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4 EDITORIAL

N esta edição da Contato, poderemos 
observar a amplitude da Psicologia em 
todos seus aspectos, sua contribuição 
para uma sociedade mais tolerante e 

para o desenvolvimento da subjetividade.

 nos aspectos profissionais, conheceremos 
o trabalho da perícia criminal e os projetos 
do Psicólogo que ocupa o cargo de diretor do 
instituto de Criminalística do estado do Paraná. 
nos aspectos ligados ao conceito ampliado de 
saúde, observaremos um Psicólogo paranaense que 
enviou sua contribuição ao CRP-PR discutindo 
práticas terapêuticas alternativas. abre-se o debate 
das funções psicológicas da meditação e sua 
aproximação com as teorias psicológicas.

 nos aspectos políticos, retoma-se a 
saúde pública como campo de atuação das(os) 
Psicólogas(os). além da contribuição da Psicologia 
aos usuários do sistema, faz-se notar que a 
participação técnica da Psicologia no controle social 
qualifica as políticas públicas.

 neste sentido, abordamos áreas 
fundamentais para a sociedade em que a Psicologia 
tem uma contribuição indispensável: os direitos da 
população lgBt e as políticas sobre drogas.
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 no primeiro caso, a Psicologia com suas 
pesquisas e produção de conhecimento é fundamental 
para que se combata o preconceito e que se ofereça 
recursos para a sociedade compreender as novas 
configurações familiares e formas de expressão 
da identidade sexual. um passo importantíssimo 
para construção da noção de cidadania. além desta 
contribuição social, há a parte técnica de auxílio 
direto a quem sofre com sua identidade de gênero e 
seus familiares. a Psicologia possui ferramentas para 
ouvir, acolher e oferecer recursos de enfrentamento 
subjetivo, emocional e social no desenvolvimento do 
bem-estar.

 na questão da política sobre drogas, 
podemos conferir a contribuição da Psicologia de 
forma extensiva à lgBt. a partir do conhecimento 
psicológico, é possível contrapor a visão moralizante 
disseminada em nossa sociedade sobre o uso de 
drogas. de uma prática criminosa e imoral, podemos 
vislumbrar a construção de uma política social que 
não marginalize ou criminalize o usuário. a partir 
dos conhecimentos psicológicos, compreender qual 
a necessidade pessoal do uso e seus determinantes 
sociais, trabalhar as necessidades e a subjetividade 
de cada um que procura ajuda e então promover a 
qualidade de vida. 

A penetrAção dA psicologiA 
nA sociedAde
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L uciana sikora (CRP-08/12216) atua em 
Psicologia organizacional há sete anos. 
nesta edição da Coluna Pot, luciana 
conta um pouco sobre sua trajetória 

profissional e fala sobre a sua atuação na área nos 
dias de hoje. 

CPot: você é formada em Psicologia há oito anos. 
já fez outros cursos relevantes para esta área?

luciana: sim. eu participei e continuo participando 
de muitos cursos, seminários, jornadas e congressos. 
Considero que as principais capacitações foram 
os cursos na área de Psicologia Comportamental, 
sistêmica, técnicas em avaliação psicológica e técnicas 
para o processo de orientação vocacional. já na área 
de Rh, os direcionados ao treinamento, recrutamento 
e gestão. incluo também os processos de supervisão 
Clínica e Psicologia organizacional pelos quais passei.

CPot: em quais segmentos você já atuou? 

luciana: Como acredito que o ser humano é 
multifuncional, já atuei na Clínica, na orientação 
vocacional, com treinamentos e capacitações e, 
atualmente, atuo no recrutamento e seleção. sem 
contar o gosto por práticas como artesanato e Yoga.

CPot: existem diferenças consideráveis de atuação 
entre os diferentes segmentos empresariais? 

luciana: sim. Cada um é singular, tem sua 
diferenciação na condução das atividades. Porém, 
todos têm um bem em comum, o ser humano e seu 
desenvolvimento.

CPot: Por que você escolheu a Psicologia 
organizacional e do trabalho? 

luciana: sempre gostei de trabalhar com pessoas 
e com a qualidade de vida. minhas escolhas foram 
voltadas para a melhoria do ser humano. a trajetória 
se iniciou por meio dos estágios, onde houve uma 
identificação com a orientação vocacional. Fiquei 
fascinada pela técnica em si. Presenciei resultados, 
e a partir daí fui criando um carinho pela Psicologia 
organizacional. Foram surgindo oportunidades de 

COLUNA pOT

trabalho com treinamento e recrutamento e, por meio 
dessas oportunidades, identifiquei a possibilidade de 
atuar junto ao desenvolvimento humano e profissional 
de forma pontual, orientando não só o profissional em 
sua carreira, mas trabalhando para o desenvolvimento 
organizacional sistêmico. ou seja, não pensar em 
problemas ou soluções isoladas e considerar o ambiente 
interno e externo, bem como a história do trabalho.

CPot: em qual segmento da empresa você 
trabalha e qual a denominação do seu cargo atual? 

luciana: atualmente trabalho no segmento educacional 
como analista.

CPot: Quais são suas principais atribuições? 

luciana: Conduzir processos de recrutamento 
e seleção com qualidade e olhar mais humano, 
identificando no candidato um cliente em potencial 
para determinada vaga ou setor de atuação.

COLUNA pOT
(Comissão de Psicologia organizacional e do trabalho)
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CPot: Qual sua leitura sobre as funções e 
formações dos profissionais de Rh exigidas pelo 
mercado de trabalho e o espaço da Psicologia 
neste contexto? Qual o diferencial?

luciana: Percebo que em relação à formação dos 
diversos profissionais de Rh, bem como a da(o) 
Psicóloga(o) organizacional, existe um grande 
leque de opções que favorecem uma atuação séria 
e comprometida com a qualidade do trabalho a ser 
realizado, o qual é orientado para a promoção humana 
e o desenvolvimento organizacional. em relação às 
funções, muitas vezes existe uma certa confusão em 
relação ao papel da(o) Psicóloga(o) organizacional, 
em que este é muitas vezes confundido como o 
profissional que “resolve problemas” dentro das 
organizações. e isso não é verdade, pois o papel 
da(o) Psicóloga(o) vai além do resolver problemas. 
nossa atuação é no sentido de facilitar as relações, 
buscando desenvolver estratégias que promovam o 
desenvolvimento pessoal e organizacional com o 
objetivo de buscar ações que contribuam para um bem 
comum, valorizando o talento humano. Pensando 
dessa forma, no contexto de uma união técnica e 
comportamental favorável para uma melhoria das 
atividades e do bem estar. acredito que o maior 
diferencial da(o) Psicóloga(o) vem a ser um olhar 
mais atento ao ser humano e suas dificuldades de 
interação com o próximo e consigo mesmo visando 
a promoção humana em sua diversidade.   

CPot: em sua percepção, no que precisamos 
investir como profissionais da Psicologia para 
ampliar nossas possibilidades de atuação no 
universo corporativo? 

luciana: Creio que buscar novos conhecimentos 
que agreguem à formação profissional é 
fundamental. outro fator que pode contribuir 
positivamente é procurar apresentar uma postura 
mais assertiva, buscar espaço em outros setores 
da organização, que não seja só o Rh. Possuir voz 
ativa e ser visto como um profissional que vem 
para contribuir com o meio corporativo em sua 
totalidade. infelizmente, ainda há um senso comum 
de que a(o) Psicóloga(o) organizacional pertence ao 
Rh e isso não é verdade, pois existe outros setores 
que a(o) Psicóloga(o) pode e deve atuar. 

CPot: Como você se reconhece na área 
organizacional enquanto Psicóloga? 

COLUNA pOT

luciana: tenho em mente que o meu trabalho é 
fundamental para o universo corporativo e humano. 
acredito no que faço, e procuro realizar minhas 
atividades com carinho e dedicação.  

CPot: Quais os principais pontos positivos de 
sua atuação? 

luciana: Poder proporcionar bem estar às pessoas 
que passam por um processo seletivo. demonstrar 
atenção e respeito a este profissional que vem 
pleitear uma vaga na instituição em que trabalho. 
Contribuir para um ambiente corporativo mais 
humano, leve.

CPot: Quais os principais desafios de sua 
atuação? 

luciana: acredito que a palavra chave é 
mudança, é o se reinventar enquanto empresa e 
pessoa. a mudança nem sempre é vista como algo 
favorável, mas é fundamental para um processo de 
amadurecimento humano e corporativo. mudar o 
olhar de ontem para o olhar de hoje. Rever valores e 
modos de atuação são importantes para adequação 
de novas gerações de trabalhadores. 

CPot: você utiliza testes psicológicos ou outro 
tipo de avaliação dentro da área corporativa? 
Quais os benefícios desta utilização? 

luciana: Para a utilização de testes psicológicos 
eu avalio o processo em questão. os processos 
seletivos possuem várias etapas de avaliação e os 
benefícios estão relacionados com o que se espera 
alcançar com esse processo, que, no caso, é uma 
contratação mais próxima do assertivo.

CPot: existe algo voltado à saúde do trabalhador 
e saúde mental dentro dos segmentos que atuou 
e atua? 

luciana: sim, em algumas das empresas para as 
quais prestei serviço havia a preocupação com a 
qualidade de vida dos profissionais. as formas de 
trabalho eram diversificadas, havendo palestras 
e programas de bem estar, como a ginástica 
laboral, orientação nutricional, dia do funcionário, 
premiações, capacitações, sala do descanso ou 
área externa para encontro de funcionários e seus 
familiares (associação). 
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A necessidade de se pensar a avaliação 
psicológica como uma área fundamental 
da Psicologia é o ponto de partida deste 
texto. Para Primi (2010), a avaliação 

não deve ser compreendida numa visão simplista, como 
uma área produtora de medidas (testes). trata-se de um 
processo que envolve a utilização de técnicas para o 
levantamento de informações sobre uma pessoa ou 
grupo, sendo que tais informações são consideradas sob 
uma perspectiva teórica psicológica e que levam a um 
propósito – intervenção, encaminhamento, etc. (CFP, 
2003). ao contrário do que costuma ser pensado até 
mesmo por Psicólogas(os), na avaliação não se utilizam 
exclusivamente testes psicológicos. uma avaliação pode 
ser feita sem a utilização de teste algum, baseando-se 
em outros métodos como entrevistas, dinâmicas de 
grupo, observação lúdica e recursos complementares, 
desde que subsidiados pelo potencial de instrução 
técnica da(o) Psicóloga(o).

os contextos em que a(o) Psicóloga(o) precisa 
fazer avaliação psicológica são virtualmente todos 
aqueles em que ela(e) pode atuar, pois sempre será 
necessária uma compreensão embasada em observação 
e conhecimento teórico e técnico (por exemplo, da 
pessoa atendida na clínica, do desempenho escolar de 
estudantes, das interações grupais em uma instituição, 
etc.). um desses contextos é a avaliação psicológica em 
concursos públicos. o Conselho Federal de Psicologia 
publicou a Resolução CFP 001/2002 com o objetivo de 
regulamentar o processo de avaliação psicológica nos 
concursos públicos e processos seletivos semelhantes, 
buscando, assim, orientar as(os) Psicólogas(os).

no primeiro artigo da resolução, é apresentada 
uma definição de avaliação mais específica para o 
contexto, contudo ainda de acordo com as definições 
gerais, ou seja, de que se trata de um processo que 
utiliza procedimentos objetivos e científicos para 
avaliar características psicológicas com o fim de 
prognóstico do desempenho na função concorrida. 
ainda nos parágrafos desse primeiro artigo, 
esclarece-se que os métodos utilizados devem 
possuir “características e normas obtidas por 
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meio de procedimentos psicológicos reconhecidos 
pela comunidade científica como adequados para 
instrumentos dessa natureza” (CFP, 2002, p.2). 
Com o advento do sistema de avaliação de testes 
Psicológicos (satePsi) em 2003, a(o) Psicóloga(o) 
pode localizar com facilidade os instrumentos de 
avaliação disponíveis, que demonstram um mínimo 
de validade e precisão.

o segundo artigo da Resolução esclarece 
quais os procedimentos possíveis para avaliação 
em concursos. ele inicia informando que os testes 
psicológicos devem estar de acordo com o perfil 
profissiográfico do cargo. embora essa asserção 
pareça óbvia, na prática isso nem sempre é levado em 
consideração. não raramente encontra-se a presença 
de testes “clássicos” em processos seletivos – ou seja, 
inteligência e personalidade. esses conceitos são 
abrangentes e é possível que tenham aspectos que 
digam respeito ao cargo, porém, justamente por serem 
tão abrangentes, devem ser analisados com cuidado 
quanto à pertinência. vale a pena utilizar 30 ou 40 
minutos do candidato para ele responder a um teste 
sobre capacidade de raciocínio matemático se o cargo 
é de trabalho manual? ou o nível de desenvoltura 
social de uma pessoa que vai trabalhar apenas com 
máquinas? já uma avaliação da capacidade de manter 
a atenção poderia ser mais interessante, nesses dois 
exemplos. em todo caso, parte das atribuições da(o) 
Psicóloga(o), quando participa da organização de 
processos seletivos, é elaborar o perfil profissiográfico 
desejado e planejar uma avaliação adequada 
(thadeu; FeRReiRa; Faiad, 2012).

