
Ano 20  |  Edição 117  |  Maio/Junho 2018  |  Conselho Regional de Psicologia do Paraná

Tecnologia
Startups procuram novas

soluções para velhos problemas
e mudam relações de trabalho

Maio Amarelo
Jovens no trânsito: a família

pode melhorar o comportamento
e reduzir acidentes?

CRP-PR cria cadastro
para Psicólogas(os) que

atendem em Libras

Inclusão

A ÉPOCA DAS
INCERTEZAS





CONTATO 117 | 3

SU
M

Á
RI

O05 Curtas

NISE: A loucura também tem coração
06 Resenha

14 Inclusão
CRP-PR cria cadastro para Psicólogas(os) que atendem em Libras

15 Luta Antimanicomial
Comemoramos e desejamos

17 Trabalho
A época das incertezas

21 Inovação
Startup: uma empresa que interessa à Psicologia

24 Maio Amarelo
Jovens no Trânsito: a família pode melhorar o comportamento e reduzir acidentes?

27 Pró-Mulher
Defensoria Pública do Paraná lança núcleo de promoção dos direitos da mulher

28 Coluna Ética
Valores que não têm preço

29 Orientação e Fiscalização
Como são realizadas as inspeções da COF?

31 Avaliação Psicólogica
Boas Práticas em avaliação psicológica: contexto da saúde

33 Informativo
XVIEPP e II CIPTF: Fortalecendo conexões sustentáveis

34 Espaço PSI
O CRP-PR é meu, o CRP-PR é nosso

07 Políticas Públicas 
A defesa das políticas públicas é (também) a defesa do campo de trabalho das(os) Psicólogas(os)

09 Comportamento
Filhotes: pets da família

11 Linguagens
O que escrevemos nos descreve?

Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região (CRP-PR)
Produção: Revista Contato: Informativo Bimestral do Conselho Regional de Psicologia 8º Região (ISSN – 1808-2645) • Site: www.crppr.org.br  
Endereço (sede): Avenida São José, 699, Cristo Rei, Curitiba-PR | CEP 80050-350 • Contatos: (41) 3013-5766 | comunicacao08@crppr.org.br
Tiragem: 18.500 mil exemplares • Impressão: Lunagraf • Jornalista responsável: Ellen Nemitz (17.589/RS) • Estagiária de jornalismo: Jessica Brasil 
Skroch • Redação: Ellen Nemitz e Karla Losse Mendes  • Coordenadora da Comissão de Comunicação Social: Sandra Mosello • Revisão: Ellen Nemitz e 
Angelo Horst
Diagramação: Josiane Tochetto • Ilustrações de capa: Freepik (www.freepik.com) • Projeto gráfico: Agência Cupola 
Preço da assinatura anual (6 edições): R$ 30,00

OS ARTIGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES, NÃO EXPRESSANDO NECESSARIAMENTE A OPINIÃO DO CRP-PR 
Diretoria:
Psic. João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173) - Conselheiro Presidente • Psic. Rosangela Lopes de Camargo Cardoso (CRP-08/01520) - Conselhei-
ra Vice-presidente • Psic. Francisco Mario Pereira Mendes (CRP-08/01774) - Conselheiro-Teroureiro • Psic. Carolina de Souza Walger de Almeida (CRP-
08/11381) - Conselheira-Secretária 
Conselheiras e conselheiros:
Adriane Wollmann, Angela Sanson Zewe, Camila Maia de Oliveira Borges Paraná, Celia Regina Cortellete, Debora Cruz Marinho, Deisy Maria Rodrigues 
Joppert, Elisa Mara Ribeiro da Silva, Erica Antunes Carlos, Frank da Silva Veiga, Gilberto Gaertner, Iara Lais Raittz Baratieri, Jane Biscaia Hartmann, Jane 
Margareth Moreira de Carvalho, Luciano Bugalski, Ludiana Cardozo Rodrigues, Mari Angela Calderari Oliveira, Maria Cristina Neiva de Carvalho, Maria 
Sezineide Cavalcante de Melo, Mariana de Oliveira Prochet, Nelson Fernandes Junior, Sandra Cristine Machado Mosello, Sandra Regina Fergutz dos 
Santos Batista, Semiramis Maria Amorim Vedovatto, Silvio Araujo Vailões, Suzana Maria Borges.



EDITORIAL

Quando a Reforma Trabalhista começou a ser discutida, muita gente saiu 
em defesa e outros muitos a criticaram. Hoje, cerca de seis meses após a 
sua aprovação e implementação, a dúvida sobre seus efeitos no mercado de 
trabalho e na saúde das pessoas ainda paira. A Revista Contato ouviu diver-
sos especialistas e eles foram unânimes em dizer que ainda é cedo para tirar 
conclusões. No entanto, a reportagem traz opiniões e reflexões importantes 
sobre o papel da(o) Psicóloga(o) neste cenário de incertezas. Além disso, 
você poderá conferir um texto instigante sobre a atuação de profissionais 
nas startups e o papel destas novas organizações no mundo do trabalho.

Um balanço sobre ganhos e perdas também é feito em relação à Luta 
Antimanicomial. A Psicóloga Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/01494) 
traz aspectos que podemos comemorar, como a constituição da Rede de 
Apoio Psicossocial (RAPS), e desejar, como a ampliação deste modelo de 
cuidado em liberdade, sem a volta dos manicômios. A resenha da edição, 
sobre o filme “Nise, o coração da loucura”, faz o coroamento da discussão.

Esta edição da Revista Contato tem ainda um texto delicado sobre o proces-
so da escrita como ferramenta terapêutica, um artigo sobre a influência da 
família da formação de jovens condutores, uma matéria sobre a relação das 
pessoas com seus animais de estimação – e o luto com a partida dos bichi-
nhos – e muito mais.

Boa leitura!
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O que é laudo psicológico? Que resul-
tados uma perícia psicológica pode 
oferecer? As respostas a estas e 

outras perguntas nem sempre estão claras 
para juízes, defensores públicos e demais 
operadores do Direito. Para oferecer melhor 
atendimento aos usuários do Sistema de 
Justiça, o Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná (CRP-PR) e a Defensoria Pública 
(DP) vêm realizando ações integradas. 

Uma das pautas é a Escuta Especializada e 
Depoimento Especial, normatizadas pela lei 
nº 13.431/17. “Devemos deixar claro nosso po-
sicionamento nesta temática, para que crian-
ças e adolescentes não sejam revitimizados 
durante processos judiciais”, avalia a conse-
lheira Celia Regina Cortellete (CRP-08/00457), 
que atua no Sistema de Justiça em Maringá. 

Segundo a conselheira Deisy Joppert (CRP-
08/01803), o ideal é que profi ssionais da 
Psicologia façam a Escuta Especializada. 
“Se for realizado o Depoimento Especial, 
em que há participação do juiz, é preciso 
cuidado para que aquele que está sendo 
ouvido tenha ciência de que há mais pes-
soas envolvidas”, explica.  

