que é a construção do protagonismo.

A metodologia proposta incluía ouvir os(as) 
Psicólogos(as) sobre: (1) expectativas em relação 
ao CRP; (2) dificuldades existentes na região; (3) 
propostas de solução. Como em alguns encontros 
estas três questões se misturaram, na sistematização 
apresentada a seguir, elas aparecem organizadas na 
forma de eixos temáticos. Os números mostrados entre 
parênteses ao lado de cada tema representa a frequência 
com que eles apareceram nos encontros.

DIÁLOGO PR
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SíNTESE DO “DIAlOgANDO NO pARANÁ” REAlIZADO ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO 

DIÁLOGO PR

PRESENCIAl

Não realizado ainda

10

06

12

04 (22/03) e 30 (13/05)

15

03

09

04

18

Nenhuma participação

06 profissionais; 05 Estudantes

04

04 profissionais; 01 Estudante

ONlINE

11 participações

03 participações

01 participação

03 participações

01 participação

01 participação

Nenhuma participação

Nenhuma participação

01 participação

01 participação

Nenhuma participação

Nenhuma participação

02 participações

Nenhuma participação

REgIãO

Curitiba e RM

londrina

Maringá

Cascavel

Oeste (umuarama)

Campos gerais (ponta grossa)

Sudoeste (pato Branco)

Norte pioneiro (Jacarezinho)

Centro Oeste (guarapuava)

Extremo Oeste (Foz Do Iguaçu)

Noroeste (paranavaí)

Centro Ocidental (Campo Mourão)

litoral (paranaguá)

Sudeste (união Da Vitória)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

SubTOTAIS

TOTAl DE PARTICIPAÇãO 155

131 (dos quais 6 estudantes) 24

1. Relações institucionais (entre CRP e outros 
CRs; com IES, ABEP, MEC, gestores e outras entidades 
da comunidade; ex.: contato com Itaipu para cessão 
de sala para o setorial).

1.1. Interlocução com gestores e parla-
mentares, visando efetuação das políticas 
públicas intra e intersetoriais (redes) (5).

1.2. Aproximação com IES (12); abrir-se à 
participação dos estudantes (8); destaque 
para UNIPAR (resgatar vínculo).

1.2. Estabelecer relação com o Judiciário 
(para clarificar atribuições da Psicologia 
nas diferentes áreas que se relacionam 
com a justiça) (6).

1.3. Relação com área médica (ex.: pro-
tocolo para cirurgia bariátrica) (1).

2. Orientação e ficalização permanentes 
(26), visando diminuir faltas éticas e qualificando 
a atuação dos(as) Psicólogos(as); abrindo-se a novos 
campos de trabalho; clarificando papel e estrutura do 

Conselho (12). Como definir diretrizes  de atuação, 
sem descaracterizar o papel do(a) Psicólogo(a) e sem 
inibir a multiplicidade de formas de trabalho? 

3. Formação e capacitação continuada e 
descentralizada (28).

3.1. Realização de cursos e outros eventos 
gratuitos por parte do CRP.

3.2. Convênio com IES e outros centros 
formadores.

3.3. Descentralização das atividades 
formativas.

3.4. Estímulo à produção teórica; sociali-
zação da literatura existente; atualização 
de referências técnicas; etc.

4. Áreas Temáticas destacadas (para orientação 
e/ou formação continuada).

a) Polícia Militar (com proposta de for-
mação de GT).
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b) Assistência Social/Trabalho interdis-
ciplinar.

c) Psicologia Educacional.

d) Jurídica.

e) Relações com religiões.

f) Organizacional.

g) Penitenciárias.

h) Avaliação Psicológica (porte de armas, 
exame criminológico, psicodiagnóstico, 
etc.).

i) Políticas públicas/controle social.

j) Atuação em creches e Guarda Mirim.

k) Saúde mental, com especial atenção à 
depressão e suicídio (Foz).

l) Realizar debate sobre regiões fron-
teiriças.

m) Discutir questões relativas às relações 
raciais.

n) Direitos Humanos.