além disso, o segundo artigo esclarece que 
os resultados devem ser analisados estritamente de 
acordo com o manual dos testes e de maneira conjunta, 
em vez de isoladamente. essa instrução assegura uma 
avaliação justa e igualitária a todos os candidatos. 
deve-se lembrar que isso não diz respeito apenas 
à pontuação dos testes e utilização das tabelas de 
resultados. inclui também a conduta da(o) Psicóloga(o) 
em relação à avaliação. Por exemplo, as instruções 
foram transmitidas de maneira imparcial para todos os 

COLUNA Ap
AvAliAção psicológicA em concursos públicos

(Comissão de avaliação Psicológica)
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candidatos? a(o) Psicóloga(o) não está “amenizando” 
a pontuação de um teste porque a pessoa respondeu 
uma coisa, mas ele acha que ela quis dizer outra? É 
importante levar em conta esses questionamentos 
para que o trabalho seja ético e com respeito aos 
direitos humanos.

no que se refere à devolutiva dos resultados, 
o Código de Ética Profissional afirma que é dever 
da(o) Psicóloga(o) “informar, a quem de direito, 
os resultados decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente o que for 
necessário para a tomada de decisões que afetem 
o usuário ou beneficiário” (CFP, 2005, p.8). da 
mesma forma, a Resolução CFP 001/2002 também 
orienta quanto à comunicação de resultados. seu 
artigo 6º afirma que, na publicação, deve constar os 
nomes dos candidatos aptos para ocupar o cargo, não 
devendo revelar os resultados específicos de cada 
um, preservando, assim, o sigilo. Porém, é direito 
do candidato conhecer o resultado da sua avaliação 
por meio de uma entrevista devolutiva.

vale também ressaltar a importância do 
cuidado na elaboração de documentos escritos por 
parte da(o) Psicóloga(o), que devem ser baseados 
na Resolução CFP 007/2003. no caso da avaliação 
psicológica em concursos públicos, a entrega do 
relatório/laudo psicológico deve ocorrer na devolutiva, 
contendo os resultados da avaliação pertinentes ao 
processo realizado.

na devolutiva, logicamente, podem aparecer 
dúvidas quanto aos resultados ou a adequação do 
procedimento de avaliação utilizado. o profissional 
de Psicologia deve estar atento à finalidade de sua 
atuação, uma vez que o artigo 7º estabelece que, em 
caso de recurso por parte do candidato, este pode ser 
auxiliado ou representado por uma(um) Psicóloga(o) 
externa(o) ao concurso. Com o propósito de se evitar 
divulgação inadequada de material exclusivo da(o) 
Psicóloga(o), o artigo 8º da Resolução esclarece que 
não é autorizada a retirada dos testes do candidato. 

ademais, outra questão foi apresentada pela 
Comissão Consultiva de avaliação Psicológica (CFP, 
2013): os testes psicológicos a serem utilizados no 
concurso devem ser divulgados no edital? a Resolução 
CFP 001/2002 não orienta nesse sentido. a Comissão 
sugere a utilização de cautela na divulgação dos 
nomes dos testes, especialmente nos casos em que os 
cargos são muito concorridos ou se utiliza baterias 
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de instrumentos. não é incomum que candidatos 
solicitem uma avaliação psicológica com o objetivo 
de “treinar” para o concurso, ou até mesmo procurar 
na internet cópias ilegais de testes para decorar as 
respostas corretas ou mais adequadas. Rejeitar o 
aviltamento da profissão, conforme consta no Código 
de Ética, é imperativo nessas situações.

É extremamente importante que o edital 
também seja objeto de análise da(o) Psicóloga(o) 
antes de aceitar realizar avaliações psicológicas em 
concurso público, pois nele deve constar informações 
detalhadas de todo o processo seletivo, bem como 
descrições sobre o perfil profissiográfico desejado, 
identificando as características e habilidades esperadas 
para a função.

levando em conta as informações apresentadas, 
percebe-se a importância da(o) Psicóloga(o) sempre 
basear seu trabalho no Código de Ética Profissional e 
conhecer as resoluções e leis que norteiam a profissão, 
especialmente em situações como a avaliação em 
concursos públicos. ao que se refere à avaliação 
psicológica, atualmente está cada vez mais claro que 
não é apenas uma área de aplicação de testes, mas 
que abarca todo o processo de coleta de informações, 
além de contribuir com a cientificidade da profissão. 
Por isso, é importante que a(o) Psicóloga(o) busque 
constante aprimoramento profissional, com vistas 
ao domínio dos instrumentos, e utilização apenas de 
testes psicológicos para os quais esteja qualificado e 
que tenham o parecer favorável do CFP. deve ainda 
zelar pela integridade do material, não publicando ou 
ensinando aos que não são de direito. 
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A Comissão de orientação e Fiscalização (CoF) 
tem recebido dúvidas de Psicólogas(os) que, 
observando o advento das redes sociais e 
sua utilização como ferramenta de trabalho 

de empresas e profissionais, procuram o CRP-PR a 
fim de esclarecer dúvidas sobre esta possível forma de 
divulgação. a seguir, apresentaremos um caso fictício, 
ilustrando a situação, bem como a reflexão sobre as 
questões éticas da temática.

“sou Psicólogo e atuo em clínica. observo que 
amigos de outras profissões tem feito divulgações de 
seus trabalhos em redes sociais. gostaria de utilizar 
meu perfil pessoal no Facebook também para esta 
finalidade. Como faço atendimento infantil, pensei 
em fazer uma montagem para utilizar como foto de 
capa, colocando um dos desenhos produzidos pelas 
crianças ao fundo, com frases que encorajem as 
pessoas a procurar o serviço, porém fiquei em dúvida 
sobre a utilização de redes sociais para fazer minha 
divulgação profissional. existem implicações éticas 
neste caso?”. 

alguns pontos do Código de Ética Profissional 
do Psicólogo (CePP), Resolução CFP 010/2005, devem 
ser vistos para nos auxiliar nesta discussão:

v. o psicólogo contribuirá para promover 
a universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 
da profissão.

vi. o psicólogo zelará para que o exercício 
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A psicologiA 
nAs redes 
sociAis

profissional seja efetuado com dignidade, 
rejeitando situações em que a Psicologia esteja 
sendo aviltada.

art. 1º - são deveres fundamentais dos 
psicólogos:

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

art. 2º -  ao psicólogo é vedado:

i) induzir qualquer pessoa ou organização 
a recorrer a seus serviços;

q) Realizar diagnósticos, divulgar 
procedimentos ou apresentar resultados de 
serviços psicológicos em meios de comunicação, 
de forma a expor pessoas, grupos ou organizações.

art. 9º - É dever do psicólogo respeitar 
o sigilo profissional a fim de proteger, por meio 
da confidencialidade, a intimidade das pessoas, 
grupos ou organizações, a que tenha acesso no 
exercício profissional.

temos ainda considerações a respeito de 
publicidade profissional, na Resolução 003/2007, título 
iv, capítulo ii, art. 54 e 56:

art. 54 - em sua publicidade, o 
psicólogo não poderá utilizar diagnóstico 
psicológico, análise de caso, aconselhamento 
ou orientação psicológica que, de alguma 
forma, identifiquem o sujeito. 

luana oshiyama Barros (CrP-08/18380)
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art. 56 - o psicólogo, em sua 
publicidade, é obrigado a prestar informações 
que esclareçam a natureza básica dos seus 
serviços, sendo-lhe vedado: 

vii - divulgar serviços de forma 
inadequada, quer pelo uso de instrumentos, 
quer pelos seus conteúdos falsos ou 
sensacionalistas, ou que firam os sentimentos 
da população, induzindo-lhe demandas. 

Pelo exposto acima, é possível verificar que a 
divulgação inicialmente proposta pelo profissional, 
independente do meio que utilizaria para fazê-
la, estaria em desacordo com os preceitos éticos 
da profissão, pois estaria expondo a atividade de 
uma criança atendida por ele, quebrando o sigilo e 
facilitando a identificação do sujeito. além disso, 
utilizar-se de frases que encorajem as pessoas a buscar 
os serviços de Psicologia exige atenção, a depender do 
que é dito, para que estas pessoas não sejam induzidas 
a buscar o serviço desnecessariamente.

Quanto ao fato de divulgar-se em rede social, 
entende-se que as redes sociais têm sido muito 
utilizadas atualmente e são importantes meios de 
comunicação entre as pessoas. a(o) Psicóloga(o) 
também pode utilizar-se dos benefícios das redes 
para divulgar o seu trabalho. no entanto, como em 
qualquer forma de divulgação, deve observar os 
preceitos éticos para tal.

no caso ilustrado, o profissional sugere a 
utilização de seu perfil pessoal e, assim, muitas 
pessoas que terão acesso à divulgação são do círculo 
social da(o) própria(o) profissional. Portanto, deve-se 
frisar outros dois pontos do CePP a serem observados, 
caso estas pessoas procurem o serviço ofertado:

art. 2º - ao psicólogo é vedado:

j) estabelecer com a pessoa atendida, 
familiar ou terceiro, que tenha vínculo com 
o atendido, relação que possa interferir 
negativamente nos objetivos do serviço 
prestado;

k) ser perito, avaliador ou parecerista 
em situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, possam 
afetar a qualidade do trabalho a ser realizado 
ou a fidelidade aos resultados da avaliação;

além do público alvo da rede pessoal não ser 
o mais apropriado para a divulgação, utilizando o 
perfil pessoal, informações de cunho íntimo podem 
ser associadas inadequadamente à Psicologia. 

Recomenda-se, portanto, que seja feito um perfil 
exclusivo para a divulgação dos serviços de Psicologia, 
com posicionamentos pertinentes à profissão, ou seja, 
exclusivamente profissional. e, ainda assim, deve-se 
tomar cuidado com a seleção de conteúdos do perfil 
pessoal, que poderá estar de alguma forma associado, 
podendo interferir também na imagem profissional.

além dos apontamentos já feitos sobre o 
caso, é importante esclarecer outras questões a 
respeito de divulgação, assunto que inspira muitas 
dúvidas entre as(os) Psicólogas(os). o art.20 do 
CePP trata especialmente de divulgação/publicidade 
profissional e coloca:

art. 20 - o psicólogo, ao promover 
publicamente seus serviços, por quaisquer 
meios, individual ou coletivamente:

a) informará o seu nome completo, o 
CRP e seu número de registro;

b) Fará referência apenas a títulos ou 
qualificações profissionais que possua;

c) divulgará somente qualificações, 
atividades e recursos relativos a técnicas 
e práticas que estejam reconhecidas ou 
regulamentadas pela profissão;

d) não utilizará o preço do serviço como 
forma de propaganda;

e) não fará previsão taxativa de resultados;

f) não fará auto-promoção em detrimento 
de outros profissionais;

g) não proporá atividades que sejam 
atribuições privativas de outras categorias 
profissionais;

h) não fará divulgação sensacionalista 
das atividades profissionais.