Nos próximos meses, o CRP-PR publica-
rá uma nota técnica orientando as(os) 
Psicólogas(os) sobre como agir nestes 
casos, especialmente em relação à nova 
lei. Além disso, o CRP-PR participará de 
algumas reuniões do Conselho da DP para 
esclarecer questões relacionadas à opera-
cionalização da lei. 

Acompanhe as notícias em: www.crppr.org.br
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Parceria entre CRP-PR e 
Defensoria Pública vai orientar 
ações da Psicologia Jurídica

2018 é o Ano da Formação em 
Psicologia, em que estão sendo deba-
tidas as novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) dos cursos de formação 
superior. As discussões estão sendo coorde-
nadas pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), pela Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (Abep) e pela Federação 
Nacional dos Psicólogos (Fenapsi). 

O Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) se mobilizou intensamente 
durante os primeiros meses do ano: foram 
realizadas 16 reuniões preparatórias e cer-
ca de 280 pessoas participaram em todas 
as regiões do Estado. Os conselheiros Silvio 
Araujo Vailões (CRP-08/17829) e Mari Angela 

Calderari Oliveira (CRP-08/01374) foram a 
Florianópolis-SC em abril para o Encontro 
Regional Sul, no qual foram eleitas(os) dele-
gadas(os) — três do Paraná — e propostas 
para o Encontro Nacional, realizado no início 
de maio. "Este é um grande momento viven-
ciado pelo CRP-PR. Estamos participando 
ativamente destas ações porque quando a 
gente cuida da formação e qualifi ca melhor 
os nossos profi ssionais, a sociedade como 
um todo ganha", afi rmou Silvio. 

As propostas aprovadas em Brasília-DF pas-
sarão por consulta pública e o resultado fi -
nal está previsto para ser publicado até 30 
de junho — depois ainda será enviado aos 
Conselhos Nacionais de Saúde e de Educação.

Melhor formação, melhores 
profi ssionais: as novas Diretrizes 
Nacionais Curriculares 

Paraná participou do Encontro 

Regional so� e as DCN
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“Há dez mil modos de ocupar-se da 
vida e de pertencer à sua época. 
Há dez mil modos de pertencer 

à vida e de lutar por ela.”. Porém, é difícil 
viver livremente se a sua maneira de ocu-
par-se no mundo não é pré-estabelecida, 
respeitada ou compreendida. A frase que 
abre o texto é de Nise da Silveira, psiquiatra 
que trabalhou para quebrar os estigmas da 
loucura, inovando no tratamento para pes-
soas com sofrimento psíquico.

O fi lme “Nise - O Coração da Loucura”, dirigi-
do por Roberto Berliner, conta a história do 
trabalho da médica no Hospital Dom Pedro II, 
no Rio de Janeiro. Ela é a única médica mulher 
no hospital. Não bastasse essa “transgressão”, 
é também a única a discordar dos métodos 
aplicados para o tratamento de psicóticos, 
como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia. 
“Eu não acredito na cura pela violência”, diz 
ao diretor do hospital. Quase como punição, 
ela passou a ser responsável pelo menospre-
zado Setor de Terapia Ocupacional (STO).

Assim como o restante do hospital, naque-
le momento as dependências do STO esta-
vam abandonadas e sujas. A estrutura da 
instituição, retratada pelo fi lme, revelava a 
situação de negligência para com a saúde 
mental. Além disso, funcionários agrediam 
e cometiam abusos contra os internos, pro-
vocavam brigas e os tratavam como coisas. 
No meio do abandono, Nise tenta recuperar 
a vivacidade do lugar e das pessoas.

Diferente do cuidado que os pacientes 
estavam acostumados a receber, a médi-
ca passa a observá-los e escutá-los com 
cautela, sem cercear as liberdades. Os 
“pacientes” passam a ser chamados de 
“clientes”. Para Nise, a passividade deve-
ria deveria estar nos profi ssionais servem 
aos internos. Dessa maneira, os clientes 
são sujeitos de suas próprias vidas, auto-
res dos próprios caminhos de tratamento 
e cura. Nise trata aquelas pessoas como 
deveriam ser tratadas: como humanos.

Junto com o artista Almir Mavignier, a psi-
quiatra aplica o lúdico, a arte e o afeto 
no cotidiano do setor. Ela transforma o 
lugar em ateliês terapêuticos de pintura 
e modelagem, rompendo com os padrões 
psiquiátricos de tratamento, mesmo com 
forte resistência dos outros médicos. Com 
o tempo, os clientes começam a expressar 
pela arte o que não conseguiam colocar 
em palavras. Num espaço livre, era pos-
sível falar, pintar e criar, e assim deixar o 
subjetivo vir à tona. 

O trabalho de Nise da Silveira é atemporal. 
Um marco que ressalta a importância de um 
tratamento psicológico e psiquiátrico huma-
nizado, digno e diversifi cado. O isolamento 
dos clientes, como diria a médica, coloca os 
manicômios em situação comparável ao cár-
cere. Fica o convite para o fi lme e, principal-
mente, para a manutenção a manutenção 
da resistência e da humanidade de Nise. 

Nise - O Coração da 
Loucura, Brasil, 2016, 

Drama, TV Zero.

bit.ly/NiceContato

Para assistir 
e indicar

NISE
A LOUCURA TAMBÉM
TEM CORAÇÃO
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centes do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) apontam que 

somos mais de 307 mil Psicólogas e 
Psicólogos inscritas(os) nos 23 Conselhos 
Regionais de Psicologia por todo o país. 
Apenas no Paraná somos cerca de 17 mil 
profi ssionais registradas(os) e ativas(os), 
exercendo a Psicologia com diferentes 
técnicas, abordagens teóricas e em inú-
meros contextos sociais. Neste cenário, 
o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) busca produzir referên-
cias técnicas e fomentar a troca de ex-
periências entre a categoria profi ssional, 
em um exercício permanente de conexão 
com a aplicação do conhecimento psico-
lógico nas complexas e diversas realida-
des sociais.

Entre elas, a atuação de Psicólogas(os) 
nas políticas sociais merece especial des-
taque. Políticas públicas são organizadas 
em programas ou projetos, com a inten-
ção de promover e resguardar direitos 

dos indivíduos em todos os níveis e seto-
res sociais. Com a perspectiva de reparar 
desigualdades nos mais diversos campos, 
da saúde ao acesso à justiça, do direito 
ao trabalho até a assistência social, as 
políticas públicas agem a partir da com-
preensão das dimensões sociais e coleti-
vas dos indivíduos e sua relação com a 
produção de suas subjetividades. 

Com a consolidação dos Sistemas Únicos 
de Saúde (SUS) e Assistência Social 
(SUAS), ampliou-se muito o campo de 
trabalho de Psicólogas(os) nas políticas 
públicas. Estamos em diversos espaços: 
na ponta dos serviços e junto a equipes 
multidisciplinares, em contato direto 
com a realidade social. Também atuamos 
na gestão político-administrativa destes 
programas, buscando estratégias e tec-
nologias críticas para a execução dos ser-
viços, para que as políticas públicas pro-
movam efetivamente o direito de todas e 
todos ao acesso a serviços de qualidade, 
que promovam a dignidade humana.