5. Representaçao social da profissão (19). 

5.1. Ocupar espaço na mídia, mostrar 
a cara do CRP. Elaborar folder institu-
cional.

5.2. Mudança da imagem social do(a) 
Psicólogo(a) (Psicologia mais forte, pro-
motora de justiça social). 

5.3. Buscar reconhecimento do campo de 
trabalho, buscando melhor remuneração.

6. Posicionamento em relação à Psicologia como 
um todo (14); (não à partidos ou facções); não só em 
relação ao setor público;  mas na defesa da categoria, 
cuja maioria está no setor privado; posicionar-se na 
defesa da profissão (ex.: ato médico, psicoterapia, 
acupuntura, etc.). Atenção às questões de Direitos 
Humanos. Mais atenção e discussão sobre as práticas 
não reconhecidas.  

DIÁLOGO PR
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7. Maior aproximação com a categoria – 
união, fortalecimento (46), estimulando participação 
(independente de portarias), especialmente fora da 
capital: divulgação das reuniões com antecedência, 
criação de comissões, melhorar a comunicação. 
(Realizar encontros periódicos nas regiões, aos 
sábados, com retorno de relatos e encaminhamentos). 
Maior aproximação entre regiões próximas (ex.: 
Foz e Cascavel). Oferecer oportunidade aos recém-
formados; abrir participação aos estudantes. Pensar 
em novas formas de atuação e participação (apostar 
no novo). Litoral destaca dificuldade de mobilização 
em função de suas especificidades (profissionais 
espalhados pelos municípios; dificuldades de acesso 
à internet). 

8. Possibilitar intercâmbio entre profissionais, 
estimulando a iniciativa, o autodidatismo e a pesquisa 
(16). Proporcionar ambiente para discussão, pesquisa, 
contribuindo com a formação política (consciência, 
visão de mundo e coletividade). Tornar o CRP atrativo 
aos profissionais (5). Promover intercâmbio com 
profissionais de outras áreas que atuam junto com a 
Psicologia. 

9. Demandas internas ao CRP.

9.1. Desburocratização, transparência, 
descentralização, gestão democrática; 
dar voz às regiões (13).9.2. Valorização 
de práticas e iniciativas das regiões (1).

9.3. Apoio aos projetos locais (2).

9.4. Garantir estrutura nas regiões (Cas-
cavel, Foz do Iguaçu, Umuarama e litoral).

9.5. Gestionar junto ao CFP por especia-
lizações e provas de títulos (1).

9.6. Parceria com livrarias para descon-
tos em livros técnicos (1).

9.7. Estimular supervisões a preços mais 
acessíveis (1).

9.8. Diminuição da anuidade e outras taxas, 
especialmente para recém-formados (3).

9.9. Convênio com plano de saúde e odon-
tológico (1).

10. Demandas sindicais: 

10.1. Abertura e ampliação de campo de 
trabalho (6): Psicologia escolar, recursos 
humanos e assistência social; publicizar 
concurso e ter um olhar especial para 
provas de concurso que não avaliam co-
nhecimentos específicos.

10.2. Condições de trabalho (9): estru-
tura inadequada (não garantem sigilo), 
jornadas prolongadas, equipes restritas, 
indefinição de atribuições, falta meio de 
transporte para o desenvolvimento do 
trabalho, etc.

10.3. Piso salarial (12); salários diferentes 
para a mesma função.

10.4. Jornada de 30 horas (7).

CONSIDERAÇõES FINAIS

Relembrando o que foi dito na matéria da Revista 
Contato nº 93, o diálogo aqui proposto não é uma 
tática, ou uma didática, mas um princípio pedagógico 
– fundamento da democracia – e como tal, precisa 
ser exercitado em todos os espaços. É uma relação 
horizontal que deve ser estabelecida entre Conselho 
e Psicólogos(as), de forma a mobilizar a categoria pela 
base, quebrar o isolamento e  estimular a participação 
em todas as instâncias – Plenário, Comissões, Sede, 
Subsedes, Setoriais, Grupos de Trabalho e outras 
atividades.