Psicóloga(o), se você tem interesse em divulgar 
seu trabalho nas redes sociais ou de qualquer outra 
forma, é importante que se atente às orientações éticas 
e, caso tenha dúvida, entre em contato com a CoF.
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COLUNA é TICA

Enquanto a(o) Perita(o) é de confiança do 
juiz e nomeada(o) por ele, a(o) assistente 
técnica(o) é contratada(o) pela parte com a 
função de ajudar, dentro da sua especialidade, 

seu contratante. diferente da(o) Perito, a(o) assistente 
técnica(o) não tem por obrigação a imparcialidade 
profissional, cabendo a esta(e), então, o auxílio à parte, 
dentro dos princípios éticos que orientam a profissão 
de Psicóloga(o) e na produção de provas legalmente 
admissíveis no direito. 

o Código Civil (lei 8455/92, artigo 422) 
assegura a não isenção ao regulamentar a atuação 
da(o) assistente técnica(o), afirmando que não cabe 
suspeição. nesse ponto, uma contradição importante 
aparece na Resolução CFP nº 008/2010 que discorre 
sobre a atuação de ambas(os) as(os) profissionais. a 
Resolução afirma, inicialmente, que a(o) assistente 
técnica(o) não é sujeita(o) a impedimentos ou a 
suspeições legais para depois informar, no artigo 
10, que, com a intenção de preservar o direito à 
intimidade e equidade de condições, é vedado à(o) 
Psicóloga(o) que esteja atuando como psicoterapeuta 
das partes envolvidas em um litígio atuar como 
Perita(o) ou como assistente técnica(o) e/ou de 
terceiros envolvidos na mesma situação litigiosa. 

de fato, a atuação da(o) Psicóloga(o) 
Psicoterapeuta das partes como Perita(o) foge à 
ideia de imparcialidade e atuar como assistente 
técnica(o) de uma das partes atendidas por ele fere 
a equidade de condições. o texto da resolução não 
esclarece, contudo, se  a(o)  psicoterapeuta de uma 
só parte poderia atuar como assistente técnica(o) 
desta mesma parte. a Resolução fala “nas partes” e 

“não de uma das partes”. a proibição se faz ainda 
ao atendimento a terceiros envolvidos na mesma 
lide jurídica. 

a contradição se dá porque o Código Civil 
garante a não suspeição à(o) assistente técnica(o) 
e o texto da Resolução estabelece limites a esta 
atuação. a(o) assistente técnica(o) deverá ser um 
profissional de absoluta confiança da parte que o 
contratou, então não haveria tecnicamente problemas 
em uma(um) Psicóloga(o) Psicoterapeuta de uma 
das partes, atuar em favor da mesma parte como 
assistente técnica(o). 

uma questão também que muitas vezes 
acarreta discussão é a presença da(o) assistente 
técnica(o) durante o trabalho da(o) Perita(o). a 
Resolução 008/2010 no Capítulo i, artigo 2º afirma 
que a(o)assistente técnica(o) não deve estar presente 
durante os procedimentos avaliativos da(o) Perita(o)
para não interferir no seu trabalho. isso se deve, 
essencialmente, porque a avaliação psicológica 
forense é um procedimento, além de psicométrico, 
investigativo. a(o) Perita(o) precisa estar atento 
a indução do erro pelas partes, as simulações, 
mentiras, entre outros. 

desta forma, a presença das(os) Peritas(os) 
e assistentes técnicas(os) ao tempo do processo 
avaliativo pode atrapalhar esta investigação, pois 
a(o) Perita(o) deve buscar as eventuais contradições 
nas entrevistas realizadas em datas distintas e com 
os diferentes personagens evolvidos na lide jurídica. 
assim, a(os) assistentes técnicas(os), percebendo a 
estratégia da(o) Perita(o) avaliadora(or), poderiam 

Com o objetivo de estreitar o diálogo com a categoria e orientar as(os) Psicólogas(os) e a sociedade 
quanto às especificidades do trabalho realizado pelas(os) profissionais da Psicologia nos diferentes campos 
de atuação, nesta edição a Coluna Ética convidou o Psicólogo Rodrigo soares santos (CRP-08/07213) para 
apresentar algumas reflexões a respeito do trabalho da(o) Psicóloga(o) Perita(o) e da(o) assistente técnica(o), 
especialmente quanto à relação de trabalho que se estabelece entre estas(es) profissionais. Rodrigo atua nas 
áreas clínica e forense, além de ser Conselheiro da gestão É tempo de diálogo e colaborador da Comissão de 
Psicologia jurídica da sede de Curitiba.

relação entre perita(o) e Assistente técnica(o)

rodrigo soares santos (CrP-08/07213)
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alertar a parte que o contratou e o próprio avaliado. 
embora o Código Civil garanta a presença da(o) 
assistente técnica(o)durante a realização da perícia, 
o Conselho Federal de Psicologia não a recomenda 
(Resolução 008/2010), o que já resultou em nulidade 
da prova pericial produzida, entendendo como 
cerceamento de defesa da parte periciada .

Rege o bom senso que a relação entre 
Perita(o) e assistente técnica(o), que trabalham num 

mesmo caso, seja sempre cordial e respeitosa. nesse 
sentido, ambas(os) os profissionais devem evitar 
comentários pessoais e irrelevantes ao processo, 
que se referem à formação, processos éticos, 
qualificação, por exemplo. além de bom senso, esta 
relação colaborativa e cordial também está contida 
na Resolução em questão e no Código de Ética, 
podendo ser responsabilizada(o) o profissional que 
violar esta regra. as informações redigidas pelas(os) 
profissionais devem ser técnicas e impessoais. 

edital de CensuRa PúBliCa

o Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região, em obediência ao disposto na lei no 5.766/71, 
decreto no 79.822/77 e Código de Processamento disciplinar, pelo presente edital, torna pública a decisão 
do Conselho Regional de Psicologia, no Processo disciplinar ordinário no 001/2014, em aplicar a pena 
de CensuRa PúBliCa ao Psicólogo eliel Pereira diniz CRP-08/13437 por infração ao disposto no 
artigo 42, alínea “a” da Resolução CFP 003/2007 

art. 42 - será considerada infração disciplinar sujeita ao processo disciplinar ordinário:

i - Para pessoa física:

a) descumprir as disposições de Resolução de natureza administrativa, as previstas em lei que 
regulamenta o exercício profissional, além daquelas contidas na presente Resolução. 

Curitiba, 24 de março de 2015.

Psic. Cleia oliveira Cunha,

CRP-08/00477

Conselheira Presidente do CRP-08
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manifestações pela reforma agrária, casa própria e 
redução da tarifa dos transportes públicos demonstram 
que as ações dos movimentos populares não se 
davam por meio de canais oficiais, sendo construídas 
historicamente, com uma diversidade de formas de 
protestos (CaRvalho, 1987).

Com o advento do golpe militar de 1964, a 
conjuntura política e social do país foi radicalmente 
transformada, predominando um cotidiano de 
violência, impossibilitando qualquer estratégia 
válida de participação popular. nesse contexto, 
intelectuais, militantes de esquerda e membros da 

O marco legal da participação social, 
aqui entendida como participação 
da sociedade brasileira em espaços 
públicos de interlocução com o estado, 

data da promulgação da Constituição Federal de 
1988. Porém, esta participação existe muito antes 
da Carta magna referendá-la.

ao longo do século XX, podem ser 
identificados vários momentos de efervescência em 
termos de manifestações populares que demonstram 
a capacidade do povo brasileiro de se organizar e de 
lutar por seus direitos. até o início dos anos 1960, 

ARTIGO

roselania francisconi Borges (CrP-08/06008)
Carla fernanda Barros (CrEss n. 2536)
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no bojo das mudanças de regime de governo e 
formulação de políticas públicas para diversas áreas 
prioritárias, como saúde, educação, moradia, entre 
outras, o sistema único de saúde (sus) foi criado 
pela Constituição Federal de 1988. dois anos mais 
tarde, foi regulamentado por meio da lei 8.080/1990 
(BRasil, 1990a) enquanto lei orgânica da saúde, 
que instituiu a municipalização dos serviços e ações 
de saúde, e pela lei 8.142/1990, que condicionou 
o recebimento de recursos financeiros à existência 
de Conselhos municipais de saúde, funcionando 
conforme a legislação (BRasil, 1990b).

as experiências, anteriormente definidas por seu 
caráter reivindicatório, passam a ser sistematizadas e 
traduzidas em propostas políticas mais elaboradas e 
levadas aos canais institucionais. É a emergência dos 
chamados “novos movimentos sociais”, caracterizados 
pela busca do direito a ter direitos, do direito a participar 
da redefinição dos direitos e da gestão da sociedade 
(BaRRos, 2008). dessa forma, não sem embates e 
contraposições, determinada pela Constituição Federal 
de 1988, a legislação ordinária e específica de cada área 
passou a detalhar e aprofundar o formato participativo, 
sendo implementada, pelo Brasil afora, na forma dos 
Conselhos gestores em diversas áreas (saúde, educação, 
previdência e assistência social, etc). sem atenuar a 
importância dos demais Conselhos, neste texto, nos 
interessa destacar a constituição dos Conselhos de 
saúde e o papel da Psicologia nesse contexto.

o sistEMa ÚniCo DE saÚDE E o 
ControlE soCial

atualmente, o sus é considerado um dos mais 
abrangentes sistemas públicos de saúde dentre os 
países conhecidos, considerando que suas ações de 
saúde cobrem desde campanhas até procedimentos 
mais complexos como transplantes e cirurgias de alta 
complexidade (BRasil, 2010).

Concomitantemente ao processo de criação 
do sus, a lei 8.142/1990 determinou que a união, 
os estados e os municípios criassem Conselhos de 
saúde nas três esferas: federal, estadual e municipal. 
em linhas gerais, esta lei estabelece que 

o Conselho de saúde, 
em caráter PeRmanente e 
deliBeRativo, órgão Colegiado 
composto por RePResentantes 

classe operária passaram a se organizar junto aos 
movimentos populares que emergiam com a marca 
da autonomia e da contestação à ordem estabelecida. 
assim, outros mecanismos de mobilização foram 
utilizados para romper o silêncio imposto e, ao 
longo das décadas de 1970 e 80, novas expressões e 
configurações de lutas sociais despontaram em forma 
de movimentos populares que se organizaram em torno 
das reivindicações urbanas, como educação, saúde, 
moradia, saneamento e tantas outras (RoCha, 2008). 

neste contexto de efervescência política 
contrária, surge uma modalidade de conselhos, 
denominada conselhos populares, que representavam 
resistência ao regime militar, cujo foco principal 
era a luta pela participação popular. estes conselhos 
surgiram com os mais diferentes papéis: “[...] 
como organismos do movimento popular, atuando 
com parcelas de poder junto ao executivo (tendo 
a possibilidade de decidir sobre determinadas 
questões de governo); organismos superiores de 
luta e de organismos de administração municipal 
criados pelo governo para incorporar o movimento 
popular ao governo, no sentido de assumirem tarefa de 
aconselhamento, deliberações e/ou execução (gohn, 
2003, p. 75). Para uma determinada parcela destes 
movimentos sociais, a paridade na constituição dos 
conselhos poderia significar maior possibilidade de 
garantir seus direitos e de suas reivindicações serem 
efetivamente realizadas. 

nesse processo de luta pela redemocratização 
do país, nunca é demais lembrar o preço que se pagou 
para a retomada da democracia no Brasil: inúmeras 
mortes, incontáveis desaparecidos, práticas de torturas 
inimagináveis, cadáveres sepultados anonimamente, 
laudos médicos falsificados que ocultavam as marcas 
da tortura, famílias humilhadas e desesperadas 
(BaRRos, 2008). 

É a partir da segunda metade da década de 1980 
que, mediante um processo de resistência popular, 
com a queda do governo militar e da transição 
negociada entre as elites, um novo paradigma foi 
sendo gestado. isso culminou com a retomada da 
temática da participação social enquanto mandatária 
da democracia e das novas relações entre o público 
e o privado pela institucionalização dos conselhos, 
culminando em garantias inscritas na Constituição 
de 1988.