A DEFESA DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS É (TAMBÉM) A
DEFESA DO CAMPO DE TRABALHO 
DAS(OS) PSICÓLOGAS(OS)
POR ASSESSORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS



No entanto, a formação em Psicologia 
para atuação nas Políticas Públicas, mes-
mo que garantida em alguns cursos de 
graduação, ainda é insufi ciente. São mui-
tas(os) profi ssionais que durante seus cur-
sos universitários não puderam acessar  
(ou o fi zeram de forma muito superfi cial) 
as discussões sobre o fazer profi ssional 
nestas políticas. Produzir uma Psicologia  
que auxilie a compreensão da realidade 
social a partir de uma clínica não indivi-
dualista, privatista ou reduzida a discur-
sos psicopatologizantes infelizmente não 
é prioridade para diversos cursos. Ainda 
é comum encontrar perspectivas acríticas 
que remontam a práticas paternalistas, 
higienizadoras, de vigilância, disciplina 
e correção, do nascimento da Psicologia.

A consequência da formação defi citária é 
a difi culdade de muitas(os) profi ssionais in-
tervirem em situações e problemas sociais 
que exigem o conhecimento psicológico, 
sobretudo no campo das políticas públi-
cas. É comum observar a angústia de co-
legas com dúvidas sobre como atuar para 
a promoção de atenção e cuidados dife-
renciados a grupos sociais completamen-
te distintos. Existem também questões 
relacionadas à realização das entrevistas, 
à elaboração de anamnese, redação de 
documentos psicológicos de acordo com 
a sua fi nalidade e em conformidade com 
as Resoluções, além da confecção de re-
latórios técnicos e a própria atuação nas 
equipes multidisciplinares e nas redes no 
contexto das políticas públicas. 

No entanto, as(os) Psicólogas(os) têm se 
deparado ainda com outro enorme de-
safi o: o verdadeiro processo de desmon-
te das políticas públicas e a precarização 
das condições de exercício profi ssional. O 
Brasil atravessa uma de suas mais profun-
das e graves crises, com dimensões econô-
micas e sociais. O novo regime fi scal do 

Governo Federal, sintetizado na Emenda 
Constitucional nº 95/2016 que congela os 
investimentos públicos da União para políti-
cas sociais nos próximos 20 anos, tem o po-
tencial de lesar a execução da maior parte 
das políticas públicas do país. As iniciativas 
de seguridade social (saúde, assistência so-
cial e previdência social), nas quais se con-
centram as(os) Psicólogas(os), serão as mais 
afetados. Já existem cortes orçamentários 
em curso (como para a Política Nacional de 
Assistência Social) e os equipamentos já so-
frem com o impacto do ajuste fi scal. 

As condições de exercício profi ssional 
das(os) Psicólogas(os) se tornam mais ad-
versas à medida que o Estado aprofunda a 
redução do investimento nas políticas pú-
blicas e, paradoxalmente, a crise agudiza 
a desigualdade social e amplia a demanda 
por intervenção psicológica. A conta não 
parece fechar. É neste sentido que apon-
tamos alguns caminhos: se a precariedade 
no trabalho é vivida coletivamente, a rea-
ção à este desmonte também deve ser em 
conjunto com outras(os) Psicólogas(os).

O CRP-PR compreende que a defesa das 
políticas públicas deve signifi car a busca 
pela justiça social e a redução das desi-
gualdades. No entanto, não somos movi-
dos apenas por esta dimensão: a constitui-
ção de um campo que formule e atualize 
referências técnicas para o exercício pro-
fi ssional nas políticas públicas deve estar 
à serviço das(os) Psicólogas(os), qualifi -
cando seus fazeres, mas também defen-
dendo seus campos de trabalho. Esta nos 
parece uma importante contribuição, so-
bretudo neste momento em que avança a 
precariedade dos serviços, com fechamen-
to de vagas, altos índices de desemprego 
e a profunda necessidade de valorização 
da Psicologia, de reconhecimento social e 
de inserção da categoria em novos e dife-
rentes campos de trabalho.  

Para mais informações, 
entre em contato pelo 

e-mail:

politicaspublicas08@crppr.
org.br

Para entrar 
em contato



CONTATO 117 | 9

Mais de 420 mil pessoas seguem 
Estopinha Rossi no Instagram, 
uma cachorrinha que “compar-

tilha” seu dia a dia de sonecas e brinca-
deiras na rede social. Número parecido de 
fãs tem Chico, que se “autodescreve” no 
Instagram como “ator, modelo, dançari-
no, escritor, blogueiro e youtuber”, mas é 
“apenas” um gato de cinco anos.

Mas, o que chama a atenção não são ape-
nas as postagens, mas também a intera-
ção dos demais usuários com o perfi l dos 
animais. Milhares de seguidores fazem per-
guntas e comentários como se estivessem 
falando realmente com os bichinhos, além 
de postar sobre seus próprios mascotes, to-
dos falando de igual para igual. O sucesso 
que estes e outros animais fazem na inter-
net revela uma característica cada vez mais 
presente em nossa sociedade: animais de 
estimação que ganham status de membros 
da família e são tratados como fi lhos.

Uma pesquisa conduzida no fi nal do ano 
passado pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) em 

todas as capitais do país mostrou que 61% 
dos entrevistados consideravam seu pet 
um membro da família. O estudo, realiza-
do pela internet, mostrou que essas famí-
lias gastam, em média, R$ 189 por mês com 
o animal, custo que sobe para R$ 224 entre 
consumidores das classes A e B. 

Além disto, a mesma pesquisa aponta que 
um terço (33%) dos donos de pets admite 
que na hora das compras opta por itens 
que vão além do básico e 21% nunca dei-
xam de comprar algo para seus animais de 
estimação por falta de dinheiro. O estudo 
mostrou ainda que 46% dos entrevistados 
dão preferência para ir a lugares que acei-
tem a presença dos animais. 

O Psicólogo Tonio Dorrenbach Luna (CRP-
08/07258) explica que a relação com os ani-
mais tende a ser mais profunda quando os 
donos são muito solitários ou enfrentaram 
problemas para ter fi lhos e decepções em re-
lacionamentos, por exemplo. “A relação com 
o animal traz um retorno afetivo mais imedia-
to, diferente das complexas relações huma-
nas.  Mas nós somos humanos e é nestas con-
dições que precisamos nos relacionar", diz.

Humanização dos animais pode ser patológica e 
precisar do apoio da Psicologia

Filhotes:
PETS DA FAMÍLIA
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Tonio enfatiza que é preciso um olhar cui-
dadoso para entender se a pessoa apenas 
está tratando o pet com carinho e amor 
ou se a relação já se tornou patológica. 
“Tratar o animal como filho não faz bem 
para ele, pois fere sua natureza, ainda que 
eles se acostumem por conta do afeto que 
recebem. Quando começam a existir coi-
sas como roupinhas ou ‘o dia do aniver-
sário do meu filho’ é importante que a 
Psicologia auxilie para entender cuidado-
samente que substituição está sendo feita 
naquele caso e que razões levam a este 
comportamento”, explica o Psicólogo.