OUVIR é a palavra-chave. Em seguida, 
organizar a escuta e planejar as ações. Na medida 
em que este processo se dissemina, novas demandas 
e propostas coletivas vão se gestando, assim como 
novos aprendizados. É um processo em espiral, em 
que os temas vão se incorporando e, a medida que 
vão sendo tratados, se desdobram em outros e, assim, 
sucessivamente. 

Para compreendermos em profundidade o 
significado do diálogo aqui proposto, vamos realizar 
nos próximos meses “Oficinas de sensibilização sobre 
a metodologia freireana”. Elas se realizarão em cinco 
regiões ainda este ano. Procure mais informações nos 
meios de comunicação do CRP. Agende-se e participe!
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Na Reunião Plenária, ocorrida no dia 4 de 
abril de 2014, foram revistos os critérios e locais para 
divulgação de cursos, eventos, vagas de trabalho, 
lançamentos de livros e sublocação de salas e 
consultórios. 

Sendo assim, com o intuito de dinamizar e 
democratizar as divulgações que são de interesse da 
categoria, foi construído um novo meio para atender a 
todas as demandas de anúncio solicitadas, que estejam 
de acordo com os critérios de avaliação da Comissão 
de Orientação e Fiscalização (COF). 

O novo modelo tem o intuito de ser regular e mais 
dinâmico, de maneira que as divulgações não demorem 
a acontecer e possam ser mais constantes, atendendo às 
necessidades de quem divulga e quem procura.

Agora, a solicitação pode ser cadastrada via site 
(www.crppr.org.br/pagina/cadastro-para-divulgacao). 
Na página, aparecerá um formulário, que deverá ser 
preenchido com todas as informações solicitadas. Ele 
será recebido pela COF que, dentro de um prazo de 
cinco dias úteis, avaliará o pedido e verificará se está 
de acordo com os critérios de divulgação. 

Caso haja algum problema, um(a) dos(as) 
orientadores(as) fiscais entrará em contato para 
fazer esclarecimentos. Porém, se estiver tudo certo, 
a COF enviará as informações para que o setor de 
Comunicação disponibilize o anúncio. 

As divulgações pelas categorias de interesse 
podem ser acessadas clicando nos links respectivos 
do site.

NOTA - NOVO MODElO DE DIVulgAÇÃO

NOTA
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2014

30horaspsicologos

30 HORAS
A HORA É AGORA!

Chegamos à reta �nal da tramitação do PL 3.338/08, que 
deve chegar às mãos da presidente Dilma Rousse� em 
julho ou agosto. A histórica pauta dos trabalhadores da 
Psicologia está prestes a ser conquistada. O relator do 
projeto de lei na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Câmara dos Deputados, Eduardo Sciarra 
(PSD/PR), já deu parecer positivo à aprovação do texto. A 
previsão é de que  o PL passe pela instância sem nenhu-
ma ressalva. Dilma terá 15 dias para analisar o texto e 
decidir pela sanção ou pelo veto.
 
Anos eleitorais fazem com que governantes �quem mais 
sensíveis às reivindicações da população. Por isso, 2014 é 

o momento mais propício para uma intensi�cação da 
campanha. A pressão deve ser maior paraque a presiden-
te Dilma não decepcione os cerca 200 mil psicólogos e 
psicólogas do Brasil. 

Nesse cenário, o Sindicato dos Psicólogos do Paraná deu 
início a uma campanha de reta �nal da campanha pela 
jornada de 30 para a categoria. A ideia é mobilizar o 
maior número de pessoas não só pela internet, mas 
também em conversas, debates e apresentações da 
campanha em locais de trabalho e universidades.

CONFIRA A TRAJETÓRIA DO Projeto Lei DA 
JORNADA DE 30 HORAS para os psicólogos

Chegamos à reta �nal da tramitação do PL 3.338/08, que 
deve chegar às mãos da presidente Dilma Rousse� em 
julho ou agosto. A histórica pauta dos trabalhadores da 