ARTIGO



15

do goveRno, PRestadoRes de 
seRviço, PRoFissionais de saúde 
e usuÁRios, atua na FoRmulação 
de estRatÉgias e no ContRole 
da eXeCução da PolítiCa de 
saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos 
e financeiros, Cujas deCisÕes 
seRão homologadas Pelo 
CheFe do PodeR legalmente 
Constituído em Cada esFeRa 
do goveRno (BRasil, 2010, p. 19, 
destaques do autor).  

os Conselhos de saúde são constituídos 
a partir das Conferências de saúde que ocorrem 
nas três instâncias federativas – federal, estadual 
e municipal. vale assinalar que os Conselhos de 
saúde têm um importante papel como instância de 
controle social que representam um dos fundamentos 
do sus. entre as suas principais atribuições estão: a) 
fiscalizar a aplicação do dinheiro público na saúde; b) 
verificar se a assistência à saúde prestada no estado 
ou no município está atendendo às necessidades 
da população; c) verificar se as políticas de saúde 
orientam o governo a agir de acordo com o que a 
população precisa (BRasil, 2010).

 
a (iMPortantE) PartiCiPação 
Da PsiCologia

dentre as categorias profissionais que 
compõem o segmento de trabalhadores de saúde, 
as(os) Psicólogas(os) se fazem comumente presentes 
na composição do Conselho nacional e estadual de 
saúde e em diversos Conselhos municipais de saúde 
em todos os estados da federação. essa participação 
pode trazer incontáveis benefícios às(os) profissionais 
da Psicologia enquanto categoria profissional, mas 
também gera um grande desafio: o de representar os 
interesses da sociedade no que diz respeito à atuação 
da(o) Psicóloga(o) na área da política pública de saúde/
saúde mental.

defendendo o sus como uma das políticas 
públicas mais fecundas no combate às iniquidades, 
Fagundes (2004, p. 04) afirma que a Psicologia tem 
muito a oferecer para que isso se consolide, pois ela 
tem “um potencial transversalizador das práticas 
sociais e institucionais capaz de contribuir para a 

invenção de modos de andar e afirmar a vida [...]”. esta 
contribuição pode dar-se no âmbito da formulação de 
propostas de políticas públicas ou ainda: 

[...] na gestão de sistemas e 
serviços, na formação de profissionais 
vinculada a práticas públicas e sociais, 
na produção de conhecimentos, na 
invenção da atenção, criando dispositivos 
clínicos e de cuidados, na participação 
nos conselhos de saúde, bem como na 
orientação das entidades da categoria 
profissional (Fagundes, 2004, p. 04, 
grifos nossos).

dentre todos os importantes pontos abordados 
na citação acima, dois deles nos interessam mais de 
perto enquanto motes fundamentais para a efetiva 
participação da Psicologia na política pública de saúde: 
“a invenção da atenção, criando dispositivos clínicos e 
de cuidados e a participação nos conselhos de saúde”.

um dos eventos pioneiros na discussão sobre 
a inserção da(o) Psicóloga(o) na saúde pública foi 
i Fórum nacional de Psicologia e saúde Pública 
ocorrido em Brasília em 2006. nele houve a indicação 
de que “a saúde pública constitui importante campo 
de atuação do psicólogo” e a deliberação de se 
trabalhar para o reconhecimento e o fortalecimento 
da presença da(o) Psicóloga(o) na área, a construção de 
referências para a atuação e do trabalho desenvolvido 
pelas(os) Psicólogas(os) na saúde pública visando 
o fortalecimento do sus.  o evento promoveu a 
discussão da política de saúde implantada no país 
e produziu propostas de intervenção da Psicologia 
na área de saúde pública. Para tanto, reforçou a 
necessidade de incluir a saúde pública em nossos 
currículos, preparar nossos profissionais para atuar na 
saúde pública e participar ativamente dos conselhos 
de controle social, quer seja da saúde, da educação, 
da assistência social, entre outros (Conselho 
FedeRal de PsiCologia, 2006, p. 06).

sobre a participação nos Conselhos de saúde, 
uma das prioridades deve ser alcançar uma vaga como 
representante da categoria de Psicólogas(os). Para isso se 
faz necessária ampla participação nas pré-conferências 
e Conferências de saúde, tanto na esfera municipal, 
como na estadual e federal. Porém, o desafio maior está 
em conhecer os princípios que regem a saúde pública 
no Brasil visando adotar um posicionamento ativo 

ARTIGO
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na construção do diálogo da profissão com o estado 
e com a sociedade. tal posicionamento envolve “[...] 
preocupações com relação à produção de conhecimento, 
construção de indicadores epidemiológicos específicos, 
participação nas discussões e fóruns, sistematização 
das práticas e análise crítica da intervenção na saúde 
e seus reflexos nos direitos humanos” (Conselho 
FedeRal de PsiCologia, 2006, 09).

as recomendações formuladas neste Fórum 
podem ser consideradas desdobramentos de eventos 
ocorridos em épocas anteriores, ainda no século XX, 
visando aproximar a Psicologia da saúde pública.

um destes eventos, a Conferência internacional 
sobre atenção Primária à saúde, ocorrida em alma 
ata, na República do Cazaquistão, em 1978, lançou 
as bases para a compreensão de que “o social se faz 
presente não apenas na explicação do processo saúde-
doença, como também na esfera do comportamento”. 
nesse processo, “a saúde torna-se multidisciplinar.” 
(sPinK, 2010, p. 40).

a partir desta nova forma de compreender o 
processo saúde-doença, a Psicologia passou a ganhar 
espaço enquanto área do conhecimento voltada à 
compreensão do processo de adoecer e dos modos de 
lidar com os fatores responsáveis por este processo. 
especificamente no Brasil, após a criação do sus, 
foram sendo criadas legislações que contemplam 
a participação das(os) profissionais de Psicologia 
nos serviços de saúde, em geral, integrando equipes 
multiprofissionais. 

atualmente, muitos espaços já foram 
conquistados, especialmente com a regulamentação 
da lei 8.080/1990 ocorrida (tardiamente) pelo decreto 
n. 7.508 de 20 de junho de 2011 (BRasil, 2011). 
nele, a rede de atenção psicossocial foi oficialmente 
reconhecida como uma das redes de atenção à saúde 
passando a reforçar a necessidade da participação 
da Psicologia nas equipes de saúde, assim como nos 
Centros de atenção Psicossocial (CaPs), nos núcleos 
de apoio à saúde da Família (nasF), e em diversos 
outros serviços de atenção à saúde.

nesse ínterim, precisamos garantir a 
permanência e o fortalecimento da participação da 
Psicologia nestes e em outros possíveis espaços e 
a participação nos Conselhos de saúde é um dos 
importantes caminhos para esta participação e para a 
consolidação e o fortalecimento da política de saúde 
no país. 
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Conferência de saúde 
para que serve?
avaliar e propor diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis municipais, 
estaduais e nacional.

Quando acontecem? 
a cada quatro anos (2015 é ano da Xv 
Conferência nacional de saúde!).

Quem participa? 
Representantes do governo, de prestadores 
de serviço, de profissionais de saúde e de 
usuários.

porque são 
importantes? 
É um espaço privilegiado para a sociedade civil 
discutir e apontar soluções para problemas que 
envolvem a saúde da população brasileira, que 
devem ser implantadas pelo gestor.

Em tempo:
a participação das(os) Psicólogas(os) 
nas Conferências de saúde faz parte do 
compromisso social assumido pela(o)
profissional, assim como sua atuação junto 
a outras conferências voltadas para o debate 
de políticas públicas!
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Por deliberação do Conselho nacional de saúde, têm sido realizadas conferências temáticas 
com o objetivo de aprofundar debates sobre áreas específicas. veja as Conferências de saúde mental 
já realizadas!

a i Conferência nacional de saúde mental aconteceu em 1987. Foi um marco na história 
da Reforma Psiquiátrica brasileira, debateu os impactos das questões sociais sobre a saúde e doença 
mental Reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental, além de ter discutido a 
respeito dos direitos  da pessoa com transtorno mental e legislação específica. 

a ii Conferência nacional de saúde mental, realizada em 1992, aconteceu a partir da 
mobilização de milhares de pessoas e segmentos envolvidos com a reestruturação dos serviços de 
atenção à saúde mental e foi marcada pela ampla participação da sociedade.  os debates se deram 
em torno dos conceitos de atenção integral e cidadania e do cumprimento das legislações existentes, 
ressaltando a questão do financiamento, gerenciamento, vigilância e organização dos trabalhadores 
da saúde, assim como os direitos civis e trabalhistas dos usuários.

a iii Conferência nacional de saúde mental em 2001, ano da promulgação da lei 10.216, 
consolidou a Reforma Psiquiátrica como política de governo, reorientando a assistência para o modelo 
psicossocial, colocou na pauta a construção de uma política de saúde mental para os usuários de álcool 
e outras drogas.

a iv Conferência nacional de saúde mental em 2010, última realizada, inovou com a 
participação de outros setores além dos envolvidos diretamente com a saúde, que também traziam 
questionamentos em relação à saúde mental: a convocação da intersetorialidade foi o avanço radical 
em comparação às conferências anteriores, e atendeu às exigências reais e concretas trazidas pela 
mudança do modelo de atenção. 

psicóloga(o)!
participe das plenárias dos trabalhadores da sua 

cidade!  As etapas municipais das Conferências neste 
ano devem acontecer no mês de Junho!
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Guerra às drogas x 
Redução de danos:  
que caminhos seguir?

Ellen nemitz
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E m 1920, os estados unidos proibiram, 
por lei, a fabricação, venda e consumo 
de bebidas alcóolicas. mas, longe 
de atingir êxito, a lei acabou por 

impulsionar um intenso comércio paralelo e ilegal 
de bebidas – dando origem a uma máfia rica e 
poderosa. a lei deixou de vigorar em 1933; no 
entanto, a discussão sobre a viabilidade de proibir 
a venda e consumo drogas é atual ainda em 2015, 
quase cem anos depois da lei seca americana. 

movimentos populares como a marcha 
da maconha – que prega a descriminalização 
desta droga – são polêmicos e marcam a divisão 
da sociedade em dois lados: um grupo é contra 
qualquer tipo de produção, venda e consumo de 
drogas, defendendo, pois, que os usuários sejam 
tratados visando exterminar o uso por completo, ou 
seja, buscando a abstinência total; outro grupo, no 
entanto, defende que o usuário deve escolher um 
caminho em seu tratamento, sendo que a abstinência 
é apenas um destes caminhos – o objetivo maior 
seria a manutenção da saúde do usuário. 

a Psicologia exerce um papel fundamental 
nesta discussão, pois o trabalho da(o) Psicóloga(o) 
é importante seja qual for o tratamento escolhido 
e o contexto em que se inicia. “não existe um 
único tipo de tratamento. Qualquer abordagem 
que seja humana, mas técnica, é válida. o 
importante é atender a todos os tipos de demanda”, 
diz marina vidal stabile (CRP-08/08283), 
Psicóloga especialista em dependência química 
e coordenadora da equipe da Clínica Quinta do 
sol, em Curitiba. Para Ricardo Wagner (CRP-
04/9719), professor da universidade de uberlândia, 
“o tratamento deve ser feito considerando a 
singularidade de cada caso e o respeito aos direitos 
do cidadão.” Para ele, é preciso que se faça uma 
clínica pautada pela liberdade e busca do maior 
grau de autonomia possível dos usuários e outros 
envolvidos. o tratamento deve ser sistêmico, 
integral, universal e equânime em conformidade 
com os princípios do sus (sistema único de 
saúde), com uma rede complexa e acessível para 
que se possa dar respostas adequadas a cada fase 
do adoecimento e para que os usuários sejam 
protagonistas no planejamento, realização e 
avaliação do seu projeto terapêutico singular. 

QuE CaMinhos sEguir?

em um início de tarde no CaPs ad (Álcool 
e outras drogas) da regional Cajuru, em Curitiba, 
o paciente antônio (nome fictício) espera ansioso 
pelo atendimento psicológico. “sou dependente 
do álcool, e tive uma recaída”, conta ele. antônio 
já frequenta o CaPs há bastante tempo, e não 
esconde a emoção ao falar das(os) Psicólogas(os) 
do local. “eles conversam com a gente, ajudam a 
gente a parar”, explica ao ser questionado sobre o 
que mais gosta no CaPs ad. 

o objetivo do tratamento pelo qual antônio 
passa, no entanto, não é fazer com que o paciente 
pare de usar drogas – pelo menos este não é o 
único objetivo. 

na rede de atenção psicossocial do Paraná, 
o CaPs ad foi pensado para atender aos usuários 
que buscam atendimento e tratamento para 
dependência de álcool e outras drogas. os pacientes 
chegam até o CaPs ad por demanda espontânea 
ou por encaminhamento de profissionais da rede 
de saúde. da mesma forma que os pacientes com 
transtornos mentais passam por um acolhimento, 
os usuários de drogas são recebidos pela equipe e 
é feito um primeiro contato. “o primeiro passo no 
atendimento deste paciente é a escuta, para entender 
o contexto em que esta pessoa está inserida, quais 
os seus vínculos familiares. após este primeiro 
momento, é feito um Projeto terapêutico singular, 
que pode contar com atendimentos individuais e 
atividades em grupo”, explica a assistente social 
maria margarida Brito da silva (CRess 8785), 
que trabalha no CaPs ad Cajuru. 

segundo o Psicólogo manoel antonio 
Pereira dos santos (CRP-08/14178), da mesma 
equipe, a triagem dos pacientes no momento em 
que chegam para o primeiro atendimento leva em 
consideração fatores que vão além da quantidade de 
droga consumida. “nós levamos em consideração o 
contexto completo. se essa pessoa tem os vínculos 
afetivos rompidos e se há alguma comorbidade 
[coexistência de outras doenças], por exemplo”, 
explica o Psicólogo. se o paciente tem uma vida 
social e familiar mais organizada, pode seguir com o 
tratamento em uma unidade de saúde, por exemplo.    
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de acordo com os profissionais do CaPs 
ad Cajuru ouvidos pela reportagem da Contato, 
o foco do trabalho realizado por eles não é atingir 
a abstinência, mas a reinserção do usuário na 
sociedade, de acordo com seus próprios objetivos. 
“Procuramos realizar um tratamento humanizado, 
em que o foco não é a doença, mas as pessoas”, 
diz a terapeuta ocupacional e coordenadora do 
CaPs ad Cajuru, gabrielle Wendell dos santos. 