No entanto, Tonio Luna, profissional com 
muitos anos de experiência na clínica, 
avalia que estes casos não estão se tor-
nando regra, como pode parecer ao con-
siderarmos casos isolados. “Percebo que 
a maioria das pessoas consegue tratar 
os animais exatamente como são, dando 
atenção de forma amorosa sem extrapo-
lar os limites.” 

MELHOR AMIGO

A alcunha é antiga, mas a ciência compro-
va: bichinhos de estimação são alguns dos 
melhores amigos que uma pessoa pode 
ter. “Eles promovem a sensação de compa-
nhia. A casa ganha mais vida e isso é bom 
para pessoas idosas, por exemplo, ou até 
mesmo em hospitais. Os animais, especial-
mente o cachorro, trazem este benefício 
de combater a solidão e trazer mais alegria 
aos ambientes”, explica Tonio. 

Mas, além das emoções, estudos mostram 
que estes simpáticos companheiros podem 
influenciar positivamente também a nossa 
saúde física, melhorando níveis de pressão 
arterial e frequência cardíaca, estimulan-
do maior imunidade e menor risco de de-
senvolver doenças cardíacas, por exemplo. 
Para saber mais sobre os benefícios dos pets 
à nossa saúde, leia a edição 115 (janeiro/fe-
vereiro de 2018) da Revista Contato.

QUANDO ELES SE VÃO

Mesmo nas relações saudáveis com os ani-
mais de estimação, o fato é que quando 
eles morrem a dor é inevitável. “O luto é 
do tamanho do afeto que foi transferido a 
eles. Mesmo no caso de relações saudáveis 
a morte do animal é uma perda importan-
te. Se o tratamento é como ‘filho’, o luto 
tende a ser maior”, afirma Tonio, reafirman-
do a importância de um acompanhamento 
psicológico nos casos mais graves em que a 
pessoa não consegue superar a perda.

No caso das crianças, no entanto, o profis-
sional vê uma oportunidade de aprendiza-
do. “O fato de a criança entrar em contato 
com a perda e com o luto pode ser interes-
sante porque elas vão perder os pais, avós 
e outras pessoas queridas ao longo da vida. 
Assim, é preciso ensiná-la a vivenciar este 
momento e dizer que a vida tem dessas coi-
sas mesmo, que os bichos e as pessoas que-
ridas se vão e que isso não é ruim, que é o 
comum da vida. Então pode ser até mesmo 
positivo para o futuro dela.”

POR ELLEN NEMITZ 
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preciso,/preciso porque estou ton-
to./Ninguém tem nada com isso./

Escrevo porque amanhece,/E as estrelas lá 
no céu/Lembram letras no papel,/Quando o 
poema me anoitece./A aranha tece teias./O 
peixe beija e morde o que vê./Eu escrevo 
apenas./Tem que ter por quê?” O poema 
de Paulo Leminski nos fala sobre os motivos 
que o levavam a escrever e ao mesmo tem-
po questionava: tem que ter por quê?

Escrever, para muitos, é algo natural e uma 
necessidade como respirar. Para outros, um 
ato de bravura, que exige esforço. Para o po-
eta curitibano Alvaro Posselt, que começou a 
escrever por volta dos 14 anos, essa foi a for-
ma que encontrou para se expressar e superar 
a timidez, trazendo à tona a inquietude inter-
na de ideias de um adolescente muito quieto 

no exterior. “A forma de tentar me manifestar 
foi por meio da escrita, dividir pensamentos 
e sentimentos com o papel por meio da es-
crita”, lembra. Apesar de ter superado a timi-
dez após se tornar professor de língua por-
tuguesa e uma figura pública em função de 
seus poemas, ele considera que ainda hoje se 
expressa melhor pelas palavras escritas. “Às 
vezes eu consigo expressar meu humor mais 
na poesia do que como sou”, avalia.

O que escrevemos 
nos descreve?

As relações entre a escrita e subjetividade podem auxiliar no autoconhecimento e servir até mes-
mo como ferramenta terapêutica

Não estou aqui a esmo
Sou uma pedra no sapato

   de mim mesmo



Atualmente, Alvaro produz haicais, uma 
forma poética de origem japonesa que, 
por meio de poemas curtos, fala da na-
tureza, das características da estação e 
de aspectos sutis do cotidiano. Em seus 
primeiros livros, os poemas do autor con-
tavam com uma característica mais hu-
morística, mas, recentemente, receberam 
um tom mais melancólico associado a ex-
periências de vida recentes, como a morte 
da irmã, como confessa o poeta. “No pró-
ximo livro [que está em fase de produção] 
já será possível perceber esses temas mais 
melancólicos”, adianta.

Ele explica que a ideia para o poema parte 
de uma observação do cotidiano, às vezes de 
algo muito simples como o tempo ou uma 
borboleta no jardim. A partir daquela ob-
servação, ele junta e troca palavras até en-
contrar a rima perfeita. Mas, há sentimentos 

expressos na escrita que só serão percebidos 
em uma leitura, algum tempo depois. “Ler 
coisas que escrevi é como olhar para mim 
mesmo na terceira pessoa”, explica.

“Eu escrevi um poema ‘Esta vida é um misté-
rio/Perto da maternidade/também tem um 
cemitério’.  Esse poema surgiu em uma oca-
sião na qual passei pela maternidade onde 
nasceu meu fi lho e em seguida pelo cemité-
rio, onde está enterrado meu pai, mas não o 
considerei exatamente triste. Fiquei saben-

Início: 25 de agosto de 2018 - sábado.

Formato: uma aula ao mês, das 8h30 às 17h00.
(com duas aulas em fevereiro de 2019)

Período: agosto de 2018 a julho de 2019.
Destinado a: Psicólogos.

www.intercef.com.br
CURITIBA - PR

Curso de 
TÉCNICAS E RECURSOS
NA PSICOTERAPIA

Rua Tapajós, 577 |  Curitiba - PR  | Cep: 80510-330 
Fone/Fax: 41 - 3338-8855 | Celular : 41 - 99861-4873  
intercef@intercef.com.br | CRP 08-PJ/00215

Pacientes são autores de suas histórias, e cada um constrói em sua vida um enredo surpreendente.  Ao 
término de cada dia de trabalho, um terapeuta terá ouvido histórias tão diversas, com enredos tão distintos, 

que nunca terá rotina ou monotonia em sua vida profissional. 

Criatividade e terapeutas: por que estimular terapeutas a
expandir seu modo habitual de atuar?

O Curso de Técnicas e Recursos na Psicoterapia pretende 
instrumentar o terapeuta no uso de técnicas variadas, que o 

auxiliem a atender seus pacientes em toda sua especificidade!

Inscrições abertas, vagas limitadas!
Garanta já sua vaga!!