em alguns casos mais graves, ou em 
momentos de crise, pode ser necessário algum 
período de acolhimento noturno, em que o paciente 
é alocado em um dos leitos. “mas essa medida 
é voluntária, pois procuramos tornar o paciente 
um protagonista de seu tratamento”, explicam os 
membros da equipe. 

da mesma forma, somente pacientes mais 
graves são internados na Clínica Quinta do sol. de 
acordo com a coordenadora da clínica, é preciso 
avaliar se o caso envolve um sofrimento mental 
maior ou se o paciente representa risco para si ou 
para outrem. “É preciso que a gravidade do caso 
esteja muito clara, caso contrário contamos com 
métodos menos invasivos, como a clínica dia ou 
o tratamento ambulatorial”, explica. segundo ela, 
em alguns destes casos o paciente pode passar por 
um período de desintoxicação, o que pode gerar 
a síndrome de abstinência. “se ele voltar a usar 
drogas depois deste período, não significa que o 
tratamento fracassou, pois a abstinência não é o 
único objetivo”, diz marina. “o que buscamos é 
uma melhor qualidade de vida, um estilo de vida 
diferente, em que a pessoa sofre menos, é mais 
feliz. Quando conseguimos isso, a abstinência é 
uma consequência”, complementa.

sobre a atuação da(o) Psicóloga(o) no 
tratamento, marina explica que o uso de drogas 
geralmente é uma maneira de lidar com as emoções. 
“o que a Psicologia faz é mostrar que existem outros 
recursos para lidar com essas emoções. Recursos 
melhores. ajudamos o paciente a se entender 
melhor”. na opinião de Wagner, a(o) Psicóloga(o) 
acolhe as demandas que se apresentam no encontro 
com o usuário e os que o cercam. “deve pautar 
suas intervenções na busca de maior protagonismo 
do usuário na criação e avaliação contínua do 

CApA

projeto terapêutico singular, nas políticas públicas 
de saúde e outras direcionadas às pessoas que 
fazem uso problemático de álcool e outras drogas”, 
diz. “É importante que a atuação seja feita sem 
dogmatismos e balizando suas expectativas nas 
condições de possibilidade que se apresentam em 
cada caso, portanto, tendo sempre em vista ações de 
redução de danos como ponto de partida e muitas 
vezes de chegada no cuidado em saúde”. 

guErra às Drogas x 
rEDução DE Danos 

legalmente, o que se instituiu na maioria dos 
países do mundo é o combate ostensivo às drogas – 
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com penas graves para aqueles que realizam o tráfico 
de substâncias ilícitas. Para um grupo de agentes da lei 
denominado law enforcement against Prohibition 
(leaP), que tem uma representação no Brasil – 
associação dos agentes da lei Contra a Proibição 
(leaP BRasil) –, esta conduta é equivocada e 
traz malefícios para a sociedade. Proibir o uso de 
drogas, segundo maria lucia Karam, diretora da 
laeP Brasil e juíza aposentada, é inconstitucional 
porque fere a liberdade pessoal, sendo que o estado 
apenas tem direito a intervir quando uma ação afeta 
o bem-estar de terceiros. “se drogas são ruins, a 
proibição é muito pior. a falida e nociva política 
proibicionista, além de não funcionar em sua inviável 
pretensão de salvar as pessoas de si mesmas e 
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construir um inatingível mundo sem drogas, produz 
violência, mortes, encarceramento massivo, doenças, 
danos ambientais, corrupção, racismo e outras 
discriminações, opressão e inúmeras violações a 
direitos humanos fundamentais”, opina maria lucia.

entretanto, o fato de não proibir o uso de 
drogas não significa que a sociedade e o estado 
não devam combater o uso. Campanhas de 
conscientização e oferta de tratamentos voluntários 
– uma vez que, para Karam, qualquer tratamento 
só será eficaz se partir da vontade do usuário – 
podem ser úteis na redução do número de usuários. 
“o melhor exemplo de campanha bem sucedida se 
refere exatamente a uma droga legalizada, o tabaco, 
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“Redução de danos é um conjunto 
de políticas e práticas cujo objetivo é 
reduzir os danos associados ao uso 
de drogas psicoativas em pessoas que 
não podem ou não querem parar de 
usar drogas. Por definição, redução de 
danos foca na prevenção aos danos, ao 
invés da prevenção do uso de drogas; 
bem como foca em pessoas que seguem 
usando drogas. (...) Redução de danos 
complementa outras medidas que visam 
diminuir o consumo de drogas como 
um todo. É baseada na compreensão de 
que muitas pessoas em diversos lugares 
do mundo seguem usando drogas 
apesar dos esforços empreendidos para 
prevenir o início ou o uso contínuo 
do consumo de drogas. Redução de 
danos também aceita o fato de que 
muitas pessoas não conseguem ou não 
querem parar de usar drogas. acesso 
a um tratamento adequado para o uso 
de drogas é importante para pessoas 
que têm problemas com as drogas, mas 
muita gente não tem acesso ou não 
consegue parar de usar. além do mais, 
a maioria das pessoas que usam drogas 
não precisam de tratamento. existe 
uma necessidade de prover pessoas 
que usam drogas com opções que 
minimizem os riscos de continuarem 
usando drogas e acabarem causado 
danos a eles próprios ou a outros". 

assim, em um contexto de dependência 
química, o que se busca é melhorar a qualidade 
de vida do usuário de drogas, minimizando as 
chances de contaminação por doenças contagiosas e 
trocando o uso de drogas mais pesadas, como crack 
e heroína, por outras mais leves, como maconha. 
“tais intervenções terapêutico-assistenciais são a 
forma mais adequada de tratar quem, sofrendo da 
dependência de drogas, não deseje ou não consiga 
parar de usar tais substâncias”, opina maria lucia 
Karam. “a pretensão da abstinência do consumo 
de drogas, como regra, é tão irracional quanto a 
pretensão de evitar uma gravidez indesejada ou a 
propagação de doenças sexualmente transmissíveis 
através da abstinência do sexo”, compara Karam. 

cujo consumo, inclusive no Brasil, se reduziu pela 
metade devido a eficientes programas educativos e 
regulações, como vedação de publicidade, restrições 
ao consumo em lugares públicos, maior divulgação 
dos danos provocados pelo tabaco, além de todo um 
esforço de desconstrução do glamour do cigarro”, 
exemplifica a diretora da leaP Brasil.  

assim, em lugar de internar o usuário 
de drogas para realizar um tratamento de 
desintoxicação involuntário, à força e muitas vezes 
utilizando métodos invasivos, outro conceito vem 
ganhando força entre as autoridades de saúde em 
todo o mundo. este conceito surgiu há quase um 
século, em 1926, quando um grupo de médicos 
ingleses definiu que a maneira correta de lidar com 
pacientes viciados em heroína era monitorá-los e 
controlar os sintomas da abstinência. mas foi nos 
anos 1980, quando houve uma explosão de casos 
de hiv e hepatite B, que as autoridades passaram 
a ver a redução de danos como alternativa para 
estes pacientes, com a distribuição de seringas 
descartáveis que evitavam a disseminação das 
doenças contagiosas, por exemplo. Por definição, 
a redução de danos se refere a políticas, programas 
e práticas que visam primeiramente reduzir as 
consequências adversas para a saúde, para a 
sociedade e para a economia do uso de drogas 
lícitas e ilícitas, sem necessariamente reduzir o 
seu consumo.

em 2004, o ministério da saúde do Brasil 
passou a considerar a redução de danos uma 
estratégia de ação dentro da Política de atenção 
integral a usuários de Álcool e outras drogas. 
segundo a Política, a abstinência deixa de ser o 
objetivo a ser perseguido, uma vez que cada ser 
humano tem uma singularidade própria e, com isso, 
os caminhos a serem seguidos variam. 

a redução de danos é, pois, uma alternativa 
ao modelo tradicional, buscando cuidar da vida e da 
saúde do usuário, estimulando a sua participação e 
protagonismo no tratamento, bem como os vínculos 
com os profissionais. 

de acordo com a international harm 
Reduction association, 
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D aniel Felipetto (CRP-08/13395) 
é Psicólogo e administrador. ele 
fez carreira na Polícia Científica, 
tendo sido um de seus fundadores e 

responsável por desvincular o órgão da Polícia Civil, 
no início dos anos 2000. além disso, com seu olhar 
de futuro, levou a informática a um ambiente ainda 
marcado pelas máquinas de escrever, na década de 
1990. hoje diretor do instituto de Criminalística, 
Felipetto trabalha com afinco para levar a Psicologia 
a ocupar maior espaço no órgão. 

Contato: você é Psicólogo e diretor do 
instituto de Criminalística. Como você começou 
nesta carreira? 

daniel: Quando eu saí do exército, entrei 
na Polícia militar, onde fiquei durante doze anos 
e meio. na Polícia militar eu fiz todos os cursos 
que poderia, fui da tropa de choque, troquei tiros 
com bandidos, vi muitos colegas morrerem do 
meu lado. saí de lá condecorado e com uma longa 
lista de elogios na minha ficha, porque sempre fui 

extremamente dedicado. mas, percebi que precisava 
avançar. Foi então que eu prestei o concurso para 
a Polícia Civil para ser escrivão. no entanto, este 
cargo não casou com as minhas características, e 
acabei ficando apenas um ano. logo depois fiz o 
concurso para perito e passei, sem ao menos saber 
ao certo o que um perito fazia. eu só sabia que 
não trabalhava na delegacia e que as condições de 
trabalho e o salário eram melhores. naquela época eu 
era formado em administração e Comércio exterior 
e percebi que o instituto não tinha computadores. eu 
fiz o primeiro laudo digital do Paraná! iniciei um 
movimento de modernização. Conseguimos doações 
de equipamentos e nos juntamos entre os colegas 
para comprar outros. Foi o boom para criar a divisão 
de informática e informatizar todo o Paraná, ainda na 
década de 1990. Para me capacitar melhor, fiz uma 
pós-graduação em análise de sistemas. mas ainda 
faltava alguma coisa. decidi, então, fazer psicanálise 
para entender o ser humano. adorei o curso, mas 
ele alcançava apenas uma parte do que eu queria 
saber. vi a necessidade de cursar Psicologia! e, nesta 
tentativa de entender o universo humano, entrei na 
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graduação. depois de formado eu tive consultório 
e pude aplicar meus conhecimentos, ver como é o 
sofrimento do ser humano. eu sempre imaginei que 
onde tem um ser humano, tem que ter um Psicólogo! 
agora, como diretor geral do instituto, eu tenho 
a condição e a caneta para implementar a presença 
do Psicólogo na Polícia Científica. 

uma ideia, há cerca de 10 mil aparelhos celulares 
para serem examinados apenas aqui em Curitiba. 
então isso gerou um passivo muito difícil de ser 
combatido. ou seja, o nosso leque de atendimentos 
tem a ver diretamente com o fato de ser crime ou 
não, contravenção ou não. se amanhã se determinar 
que cair galho de árvore na rua é um crime, haverá 
necessidade de uma perícia. 

Contato: e qual o papel da(o) Psicóloga(o) 
neste trabalho que é realizado aqui?

daniel: o trabalho do Psicólogo no instituto 
de Criminalística até então [antes da entrada do novo 
diretor] entrava apenas durante o processo de seleção, 
em que a avaliação psicológica tem caráter eliminatório. 
mas há no instituto de Criminalística do Paraná o único 
laboratório de hipnose forense do mundo. além disso, 
há um projeto bom em andamento para implantar o 
laboratório de profile, que seria responsável por fazer 
a avaliação psicológica dos criminosos. então a nossa 
ideia é implantar este laboratório e, na sequência, 
fazer com que os próximos concursos alcancem o 
profissional da Psicologia também. 

Contato: Qual é a relação entre a perícia 
criminal e a Psicologia?

daniel: a Psicologia tem relação com todas 
as coisas. dentro dessa instituição não há um corpo 
de apoio ao profissional da área, mas é uma ideia 
que se espera poder concretizar. o profissional atua 
diretamente na área de conflito, onde todo sistema de 
prevenção, saúde e educação já falharam, incluindo 
o sistema familiar. neste caso, o profissional entra 
quando já ocorreu a morte, o fato danoso, e ele 
geralmente trabalha com equipamentos precários, em 
um corpo técnico que carece de recursos humanos 
e com uma condição de extremo desgaste psíquico 
por estar em uma área de conflito. a ideia dentro 
desse aspecto é criar um grupo de apoio. não ter 
um Psicólogo é um erro, até porque sabemos que em 
países de primeiro mundo já há essa avaliação. este 
é um projeto que pretendemos implantar, fazendo 
assim com que os profissionais da Psicologia atuem 
de forma mais participativa. acredito que este é 
o momento de fazer com que a Psicologia entre 
de fato na Polícia Científica e conquiste o espaço 
que é merecido. hoje em dia não há possibilidade 
de se fazer nada sem que haja um profissional da 
Psicologia para fazer o acompanhamento.
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eu sempre imaginei 
que onde tem um ser 
humano, tem que ter 

um Psicólogo! 

Contato: e como funciona o trabalho no 
instituto de Criminalística? 

daniel: o instituto de Criminalística é 
um órgão integrante da Polícia Científica, da 
qual faz parte também o instituto médico legal 
[iml]. são nove seções no interior do estado que 
integram o instituto de Criminalística e 18 que 
integram o iml. nós fazemos todas as perícias 
de caráter criminal. locais de morte, locais de 
acidente de trânsito com morte, locais de exame 
de engenharia, como desabamentos, incêndios e 
explosões, locais de furto, roubo. Fazemos também 
exames de documentoscopia, que são referentes 
a assinaturas e documentação falsas, exames de 
alta tecnologia, como os de informática, telefones 
celulares, toxicologia forense e dna. aliás, nós 
temos um dos laboratórios mais modernos do país, 
com quatro sequenciadores robotizados. na parte 
do iml, temos as perícias médico-legal, como, por 
exemplo, a necropsia. em resumo, o nosso leque de 
atendimento é muito grande e ilimitado. 

Contato: existem demandas que vão 
surgindo ao longo do tempo?

daniel: sim. até alguns anos atrás a gente 
não tinha a necessidade de fazer uma perícia em 
um aparelho de telefone celular. isso é uma coisa 
relativamente nova. hoje os aparelhos celulares 
têm um potencial de armazenamento muito grande, 
gerando uma demanda gigantesca. Para se ter 
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Contato: na cena do crime, qual a função 
da(o) Psicóloga(o)?

daniel: Como perito criminal, na cena do 
crime, eu percebia que podia observar além do que 
estava ali. se o profissional da Psicologia estiver 
atuando nos nossos setores, terá um alcance e uma 
percepção diferenciados. o perito olha os objetos 
que estão na cena, tenta entender a dinâmica do 
fato e faz uma descrição de tudo o que aconteceu. 
o profissional da Psicologia vai além. ele tem a 
condição de entender e estabelecer um perfil do autor 
do delito, dar as características do crime, estabelecer 
se ele pode ter sido passional, pela quantidade de 
tiros, ou por vingança. tudo isto está dentro da área 
de avaliação do profissional, indo um pouco além 
do que se vai hoje. 

Contato: Qual a formação necessária para 
ser um perito na área de Psicologia?

daniel: neste próximo concurso, nós ainda 
não vamos conseguir abrir vagas específicas para a 
Psicologia. antes precisamos implantar o laboratório, 
para depois pensar em abrir um concurso voltado 
para a Psicologia. então, hoje o profissional seria 
alocado na área geral, juntamente com demais 
formações. uma vez que tenhamos sucesso em 
implantar o laboratório da forma como estamos 
pensando, teremos outras vagas destinadas a estes 
profissionais. Para atuar, por exemplo, no laboratório 
de profile, fazendo a avaliação de perfil criminal, 
seria adequado realizar uma especialização nesta 
área específica de perfis criminais. mas o que nós 
percebemos é o seguinte: o profissional que quer 
atuar na área criminal precisa ter um feeling. ele pode 
ter até doutorado, mas é preciso esta sensibilidade 
maior. aqui, nós usamos o conhecimento da ciência 
na prática. e são coisas muito diferentes. nós 
podemos ter um profissional número um de tudo, 

mas, na hora de aplicar, ele pode não ser tão bom. 
então, o que vemos é que as características pessoais 
e a experiência ajudam bastante. em minha opinião, 
se o Psicólogo entra hoje e vai para o laboratório 
de profile, independente da especialização que ele 
tenha feito, com o curso de Psicologia ele já está 
apto para o trabalho. 

Contato: o profissional precisa passar por 
um treinamento?

daniel: no início, ele vai para cenas de crimes, 
durante três ou quatro meses, para ter contato com 
locais de morte, sangue, toda aquela energia negativa. 
se você for esponja, e não espelho, você adoece com 
a energia destes locais. mas, ao mesmo tempo em 
que você precisa ser um espelho, precisa também 
assimilar aquilo. É muito comum que profissionais 
já habituados a lidar com anatomia e cadáveres não 
consigam suportar a carga emocional do trabalho 
em cenas de crime. ele já teve isso na faculdade, 
mas, como eu disse, a teoria é muito diferente da 
prática. depois de alguns meses indo aos locais de 
crime, e com a formação da Psicologia, ele já estará 
apto a trabalhar com os perfis criminais. ao longo 
da carreira, no entanto, ele precisa ler muito. todos 
os dias é preciso se atualizar. a formação é feita 
durante a carreira. 

Contato:  Quais são as formações iniciais 
dos peritos que trabalham no local do crime?

daniel: no concurso há algumas 
especializações. engenharias, contabilidade, 
informática, biologia, química e bioquímica. nas 
perícias audiovisuais trabalham profissionais 
formados em artes visuais, desenho industrial, etc. 
os médicos podem trabalhar em áreas do iml e 
outras especialidades, como os formados em direito, 
pedagogia, matemática, física e Psicologia entram na 
área geral. há um leque muito grande de formações 
acadêmicas.

Contato: Quais são os seus projetos 
enquanto diretor?

daniel: no geral, nossos projetos incluem 
um concurso em andamento, que o governo pediu 
para segurar um tempo devido à precária situação 
financeira, mas que nós vamos efetivar. a ideia é 
fazer este concurso e formar um pessoal, para suprir 
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tenho disposição para criar 
coisas novas, em especial 
as voltadas para a área da 

Psicologia.
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as nossas deficiências no quadro de servidores, já 
que hoje temos 180 peritos criminais frente a uma 
necessidade de 600 e este número tende a cair ainda 
mais, pois muitos dão entrada na aposentadoria. 
além disso, queremos implantar mais onze sessões 
pelo interior do estado e construir os polos de 
londrina, maringá e Cascavel. Queremos, ainda, 
sair deste prédio [que fica na avenida visconde de 
guarapuava, região central de Curitiba]. já temos 
licitação aprovada para a construção da nova sede 
do instituto de Criminalística, com instalações mais 
modernas, melhores aportes de recursos, melhores 
condições de espaço e equipamentos para receber o 
pessoal que será contratado no concurso. isto será 
importante também para o atendimento às vítimas e 
parentes, que não tem um lugar próprio para ficar e 

não recebem atendimento psicológico, sendo também 
parte do projeto incorporar este atendimento. a minha 
intenção é que a Psicologia se coloque aqui dentro 
no espaço que é dela. eu participei das principais 
inovações dos últimos 20 anos, como a fundação 
do sindicato dos Peritos oficiais e auxiliares do 
estado do Paraná e da própria Polícia Científica, 
que tradicionalmente pertencia à Polícia Civil, 
sendo que em 2000, 2001 saímos para sermos um 
órgão independente. eu fui um dos responsáveis 
diretos por isso, tanto que desenhei o brasão da 
Polícia Científica. eu dei o arranque para termos 
hoje laboratórios de alta tecnologia com profissionais 
altamente capacitados. tenho disposição para criar 
coisas novas, em especial as voltadas para a área da 
Psicologia. 

ENTREvISTA



27

“eu sou uma menina”. a frase era proferida 
diariamente por joey Romero, um menino filho 
de norte-americanos, desde que aprendeu as suas 
primeiras palavras. mas joey tinha nascido em 
um corpo masculino. e isso lhe causava muito 
sofrimento. os pais de joey aceitaram o fato de que a 
criança não se identificava em seu corpo e permitiram 
que fosse realizado um procedimento hormonal 
ainda na adolescência para que josie, seu novo nome 
nos documentos e para a sociedade, crescesse com 
características femininas. Caso parecido aconteceu 
com lulu, uma menina argentina que conseguiu 
inédita decisão judicial para mudar o nome de manuel 
para luana. lulu conta com um acompanhamento 
psicológico neste importante processo de transição 
e, principalmente, com o apoio dos pais.  

o caso de josie e lulu são apenas alguns 
exemplos de situações que acontecem ao redor 
do mundo e desafiam a sociedade a aceitar, sem 
preconceitos, meninas e meninos transexuais. mas, 
segundo a Psicóloga Karlesy stamm Batista (CRP-
08/16133), especialista em terapia sexual que atende 
em sua clínica o público de lésbicas, gays, bissexuais 
e transexuais (lgBt), o maior preconceito pode 
acontecer antes mesmo de sair de a criança sair de 
casa, vindo da família. ela salienta a importância 
de os pais observarem comportamentos duradouros, 
como, por exemplo, quando as crianças afirmam 
serem do sexo oposto ao do nascimento, rejeitam 
brinquedos e roupas culturalmente indicadas ao seu 
gênero e sofrem ao serem lembrados de seu sexo 
anatômico. “É preciso buscar a psicoterapia, tanto 
para a criança, quando para os pais, objetivando 
o entendimento desta situação, bem como o 
preparo da família para um futuro diagnóstico 
de transexualidade”, explica Karlesy. “ou seja, o 
ambiente familiar esclarecido e não cego para o que 
acontece na vida de sua criança pode ser uma grande 

possibilidade de um futuro sólido para o indivíduo 
que possui uma identidade de gênero discordante 
de seu sexo anatômico desde a infância”, completa 
ela. segundo toni Reis, diretor executivo do grupo 
dignidade, “as consequências das experiências 
negativas na infância e na adolescência em relação 
à própria condição sexual e identidade de gênero 
podem trazer sequelas muito ruins mais tarde na vida, 
como sentimento de culpa e vergonha, ansiedade, 
depressão, dificuldade e timidez em se relacionar 
com pessoas desconhecidas, isolamento social e até 
práticas sexuais não seguras e outros comportamentos 
destrutivos e de risco, fenômenos estes às vezes 
conhecidos como ‘homofobia internalizada’, além do 
suicídio”. ainda de acordo com ele, a pessoa lgBt 
que resolve as questões de autoaceitação e identidade 
de gênero nos anos formativos – principalmente 
por meio do acompanhamento psicológico – viverá 
melhor a vida adulta. 

no entanto, nem sempre este processo de 
aceitação por parte da família acontece a exemplo 
do caso da pequena josie e da argentina lulu. “a 
família tende a criar uma idealização, que começa 
ainda na gravidez e se estende pela infância. o pai, ao 
saber que terá um menino, já o imagina jogando futebol, 
sendo um ‘pegador’ na adolescência. a mãe, ao saber 
que gera uma menina, compra roupinhas cor de rosa 
e sonha com o casamento”, exemplifica a Psicóloga. 
estes padrões culturalmente estabelecidos do que se 
espera de meninos e meninas são radicalmente rompidos 
quando a criança passa a demonstrar comportamentos 
diferenciados. “a pior atitude que os pais podem tomar, 
e que infelizmente vemos muito, é tentar ‘curar’ o 
filho. Para isso, levam em diversos profissionais, nunca 
satisfeitos com o atendimento prestado enquanto não 
encontram a suposta ‘cura’”, conta. 

nestes casos, em que a aceitação da família 

TRAbALhO DE pSICóLOGAS(OS) 
AUxILIA NA ACEITAçãO DA 
DIvERSIDADE SExUAL
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não acontece, é muito comum que a própria pessoa 
cresça com preconceitos arraigados em sua mente. 
elas passam a ter dificuldades de se aceitar e negam 
sua condição, seja trans ou homossexual (ver box). 
“acredito que a luta pela aceitação da família e por 
si mesmo sejam os maiores desafios encontrados hoje 
pelas pessoas lgBt”, opina Karlesy. já o diretor 
do grupo dignidade – que tem por missão “atuar 
na defesa e promoção da livre condição sexual e 
dos direitos humanos de gays, lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais (lgBt)” – observa que a 
aceitação de condição homossexual é hoje mais 
fácil, enquanto tem aumentado a procura do grupo 
por adolescentes trans, sobretudo por passar por 
experiências vexativas na escola. “neste caso, temos 
acionado o ministério Público e as secretarias 
de educação, uma vez que já existem normas 
estabelecidas pela secretaria de estado da educação 
para evitar esse tipo de situação”, conta ele. uma 
destas normas a que toni se refere é a instrução 
Conjunta nº 02/10, que “instrui os estabelecimentos 
do sistema estadual de ensino do Paraná, incluir a 
partir do ano de 2010, o nome social do aluno e ou 
da aluna travesti ou transexual, maior de 18 anos, 
que requeira por escrito nos documentos internos 
da escola”.   