Pacientes, porém não se encaixam em métodos. 
Um terapeuta criativo busca o que o paciente 
precisa para estabelecer seu processo de mudança, 
e não apenas o que o método o autoriza. 

Terapeutas desenvolvem um “modus operandi”, 
e tendem a usar as mesmas intervenções e os 
mesmos recursos, baseados no método que 
utilizam e também em seu estilo pessoal. 

Curitiba não nos poupa
Ontem tomei sorvete
   Hoje tomo sopa
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do, no entanto, que uma leitora chorou ao 
ler e me pediram para não colocá-lo mais. É 
interessante. Depois que você o solta o po-
ema, você não é mais dono. Quem sabe até 
mesmo antes”, avalia.

Para a Psicóloga Mabel Pereira (CRP-
05/32104) a escrita é, sem dúvida, uma 
forma valiosa de expressão que pode ser, 
inclusive, utilizada como técnica terapêuti-
ca, para ajudar no trabalho de percepção e 
reconhecimento de aspectos da subjetivida-
de. “Para que a escrita revele os conteúdos 
emocionais de forma mais transparente, no 
entanto, é interessante que seja uma escrita 
fluida, sem julgamentos, onde o autor pode 
ir colocando em palavras os pensamentos 
exatamente como vêm à mente, como em 
um diário. Nessa escrita mais espontânea, 
aumentamos as chances de surgirem for-
mas relacionais e padrões emocionais que 
não nos damos conta no dia a dia”, afirma.

Mas, segundo a Psicóloga, mesmo em tex-
tos mais trabalhados como os ficcionais é 
impossível separar o que escrevemos de 
quem somos, ainda que estes aspectos 
apareçam em traços mais sutis. “Mesmo 
em textos formais como contos e estórias, 
colocamos parte de quem somos. É impos-
sível ser completamente neutro em uma 
criação, seja ela de qualquer forma artísti-
ca. Somos protagonistas naquilo que cria-
mos, mesmo que seja um personagem ou 
história fictícia. Afinal, para inventar uma 
estória, contar um caso, utilizamos como 
referência nossos conteúdos passados, ex-
periências vividas, formas relacionais, ain-
da que não nos demos conta disso”, avalia. 

Do pensamento à escrita

O Neuropsicólogo e professor universitá-
rio Everton Adriano de Morais (CRP-08/ 
19778) explica que falar e escrever estão 
ligados a processos diferentes, embora 
interdependentes em nível cerebral. E a 
construção da linguagem é feita a partir 
das informações armazenadas pelo indiví-
duo. “A escrita é uma transcrição de pen-
samento, portanto, podemos perceber, 

por exemplo, que uma escrita confusa 
pode indicar um processo de pensamen-
to confuso. A organização dos processos 
de pensamento, o armazenamento da in-
formação e o planejamento de como vou 
construir esse texto é feito a partir de uma 
organização de pensamento”, afirma.

Everton explica que toda a nossa produ-
ção escrita irá envolver a história de vida, 
relevância do conteúdo, atenção, motiva-
dores da tomada de decisão para a escri-
ta, entre outros aspectos intrínsecos ao 
indivíduo. Mesmo a “inspiração”, no caso 
de escritores de ficção ou artísticas, surge 
de uma funcionalidade anterior conhe-
cida como “incubação”. “Essa incubação 
parte dessas vivências, das experiências, 
dos estudos, das leituras e, em um dado 
momento, o que não estava consciente 
pode se tornar pré-consciente e ser trazi-
do para a consciência por algum gatilho. 
Como, por exemplo, eu vou tomar um 
café e traço uma série de relações que me 
levam a escrever algo significativo evoca-
do por aquela experiência”, explicou.

“Ou seja, é impossível uma escrita que 
não esteja profundamente ligada ao in-
divíduo, a suas vivências e aquilo que ele 
tem em seu repertório. A linguagem vai 
ser fruto de uma possível interação entre 
os processos de pensamento, estruturas e 
funcionalidades biológicas e o contexto 
social”, explicou.

A vida é o agora 
Se alguém chegar atrasado,
	 	 Vai	ficar	de	fora

*Os poemas utilizados nessa matéria fo-
ram escritos pelo autor Alvaro Posselt. 

POR KARLA LOSSE MENDES 
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CRP-PR cria cadastro 
para Psicólogas(os)
que atendem em Libras

IN
CL

U
SÃ

O No Brasil, mais de dois milhões de 
pessoas vivem com algum tipo 
de defi ciência auditiva, segundo 

a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatísticas (IBGE). A comu-
nicação dessa população pode ser feita 
pela Língua Brasileira de Sinais, mais co-
nhecida como Libras.

A Libras é um sistema linguístico visual-mo-
tor com gramática específi ca que necessita 
da combinação de gestos. É uma das lín-
guas de sinais, as quais variam de acordo 
com o país ou região para elaborar os sig-
nifi cados de acordo com cada cultura.

A comunicação em Libras é fundamen-
tal para a inclusão social de pessoas com 
defi ciência auditiva, uma vez que é uma 
das maneiras de compreender o mundo a 
sua volta e expressar ideias, fatos e senti-
mentos – e é regulamentada desde 2002 
pela lei nº 10.436, que prevê que os siste-
mas públicos de Saúde e Educação devem 
apoiar o uso e difundir a língua, assim 
como garantir atendimento e tratamento 
adequado aos defi cientes auditivos.

PSICOLOGIA
O atendimento psicológico em Libras promo-
ve maior qualidade de vida a essas pessoas, 
que passam por difi culdades e sofrem pre-
conceitos. O domínio da língua é essencial 
para a interpretação e para a comunicação di-
reta com o(a) paciente. O Psicólogo Aldemar 
Balbino da Costa (CRP-08/14029), pós-gra-
duado em Educação Especial Bilinguismo 
(Libras/Português) pela Fundação de Apoio 
da Universidade Federal do Paraná (Funpar), 
comenta que o atendimento pode levar al-
gum tempo por conta do aprendizado da lín-
gua. Além disso, segundo ele, “é necessário 
conviver para entender a construção visual 
de mundo destas pessoas”.

Atualmente, poucas(os) Psicólogas(os) ofere-
cem um tratamento psicológico que atenda 
às necessidades desta população. Por isso, 
o CRP-PR convida as(os) profi ssionais que se 
sentem aptas(os) a realizar este atendimento 
a preencherem o formulário no site do CRP-
PR, para formar um banco de dados com pro-
fi ssionais que atendem na língua. Este espa-
ço, a ser disponibilizado no site e divulgado 
em diferentes meios de comunicação, servirá 
para a consulta da sociedade.

bit.ly/LibrasCRPPR

8 módulos
Curitiba 

e Belo Horizonte

As Novas Constelações Familiares seguem o caminho
evolutivo do trabalho de Bert Hellinger em um movimento

conectado à Consciência Maior
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COMEMORAMOS
E DESEJAMOS 

Neste 18 de maio, o Dia Nacional da 
Luta Antimanicomial, que modifi cou 
fortemente a estrutura da assistência 

à saúde mental no país, completa 31 anos. 
Nesta caminhada, a consolidação da Reforma 
Psiquiátrica – instituída pela lei nº 10.216/2001 
– traz à tona uma quantidade crescente de 
desafi os que precisam ser incorporados.

O projeto da Reforma Psiquiátrica foi a cons-
trução de um novo lugar social em torno da 
loucura, no qual o sofrimento psíquico saiu 
dos muros e veio para a vida cotidiana. Foi a 
luta pela abertura de serviços substitutivos 
capazes de garantir assistência, cuidado, 
acompanhamento clínico e terapêutico aos 
sujeitos fora dos manicômios. 

NESTA PERSPECTIVA, O QUE PODEMOS 
COMEMORAR NESTES ANOS? 

Comemoramos a representatividade das di-
ferentes categorias profi ssionais, associações 
de usuárias(os) e familiares, instituições aca-
dêmicas, representações políticas e outros 
segmentos da sociedade que questionaram 
o modelo clássico de assistência centrado 
em internações em hospitais psiquiátricos e 
denunciaram as graves violações aos direitos 
das pessoas com transtornos mentais; assim, 
foi proposta a reorganização do modelo de 
atenção em saúde mental no Brasil a partir 
de serviços abertos, comunitários e territoria-
lizados, buscando a garantia da cidadania de 

usuárias(os) e familiares historicamente discri-
minadas(os) e excluídas(os) da sociedade.

Comemoramos os dois marcos importantes 
que simbolizam essa luta: o Encontro dos 
Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru-
SP, e a I Conferência Nacional de Saúde 
Mental, em Brasília, que aconteceram em 
1987 e resultaram na aprovação da lei nº 
10.216 de 06 de abril de 2001 (nomeada Lei 
Paulo Delgado, a qual trata da proteção dos 
direitos das pessoas com transtornos men-
tais e redireciona o modelo de assistência). 

Comemoramos a construção Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS), que consolida di-
ferentes estratégias e serviços de saúde men-
tal historicamente construídos a partir de 
experiências locais de municípios e Estados 
brasileiros e apresenta diretrizes gerais que 
corroboram o modelo de atenção comuni-
tária, territorial, diversifi cado e consoantes 
com o respeito aos Direitos Humanos. 

Comemoramos a inserção e a atuação da(o) 
Psicóloga(o) dentro desta rede de atenção 
que, durante muito tempo, esteve centrada 
num modelo privatista, biomédico e medi-
calizante e, com a Reforma Psiquiátrica, so-
freu impasses que levaram a(o) Psicóloga(o) 
a rever ações, teorias e propostas de ação a 
fi m de ampliar seu olhar sobre o processo 
de adoecimento e seus desdobramentos, 
redefi nindo seu espaço e sua função social.

POR LUDIANA CARDOZO RODRIGUES (CRP-08/1494)
CONSELHEIRA DO XIII PLENÁRIO DO CRP-PR
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E O QUE DESEJAMOS?

Assim como comemoramos os fatos elenca-
dos, é preciso refletir sobre e analisar estas con-
quistas, em um questionamento constante 
acerca dos rumos que a Luta Antimanicomial 
e, sobretudo, a Reforma Psiquiátrica vêm to-
mando na sociedade brasileira.

Desejamos que a gestão do modelo de 
Atenção em Saúde Mental e implantação 
das Políticas Públicas avance, prospere e fru-
tifique, não caindo em retrocesso com, por 
exemplo, a diminuição dos investimentos pú-
blicos na manutenção e expansão da RAPS.

Desejamos que a RAPS tenha condições para 
atingir seus objetivos, superando dificulda-
des históricas como instituição e local de 
trabalho: estrutura física e falta de recursos, 
demanda, recursos humanos, quantidade de 
atividades e remuneração, políticas de remu-
neração (contratação e carga horária), etc.

Desejamos que a(o) Psicóloga(o) possa 
criar um conjunto amplo de medidas que 
interfiram nas condições de vida da(o) usu-
ária(o) e permitam criar alianças e vínculos 
fortes com a comunidade, auxiliando no 
desempenho da qualidade de vida.

Desejamos que não sejam criados espaços 
regidos tão somente pela lógica excluden-
te e de segregação delineada nas estrutu-
ras manicomiais, ainda presente em mui-

tas ações daqueles que pensam, planejam 
e trabalham em serviços de atenção em 
saúde mental no Brasil.

Desejamos que os velhos problemas já co-
nhecidos, como a má política de gestão do 
trabalho, a precarização dos serviços e das 
condições de trabalho, a escassez de recur-
sos, a pouca articulação e desestruturação 
da RAPS, as deficiências técnicas e de recur-
sos nas equipes de saúde não contribuam 
para a manutenção deste cenário desolador.

Desejamos que os desafios auxiliem a or-
ganização das(os) usuárias(os) para que rei-
vindiquem melhorias nos serviços, servindo 
como exercício de cidadania. 

Desejamos que as(os) Psicólogas(os) se 
articulem como atoras(es), participando 
de discussões, afirmando suas presenças 
no Controle Social, acompanhando e não 
permitindo retrocessos na garantia de di-
reitos, em um momento no qual a relação 
gestores-trabalhadores vive períodos de 
desgaste, comprometendo toda uma rede 
e atingindo sobremaneira a(o) usuária(o).

O movimento Antimanicomial, em sua cons-
tituição como movimento social, sempre foi 
autônomo face a partidos ou administrações, 
permitindo assegurar conquistas importan-
tes no âmbito da Reforma Psiquiátrica. É isso 
que nos faz comemorar e desejar, mesmo 
que utopicamente, mas nunca parar.
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Problemas de saúde mental como a 
depressão e a ansiedade são relativa-
mente comuns e afetam a capacidade 

de trabalho e a produtividade das pessoas. 
De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) mais de 300 milhões de pes-
soas têm depressão e mais de 260 milhões 
sofrem de ansiedade, sendo que boa parte 
delas possuem as duas associadas. 

A questão é tão grave que o absenteísmo, pre-
senteísmo e outros impactos das doenças no 
ambiente de trabalho chegam a custar à eco-
nomia mundial cerca de US$ 2,5 trilhões em 
perda de produtividade e a estimativa é de 
que até 2030 esse custo atinja US$ 6 trilhões.

Segundo a OMS, um ambiente de trabalho 
negativo pode potencializar e até mesmo 
causar problemas físicos e psíquicos. O as-
sédio, a intimidação e cargas elevadas de 
trabalho também são problemas frequen-
tes que podem ter efeitos consideráveis 
sobre a saúde mental. 