PsiCologia no ProCEsso 
transExualizaDor

o papel da(o) Psicóloga(o) vai além do 
atendimento clínico para auxiliar lésbicas, gays e 
transexuais a se aceitarem e viverem melhor. Por 
lei, qualquer pessoa que pretenda alterar o nome 
de registro ou realizar tratamentos hormonais e 
cirurgia de redesignação sexual devem passar por 
uma avaliação psicológica e obter um laudo. 

desde 2008, por advento da portaria nº 457, 
de agosto de 2008, o sus (sistema único de saúde) 
oferece tratamentos para modificação corporal. 
entretanto, para que os procedimentos sejam 
realizados, é preciso que o candidato seja maior de 
idade e passe por acompanhamento psicológico por, 
no mínimo, dois anos. além disso, o profissional 
deve emitir um laudo favorável com o diagnóstico 
de transexualidade. 

este processo é importante, pois há casos 
em que a pessoa não está segura de sua decisão e 
apenas uma(um) Psicóloga(o) está apta(o) a identificar 
possíveis inseguranças. “atendi certa vez uma 
mulher que pretendia retirar as mamas. ela já havia 
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iniciado tratamento hormonal para engrossar a voz 
e estimular o crescimento de pelos no corpo. no 
entanto, no decorrer das consultas, chegamos à 
conclusão de que a cultura religiosa daquela mulher 
a fazia se sentir culpada por ser transexual, apesar de 
esta ser uma vontade dela. a retirada das mamas a 
faria se sentir mutilada”, conta a Psicóloga Karlesy. 

Karlesy comenta que, durantes os 
atendimentos, é importante chamar a pessoa pelo 
nome com o qual ela se identifica, pois isto pode, em 
algum momento, despertá-la para um erro. “acontece 
de, em um dado ponto das consultas, a pessoa me 
dizer: ‘eu não me identifico com este nome que pelo 
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qual você está me chamando’. Por isso é importante 
fazer este acompanhamento psicológico antes de 
tomar providências como a homonização por conta 
própria”, ressalta ela. 

no consultório, a Psicóloga se utiliza de 
diversas técnicas a fim de que a pessoa passe a 
compreender melhor a sua personalidade e condição 
sexual, como atividades, tarefas para casa – como, 
por exemplo, responder em uma folha de papel à 
pergunta ‘quem sou eu?’ – e até mesmo a hipnose. 
“Por meio da hipnose, a pessoa volta ao passado e 
ressignifica a sua condição, passa a entender fatos 
como o bullying na infância”. 

CaMinhos na soCiEDaDE

após este importante processo de 
autoaceitação, a pessoa homo ou transexual passa 
a enfrentar os desafios na sociedade. Como, por 
exemplo, comunicar ao gestor no trabalho que irá se 
submeter ao tratamento de mudança de sexo? Como 
enfrentar uma entrevista de emprego, assumindo a 
sua condição sexual? segundo Karlesy, o trabalho 
que ela realiza é no sentido de empoderar o sujeito. 
“encaminhamos a pessoa para a entrevista com 
a ansiedade sob controle, encorajando-o a usar 
seu nome social. ou, quando a pessoa já tem um 
emprego, conversamos com o gestor para que ele 
entenda a situação”, explica. 

ela conta que o estigma de que todo travesti 
ou transexual acaba indo para a prostituição não é 
verdadeiro. “Claro que isso acontece, mas são casos 
em que a pessoa não teve apoio familiar algum, foi 
expulsa de casa, abandonou a escola também por 
falta de apoio. se a família dá base educacional, 
as coisas se encaminham melhor”, diz a Psicóloga. 

segundo Karlesy, o trabalho da(o) Psicóloga(o) é o 
de auxiliar a pessoa a encontrar um caminho, que 
pode ser um emprego ou uma atividade autônoma. 
“tivemos aqui no grupo uma pessoa que não se 
encontrava no mercado de trabalho, mas sabia fazer 
pão de mel. isso deu tão certo que hoje ela vive bem 
desta atividade”, conta, com um sorriso no rosto de 
quem se sente gratificada ao ver casos de sucesso 
como este. 

outro grande desafio, que tem sido enfrentado 
cada vez mais pelas pessoas lgBt, é o de 
comunicar a decisão tardia de assumir a homo ou 
transexualidade. “atendo aqui no consultório muitos 
homens casados, pais de família, e que, aos 50 ou 
60 anos, decidem se assumir”, conta Karlesy. nestes 
casos, é preciso realizar um acompanhamento 
também da família, pois o casamento precisa tomar 
novos rumos. “nem sempre o casal se separa. às 
vezes a mulher e o homem optam por caminhos 
alternativos, como o de viver sua transexualidade 
apenas em alguns dias da semana”, exemplifica a 
profissional. 

a PsiCologia Para toDas(os)

diante da importância tão marcante da Psicologia na vida destas pessoas, um desafio que ainda precisa ser 
vencido é o de instigar as(os) Psicólogas(os) a trabalhar nesta área. Karlesy, que fez estágio em uma ong ainda na 
faculdade, opina que a maioria das pessoas que se interessam pelo tema não vão para a área clínica. “Quem se forma e 
se interesse pelo público lgBt tende a permanecer na área acadêmica e na luta pelos direitos”, diz. “vejo que muitos 
profissionais até atendem este público, mas não querem vincular seu consultório”. outro ponto que os lgBt precisam 
enfrentar é que nem sempre a(o) Psicóloga(o) está preparada(o) para este atendimento específico. “É preciso mais que 
interesse. É preciso saber ouvir sem julgar, respeitar as singularidades desta pessoa”, conta a Psicóloga. “não podemos 
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fazer destas pessoas verdadeiros ratos de laboratório, 
buscando falar dos aspectos sexuais mesmo quando 
ela apresenta um quadro de depressão, por exemplo”. 

ela destaca ainda que a(o) Psicóloga(o) que quiser 
trabalhar nesta área precisa estudar constantemente, 
buscar livros, notícias, novas legislações e tudo que diz 
respeito a este universo. “os termos sempre mudam, 
assim como a forma que a sociedade lida com estas 
pessoas. se sai uma notícia sobre o uso de banheiros 
femininos para mulheres trans, por exemplo, eu preciso 
estar por dentro para passar essa informação a elas”. 

toni Reis opina que seria possível elevar o 
número de profissionais atendendo se, por exemplo, 
fosse aumentado o número de Psicólogas(os) dentro do 
quadro de profissionais nos estabelecimentos públicos de 
ensino. “outra forma de atender melhor a essa demanda 
seria com a oferta de serviços gratuitos nas universidades, 
como acontece com os núcleos de atendimento jurídico 
(ou equivalente), por exemplo”, diz.    

aMBulatório PÚBliCo 

Quando a pessoa não tem acesso ao atendimento 
psicológico por falta de condições financeiras, pode 
recorrer ao CPatt (Centro de Pesquisa e atendimento 
para travestis e transexuais). o Centro foi criado em 
2013, depois de o estado do Paraná se sensibilizar para a 
necessidade de um atendimento especializado àqueles que 
buscam o processo transexualizador. hoje, há 146 pessoas 
cadastradas no CPatt e 70 recebendo atendimento 
efetivo por uma equipe multidisciplinar composta por 
duas Psicólogas, duas técnicas de enfermagem, uma 
assistente social e um médico clínico geral. de acordo 
com Carla amaral, coordenadora do ambulatório, 
ainda falta melhorar a estrutura para melhor atender à 
população. “a nossa equipe precisaria de fonoaudiólogos, 

psiquiatras e médicos endocrinologistas”, conta. a falta do 
endocrinologista é responsável pela não disponibilização 
do tratamento hormonal. “Queremos disponibilizar este 
tratamento gratuitamente no futuro, com a distribuição 
dos hormônios pelo estado”, planeja Carla. 

outra dificuldade enfrentada no CPatt é a falta 
de formação dos profissionais no tema e a estrutura 
que não comportaria um aumento na demanda – 
hoje o atendimento chega apenas à Curitiba e região 
metropolitana, mas é preciso atingir o estado inteiro. 

mas, quem pretende realizar cirurgias de 
readequação sexual, como retirada de mamas e 
redesignação do órgão genital, precisa sair do Paraná, 
pois ainda não há um centro hospitalar preparado para 
tais intervenções. apenas em são Paulo, Rio de janeiro, 
Porto alegre e goiás é possível se submeter às cirurgias. 
“estamos tentando articular alguma parceria com uma 
instituição hospitalar pública, mas o diálogo tem sido 
difícil até agora”, conta Carla. 

mesmo com tantos obstáculos, o CPatt presta 
hoje um serviço essencial para a população transexual. 
“muitos meninos que se sentem meninas não têm 
coragem de dar o primeiro passo para sair desta casca 
que lhes traz tanto sofrimento, muitas vezes por medo do 
preconceito que irão enfrentar”, constata a coordenadora, 
que já viveu o processo transexualizador. “o trabalho 
do Psicólogo aqui no centro é de suma importância, pois 
ajuda essas meninas e meninos e enfrentar o processo 
de forma mais branda, contribuindo para baixar a 
ansiedade, por exemplo”. Carla conta que há casos em que 
o preconceito gera desânimo de procurar emprego e até 
intenções suicidas. “Cada pessoa é singular. o objetivo é 
o mesmo, mas cada um chega com suas próprias histórias 
de vida. a Psicologia é fundamental neste processo de 
transformação sexual”, finaliza. 
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N os últimos tempos, temos visto um 
fluxo cada vez maior de práticas 
terapêuticas que são apresentadas 
e consumidas pela população. 

algumas delas recebem um termo mais oficial 
como “terapias integrativas e complementares”, 
sendo aceitas pela comunidade científica por terem 
alguma validação com pesquisas e resultados mais 
substanciais. outras tem sido colocadas à margem 
como “terapias alternativas” por não se conseguir 
avaliar e mensurar seus resultados com os vieses 
e as técnicas de pesquisa disponíveis atualmente.

 Com esforços vigorosos de cientistas e 
praticantes, a meditação saiu do hall marginalizado 
e ocupa hoje um espaço entre os tratamentos 
complementares, tendo centros de estudo e pesquisa 
em universidades nacionais e internacionais. 
um dos reconhecimentos internacionais de sua 
importância é a indicação da oms (organização 
mundial de saúde) da prática da meditação como 
tratamento complementar para hipertensão e 
doenças cardiovasculares.

 a discussão entre a Psicologia e a 
meditação não é de hoje. nos últimos 45 anos, as 
práticas meditativas das tradições orientais têm sido 
estudadas por cientistas ocidentais com o intuito 
de compreendê-las em seu funcionamento e efeitos 
benéficos para o indivíduo. algumas linhas da 
Psicologia ocidental já se aventuraram em construir 
diálogos com o conhecimento oriental, dentre elas: 
a Psicanálise de erick Fromm em “Zen-Budismo e 
Psicanálise”; a Psicologia analítica de Carl gustav 
jung em “Psicologia e Religião oriental”; a gestalt-
terapia de Fritz Pearl e sua técnica de “experiência 
do nada” embasada no Zen-Budismo (Pinheiro, 
2009). 

mais recentemente, a Psicologia Cognitiva e 
as pesquisas sobre mindfulness têm reconhecido a 
eficácia do treinamento de uma “atenção plena” para 
o tratamento de transtornos relacionados ao humor e 
estresse (Kabat-Zinn, 2003). atualmente a meditação 
vem sendo estudada não só no campo da Psicologia, 
mas também da neurociência, Psiquiatria, medicina 
Comportamental, Psineuroimunologia, entre outros. 
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ponderar. Pensar sobre. v.i. Pensar, refletir.”. 
observa-se de início uma diferença processual e 
funcional entre a reflexão/ponderação e aquilo que 
as práticas meditativas orientais propõem. 

Buscando compreender com cuidado como 
designá-la, Cardoso e colaboradores (2009) 
desenvolveram uma definição mais operacional 
da meditação para padronizá-la para fins científicos 
e clínicos. Para eles, a meditação é um estado 
autoinduzido, autoaplicável, que é alcançado por 
uma técnica específica e claramente definida, 
utilizando algum tipo de foco para evitar o 
envolvimento com sequências de pensamentos, 
sensações ou distrações; envolve o “relaxamento 
da lógica”, que é um estado de “não analisar”, “não 
julgar”, “não criar expectativa”; e em algum ponto 
do processo acontece um relaxamento psicofísico, 
com relaxamento muscular mensurável.