Entre os outros aspectos que oferecem risco 
à saúde mental citados pela Organização 
estão políticas inadequadas de segurança 
e proteção à saúde, práticas ineficientes 
de gestão e comunicação, poder de deci-
são do trabalhador reduzido ou ausência 
de controle de sua área de trabalho, baixo 
nível de apoio aos empregados, horários 

TR
A

BA
LH

O
 

A ÉPOCA DAS
INCERTEZAS
Reforma trabalhista oferece impactos às relações de trabalho e poderá, no longo prazo, trazer alte-
rações importantes para a saúde mental dos trabalhadores. O momento atual, no entanto, é mais 
de dúvidas do que certezas e não está claro ainda como irão se configurar, realmente, as mudanças
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Para o economista, as mudanças poderão 
inclusive agravar a crise econômica e social 
brasileira, gerando um efeito cíclico. Ele 
cita como exemplo a jornada intermiten-
te, a partir da qual a empresa demanda e 
remunera o trabalhador apenas para tra-
balhar as horas necessárias para suprir as 
necessidades momentâneas. “A partir do 
momento em que as empresas colocam es-
ses trabalhadores para fora das atividades 
regularmente remuneradas, pagando-as 
de forma eventual e engrossando o exérci-
to de reserva no mercado de trabalho, há 
uma queda na massa salarial de toda a eco-
nomia, ou seja, conjunto representativo da 
renda dos salários pagos cai. Com a queda 
da massa salarial total, cai igualmente o 
poder aquisitivo das famílias. Com o con-
sumo dessas famílias diminuindo, as em-
presas tendem a reduzir o volume de sua 
produção, já que não conseguem realizar 
totalmente o valor produzido. A tendência 
cíclica é que com a redução das atividades 
produtivas, com a redução relativa do vo-
lume de produção de mercadorias, ocorra 
a diminuição da força de trabalho empre-
gada, ou seja, demissões ou aumento das 
atividades intermitentes, que é uma demis-
são disfarçada. Aumento de desemprego 
gera diminuição da massa salarial. É o que, 
de forma simplificada, está acontecendo 
neste momento”, alerta.

Já para a Psicóloga Mariana Patitucci 
Bacellar (CRP-08/10021), especialista em 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, a 
reforma trouxe novas possibilidades e be-
nefícios para a relação de trabalho, mas, 
por ser recente, ainda acaba gerando dúvi-
das e recebendo críticas, na visão dela mui-
tas vezes infundadas. “Como a legislação 
antiga estava vigente há muitas décadas 
os profissionais tinham muita certeza das 
condições e de como encaminhar cada si-
tuação. Por isso, apesar de ter alguns bene-
fícios com a reforma trabalhista, se há um 
sentimento que as(os) Psicólogas(os) na 
área de Recursos Humanos estão sentindo, 
esse é o da dúvida.”

de trabalho rígidos e falta de clareza nas 
áreas e objetivos organizacionais. O tema 
é tão primordial que levou a instituição a 
realizar, em outubro de 2017, uma campa-
nha na busca de convencer empresas e ges-
tores de todo o mundo da necessidade de 
dar mais atenção a este aspecto da saúde 
de seus empregados.

Paralelamente a essa discussão, o 
Congresso brasileiro também debateu 
questões trabalhistas. No entanto, na 
opinião dos especialistas ouvidos pela re-
portagem, os parlamentares estavam, ao 
menos aparentemente, mais atentos aos 
anseios dos empregadores e dispostos a 
rever alguns direitos já consolidados. 

Fruto desse debate, poucos dias depois, em 
11 de novembro, entrou em vigor no Brasil 
a mais ampla mudança na legislação traba-
lhista realizada nos últimos anos, conhecida 
como “Reforma Trabalhista”. Agora, alguns 
meses depois das novas regras estarem 
valendo, a Revista Contato procurou pro-
fissionais que atuam em diferentes áreas 
para avaliar quais os impactos, na prática, 
das mudanças. Apesar de haver avaliações 
diferentes sobre a medida e suas consequ-
ências, dois aspectos foram unânimes entre 
os entrevistados: o primeiro é de que nem 
empregadores nem empregados se apro-
priaram ainda das mudanças e que elas não 
estão sendo totalmente aplicadas; o segun-
do é que ainda é cedo para uma avaliação 
real sobre esses impactos, o que só será pos-
sível daqui a um tempo. 

Na avaliação do economista e professor uni-
versitário José Henrique de Faria, a reforma 
trabalhista significou um retrocesso à con-
quista de direitos. “Apesar de todos os pro-
blemas da CLT – que, sem dúvida nenhuma, 
precisava ser revista – o ataque que foi feito 
aos direitos do trabalho nessas mudanças 
que ocorreram no governo atual represen-
tou uma regressão histórica”, afirmou. Para 
ele, as mudanças afetam sobretudo os tra-
balhadores mais necessitados e fragilizados. 
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A coordenadora da Comissão de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), 
Arianna Rodrigues Alboite Bescorovaine 
(CRP-08/10268), corrobora essa opinião. 
Para ela, há um medo infundado pela falta 
de compreensão em relação às mudanças. 
“Há um medo muito grande na cabeça do 
empregado. Até mesmo porque antes havia 
essa cultura de que tudo o que o empregado 
pedisse na Justiça, ele ganhava. Hoje, as mu-
danças vêm trazer um maior equilíbrio, mas 
há muita desinformação na mídia”, afirmou.

A conclusão de que ainda é cedo para afir-
mar com segurança as consequências reais 
da Reforma Trabalhista, uma vez que ela 
não está plenamente aplicada, também é 
partilhada pela Psicóloga Taís Targa (CRP-
08/06856), que atua com transição de carrei-
ra e recolocação profissional. “Eu avalio que 
as mudanças na legislação poderão trazer 
impactos negativos, sobretudo para os tra-
balhadores em posições hierárquicas menos 
destacadas, embora também tenham aspec-
tos positivos para as empresas e ofereçam 
uma maior gama de oportunidades para tra-
balhadores mais qualificados”, disse.

DESAMPARO X EQUILÍBRIO

Para José Henrique de Faria, as novas regras, 
ao não protegerem o trabalhador, criam uma 
situação de desamparo que poderá ser sen-
tida na produtividade, na motivação e na 
saúde mental dos trabalhadores. “As alte-
rações na legislação representa um atraso, 
a partir do momento em que cria uma situ-
ação de desamparo e de falta de proteção 
do Estado pela garantia dos direitos básicos 
como direito ao trabalho, à aposentadoria, à 
saúde. Há uma evidente desumanização das 
relações de trabalho em nome dos resultados 
econômicos, que, de qualquer maneira, não 
estão garantidos por conta das contradições 
desta política”, avalia. Segundo ele, uma das 
mudanças que também podem trazer maior 
desamparo do ponto de vista das políticas 
sociais é aquela na qual o empregado é res-

ponsabilizado por custas judiciais caso acione 
a empresa na Justiça e não tenha sua causa 
reconhecida. “As empresas têm uma assesso-
ria jurídica e os custos dessa assessoria vão 
ser transferidos aos produtos, às mercadorias 
ou aos serviços, ou seja, serão repassados ao 
consumidor. O trabalhador não tem saída. Se 
entra na justiça para defender seus direitos, 
contra uma empresa que tem condições de 
manter um escritório especializado para de-
fendê-la, pode agora ser obrigado a arcar 
com as custas judiciais. É relativamente óbvio 
que isso inibe estas iniciativas de proteção aos 
direitos dos mais fragilizados nas relações de 
trabalho. Se o trabalhador está defendendo 
seus direitos na instância judicial pública, o 
Estado deve lhe dar condições que garantam 
seu contraditório ou sua ação. A instância ju-
dicial pública é o fórum adequado, embora 
nem sempre isento. Não se trata de judiciali-
zar os conflitos trabalhistas (uma falácia mui-
to comum divulgada pelas empresas), mas de 
garantir que sua solução se dê de acordo com 
o direito do trabalho e as regras constitucio-
nais”, comenta.