Com esta definição fica fácil compreender 
que quando se escuta que “fulano” medita, muitas 
imagens possam se apresentar na mente de quem 
escuta – dentre elas a mais clássica de uma pessoa 
sentada no chão, em uma postura ereta, de pernas 
cruzadas e com o rosto sereno e parado. há ainda 
outra, de uma pessoa realizando movimentos 
suaves de uma coreografia lenta e contínua. ou 
uma terceira, de uma pessoa deitada recebendo 
algum tipo de instrução por meio de outra pessoa 
ou aparelho de som – todas estas possibilidades não 
estão incorretas, pois não é o fenômeno externo 
que diz se alguém está meditando ou não, mas a 
postura interna. 

no entanto, entender as diferenças entre estas 
práticas pode elucidar este grande guarda-chuva 
que chamamos de meditação e qual caminho cada 
técnica segue. 

 as técnicas de meditação distinguem-
se segundo o tipo de atenção que é requerida do 
meditador – esta pode ser concentrada ou difusa. 
Concentrada, pois durante a prática o indivíduo 
coloca toda a sua atenção em um único foco. 
difusa ou de atentividade, pois durante o processo 
meditativo busca-se estar plenamente atento às 
sensações e pensamentos do momento, sem se 
apegar em qualquer um deles. outra forma de 
diferenciar é saber se estas técnicas se utilizam de 
movimentos corporais ou não, sendo denominadas 
de ativas ou passivas, respectivamente. 

seu estudo pode contribuir nos campos da pesquisa 
básica, nos processos de atenção, consciência e 
emoção, bem como da pesquisa aplicada voltada 
para o entendimento da aplicação da meditação em 
questões psicológicas e psicossomáticas (menezes, 
dell’aglio & Bizarro, 2011).

em termos práticos, algumas possíveis 
aproximações entre as disciplinas Psicologia e 
meditação foram desenvolvidas pelos pesquisadores 
norte-americanos Walsh & shapiro (2006). Para os 
autores, a meditação e muitas psicoterapias buscam 
como processo central a tomada de consciência 
(awareness) a respeito da experiência vivida e o 
refinamento desta consciência.  Fritz Pearls já 
comentava que a consciência – por e sobre si mesmo 
– é curativa, enquanto Rogers pontuava que pessoas 
plenamente funcionais permitem a consciência fluir 
livremente para dentro e para fora da experiência.

um segundo ponto é o processo de 
desidentificação, termo usado em meditação e 
que significa o desapego de situações negativas 
e positivas que se apresentam na experiência. 
este desapego é buscado em todas as técnicas 
meditativas e pode trazer um poderoso efeito para a 
saúde mental. no entanto, é menos desenvolvido nas 
psicoterapias, sendo a técnica de dessensibilização 
sistemática talvez o entendimento psicológico mais 
próximo deste processo. a psicoterapia, por sua 
vez, pode trazer o suporte psicológico necessário 
para integrar as experiências internas vivenciadas 
durante a meditação. 

Com estas observações, abre-se um 
questionamento: se as duas disciplinas possuem 
espaços comuns, por que não explorar estas 
afinidades para um maior enriquecimento de 
ambas? Cientificamente, estas perguntas vêm 
sendo exploradas, mas, na prática, como estes 
conhecimentos podem contribuir com o instrumental 
da(o) Psicóloga(o)?  talvez seja necessário ainda 
um primeiro passo em direção a esclarecer o que 
é a meditação, e assim poder discernir daquilo 
que ela não é.

a forma como termo meditação é usado na 
cultura ocidental pode gerar enganos, uma vez que 
a palavra “meditação” é usada indiscriminadamente 
para nomear diferentes práticas de introspecção. 
no dicionário online da língua portuguesa, lemos 
a definição de meditação como “v.t. Considerar, 

ARTIGO



33

SEGUEM AbAIxO ALGUMAS pRÁTICAS 
MEDITATIvAS CONhECIDAS E SUAS 
DISTINçõES E bENEfíCIOS:

MINDfULNESS

(tipo – atenção: difusa/atentividade. movimentos: 
ativa ou Passiva)

o objetivo desta prática é desenvolver a 
habilidade que pesquisadores tem denominado 
de mindfulness, também entendida como atenção 
plena ou consciência plena. isto acontece por meio 
de exercícios de atenção plena aos movimentos 
corporais, à respiração e às sensações do corpo em 
estado de repouso. outras técnicas derivam destas 
três variações, porém o objetivo comum de todas elas 
é desenvolver a observação curiosa e atenta a todos 
os processos do corpo e da mente, adotando uma 
postura interna de não julgamento, permitindo ao 
praticante reconhecer a sua experiência imediata de 
seu corpo e mente. este estado pode ser denominado 
simplesmente de presença. 

Benefício: o mindfulness, por ser foco de 
maiores pesquisas, tem apontado resultados no 
tratamento das seguintes condições: ansiedade, 
depressão, dor crônica, câncer, dependência de 
substâncias, agressividade, artrites e fibromialgia. 

seus resultados positivos indicam a melhora na 
aceitação da dor; melhora no manejo de situações de 
alto grau de estresse; diminuição de agressividade 
em pacientes psiquiátricos; e melhora da qualidade 
de vida para a população em geral.

vIpASSANA 

(tipo – atenção: difusa/atentividade. movimentos: 
Passiva)

técnica advinda da tradição Budista, está 
repleta de correlações com esta filosofia, dentre elas 
o conceito de que tudo é impermanente (anicca), 
de que o sofrimento humano é resultado do apego 
(dukkha) e de que se nada é permanente então não 
existe alma, essência, self e ego (annata). desta forma, 
se não há apego, não há sofrimento e não existe “eu”. 
esta técnica se baseia na atenção constante a todas 
as sensações do corpo e a compreensão destes três 
conceitos leva o praticante a não reagir ao que observa 
e gerar um estado de meditação.

Benefício: desenvolve as capacidades 
simultâneas de relaxamento, estabilidade atencional 
e vivacidade. a própria habilidade de relaxamento 
promove uma respiração mais ritmada, gerando 
um senso de concentração, e este ajuste respiratório 
proporciona um reequilíbrio da energia emocional.
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EkAGRATA 

(tipo – atenção: Concentrada. movimentos: 
Passiva)

É uma técnica proveniente da tradição do 
Raja-Yoga, em que o praticante deve buscar focar 
toda sua atenção em um único objeto, limpando os 
pensamentos e distrações e retornando o foco a uma 
escala em que o sujeito e o objeto de atenção não 
mais se dissociem, tornando-se um só. este objeto 
pode ser a respiração, uma imagem, ou mesmo um 
objeto comum.

Benefício: no ekagrata, busca-se a limpeza 
das distrações geradas pela mente com relação à 
capacidade de manter o contato com o que é observado, 
sugerindo a promoção de um consequente aumento 
de contato com a realidade. 

existem diversas outras técnicas de meditação 
ativas (como, por exemplo, danças, coreografias e 
caminhadas) e outras passivas (como, por exemplo, 
cantar mantras ou repetir orações e visualizar 
uma imagem na mente exatamente igual a que viu 
anteriormente) e que vão usar ambos os tipos de 
atenção comentados. 

Para aprofundar os conhecimentos acerca 
da meditação, o mais importante é iniciar uma 
prática meditativa com regularidade. uma premissa 
da meditação é que ela só pode ser compreendida 
efetivamente quando praticada. o conhecimento 
proveniente da leitura de textos e informações a respeito 
da meditação só poderão ser confirmados e realmente 
compreendidos quando o indivíduo praticá-la. 

a técnica mais estudada cientificamente é o 
mindfulness. Prática derivada das tradições budistas, 
em que se buscou a remoção de termos e conceitos 
filosóficos e religiosos para poder ser disponibilizada 
para qualquer tipo de público. 

no Brasil, existem algumas formações em 
módulos de imersão voltadas para a áreas diversas, 
porém, até o momento, o único centro de formação 
vinculado a uma universidade e grupos de pesquisa 
sobre mindfulness e saúde é o Centro mente aberta 
(www.mindfulnessbrasil.com). a formação é realizada 
por, no mínimo, um ano, em que o aluno deve realizar 
práticas diárias de meditação, apresentar estudos 
teóricos e conduzir um grupo no programa de oito 

semanas de práticas de mindfulness.

nos eua, a disponibilidade de formações 
é mais ampla. a mais conceituada é coordenada 
pelo próprio professor john Kabat-Zinn do 
departamento de medicina da universidade de 
massachussets (www.umassmed.edu/cfm/) e 
idealizador do programa denominado mBsR 
(mindfulness Based stress Reduction – Redução 
do estresse Baseado em mindfulness) e do mBCt 
(mindfulness Based Cognitive therapy – terapia 
Cognitiva Baseada em mindfulness). 

já na inglaterra o instituto Breathworks 
(www.breathworks-mindfulness.org.uk) tem sido 
o mais conceituado. Cada vez mais as formações 
em mindfulness vem se disseminando por toda a 
europa, principalmente na espanha e Portugal.

mais informações em português sobre 
meditação e mindfulness você pode acessar em: 
www.inciativamindfulness.com.br e www.
mindfulnessbrasil.com. 

se o tema te interessou e caso tenha 
surgido dúvidas ou necessidade de maiores 
informações, por favor, encaminhe um e-mail para  
volnei.pinheirojr@gmail.com. 
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SINDICATO DOS PSICÓLOGOS NO ESTADO DO PARANÁ
Telefone: (41) 3224-4658
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sindypsipr@sindypsipr.com.br
www.sindypsipr.com.br
Facebook.com/sindypsi

Entre em contato
com o Sindypsi-PR

O mês de março trouxe um gosto amargo para os psicó-
logos e psicólogas do Brasil. O Congresso Nacional 
optou por manter o veto 31 da Presidência da República 
ao Projeto de Lei nº 3.338/08, que regulamentaria a 
jornada de trabalho do psicólogo em no máximo 30 
horas semanais sem redução salarial. A sessão conjunta 
entre deputados e senadores que analisou o veto foi 
conduzida da maneira mais autoritária possível.  Com o 
plenário esvaziado, o presidente da sessão no momen-
to, Romero Jucá (PMDB/RR), abriu o painel e encerrou a 
votação rapidamente, tornando impossível que o 
número su�ciente de votos para derrubar o veto fosse 
atingido.

Participamos ativamente da luta pela aprovação do PL 
das 30 horas. Em 2014, organizamos mesas redondas 
em locais de trabalho e universidades das cidades de 
Irati, Ponta Grosa, União da Vitória e São Mateus do Sul. 
Em Curitiba, promovemos  encontros nas universidade, 
Dom Bosco, UFPR, Facel, PUC-PR e Pequeno Príncipe. 
Para dar mais visibilidade à nossa luta, �zemos Atos 
Estaduais pela Jornada de 30 Horas para os Psicólogos 
na capital paranaense. Organizamos um debate com o 
relator do PL das 30 horas na Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJC) na Câmara dos Deputados. 

Nas redes sociais, criamos a página Psicologia: 30 horas 
JÁ no Facebook, que serviu de instrumento de mobiliza-
ção e organização da categoria em todo o país e que, 
hoje, é  a principal referência nacional de comunicação 
das atividades da campanha. A nossa mobilização, no 
entanto, não foi su�ciente para barrar o veto da 
Presidência da República, por meio do vice-presidente 
Michel Temer, ao nosso projeto de lei. Nesse momento, 
outra luta começou. 

Imediatamente após a Presidência da República ter 
decidido vetar o PL das 30 horas integralmente, o 
Sindypsi PR deu início a uma empreitada em busca de 
apoios para derrubar o veto no Congresso Nacional. 
Organizamos quatro viagens para Brasília e percorremos 
todos os gabinetes possíveis para pressionar deputados, 
deputadas, senadores e senadoras a se compromete-
rem com a nossa luta. Infelizmente, por falta de vontade 
política, nosso projeto foi vetado e os cerca de 250 mil 
psicólogos e psicólogas do Brasil assistiram a um episó-
dio de desrespeito nunca antes visto pela categoria. 

A LUTA NÃO ACABOU

Responderemos a esse desrespeito com mais luta. 
Agora, os parlamentares já sabem da nossa reivindica-
ção e da nossa capacidade de organização. Prova disso é 
que recorreram a um golpe na sessão conjunta do 
Congresso Nacional para barrar a aprovação do nosso 
PL, pois sabiam que a possibilidade de derrubada do 
veto 31 era real. O Sindypsi PR e demais entidades da 
Psicologia estão traçando estratégias para de�nir os 
próximos rumos da luta por mais qualidade de vida para 
os psicólogos e psicólogas do Brasil. 

O Projeto de Lei que regulamenta a jornada de 30 horas 
para a categoria foi reapresentado em meados de março 
pelo deputado federal Felipe Bornier (PSD/RJ). O texto 
do PL nº 769/2015 é o mesmo do PL  nº 3.338/08. Ainda 
não foram traçadas estratégias para a tramitação do PL, 
mas o Sindypsi PR participará ativamente desse proces-
so e convida todos os psicólogos e as psicólogas do 
Paraná a se juntarem nessa caminhada por uma jornada 
de trabalho mais justa para a nossa categoria. 

TRAMITAÇÃO DO PL DAS 30 HORAS CHEGA AO FIM, 
MAS A LUTA NÃO ACABOU
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