A Psicóloga Taís Targa concorda que esse 
desequilíbrio frente ao Sistema Judiciário 
poderá deixar o trabalhador mais vulnerá-
vel e inibi-lo para buscar na Justiça sua defe-
sa, principalmente em questões nas quais a 
produção de provas é mais complexa, como 
casos de assédio moral e sexual.

Mariana e Arianna reconhecem essa possibi-
lidade de retraimento de trabalhadores, mas 
também argumentam que havia necessida-
de de um maior equilíbrio, uma vez que a 
cultura anterior era de sempre responsabili-
zar a empresa. “Havia uma cultura, e muitas 
vezes utilizada de má-fé, de pedir tudo o que 
fosse possível, mesmo sem que o trabalha-
dor tivesse direito àquelas verbas, na base 
do ‘o que ganhar é vantagem’. Hoje, com a 
mudança, acredito que trabalhadores só irão 
recorrer à Justiça para pedir o que realmente 
lhe corresponda. Isso fará com que se reduza 
a judicialização e se tenha mais clareza nas 
relações trabalhistas”, defende Mariana.
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DESAFIO À SAÚDE MENTAL X FLE-
XIBILIDADE E AUTONOMIA

Outras mudanças muito comentadas na le-
gislação é a possibilidade da contratação in-
termitente, ou seja, apenas pelas horas nas 
quais o trabalhador é necessário naquela 
empresa, e também da terceirização irres-
trita dos serviços. 

Para Arianna Bescorovaine, as alterações ten-
dem a favorecer a gestão das empresas e a 
autonomia dos profi ssionais, que poderão 
desenvolver suas atividades em mais de um 
local, com maior fl exibilidade de horários e 
variação na rotina. “Eu acho que ela descreve 
uma realidade e uma necessidade. A médio 
e longo prazo, como resultado, nós teremos 
uma produtividade muito maior dentro das 
empresas ee, acredito também, uma postu-
ra do empregado de que é ele o responsável 
pelo seu crescimento, pela sua produção e 
pela sua carreira”, comenta.

Por outro lado, a instabilidade e a insegu-
rança de uma remuneração instável podem 
intensifi car quadros de ansiedade, depressão 
e bournout, uma vez que trabalhadores po-
derão estar expostos à maior pressão pela 
produtividade e excesso de horas trabalhadas 
em vários empregos a fi m de suprir a renda 
necessária à subsistência. “Existem muitos 
casos de profi ssionais como consultores ou 
da área criativa, onde a rotina de trabalho in-
termitente já é bastante comum, porém não 
legalizada. Mas, há  de se ter cuidado para 
não colocar trabalhadores intermitentes em 
situação precaria com intervalos absurdos e 
remuneração muito abaixo da média”, consi-
dera Taís Targa.

"As(os) Psicólogas(os) devem estar atentos à 
isto. Pois, não adiantar reduzir custos e tra-
zer sofrimento e prejuízo fi nanceiro aos seus 
colaboradores, isto no futuro pode gerar 
baixa produtividade e qualidade baixa nos 
serviços e produtos", conclui a Psicóloga.

No dia 23 de abril deste ano, novas incer-
tezas cercaram profi ssionais de recursos 
humanos, empregadores e trabalhadores. 
A Medida Provisória 808/17, que modifi cava 
diversos pontos da lei que instituiu a refor-
ma trabalhista (lei nº 13.467/17), perdeu a 
validade. O texto trazia mudanças em 17 ar-
tigos da reforma e fazia parte de um acordo 
fi rmado pelo presidente Michel Temer com 
os senadores quando o projeto da reforma 
foi votado no Senado, em julho de 2017.

Informalmente, a proposta “suavizava” 
alguns aspectos da legislação, que passa-
ram a valer com a perda de validade da 
MP. Entre os assuntos estão os trabalhos 
intermitente e autônomo, a representa-
ção em local de trabalho, as condições 
de trabalho para grávidas e lactantes e a 
jornada 12x36 e a fi xação de valores inde-
nizatórios, entre outros pontos.

Um dos pontos muito questionados 
da Reforma Trabalhista era o chamado 
“preço da dignidade”. Isso porque a le-
gislação propunha indenizações propor-
cionais ao salário recebido, inclusive em 
casos como o assédio moral. A medida 
foi muito questionada por profi ssionais 
de Psicologia porque atribui valores di-
ferentes a ofensas em relação ao ser hu-
mano, uma vez que quem ganha mais 
receberia indenização maior. Na MP, o 
valor era relacionado ao Regime Geral 
de Previdência, sendo igualitário para 
todos. Com a perda de validade da MP, 
o ponto volta a estar em vigor. “É extre-
mamente complicado, como você pode 
avaliar e afi rmar que a dignidade de um 
ser humano vale mais que a do outro. 
Esse é um exemplo de alguns extremos 
trazidos pela lei”, avalia Taís Targa. 

Medida provisória e o valor da dignidade

POR KARLA LOSSE MENDES 
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STARTUP:
UMA EMPRESA QUE 

INTERESSA À PSICOLOGIA

Uber, Spotify e Airbnb. É bem prová-
vel que você já conheça essas em-
presas, e inclusive já tenha usado 

seus serviços. Esses nomes estão entre 
as startups mais valiosas do mundo. Mas 
afinal, o que é uma startup? Como a(o) 
Psicóloga(o) pode se inserir nesse merca-
do de trabalho?

O QUE É UMA STARTUP? 

Existem diversas definições para o que é 
uma startup. Alguns dizem que pode ser 
considerada qualquer empresa começan-
do seu trabalho, outros dizem que é neces-
sário iniciar com um custo baixo e crescer 
rapidamente. A definição mais recente e 

utilizada pelos investidores é a de uma em-
presa que está começando no mercado à 
procura de um modelo de negócio repetí-
vel e escalável, segundo Yuri Githahy, fun-
dador da Aceleradora, pioneira no inves-
timento de startups no Brasil. A empresa 
precisa ter a capacidade de fornecer, em 
grande escala, os produtos ou serviços 
para qualquer quantidade de clientes, sem 
que necessitem de muitas alterações.

A startup inicia com um capital pequeno, 
mas pretende gerar lucros rápidos e só-
lidos a partir de uma ideia inovadora no 
mercado, normalmente sob uma base tec-
nológica.  É também um negócio que não 
possui certeza de sucesso.

Em um mundo tecnológico, as startups procuram novas soluções para velhos 
problemas e alteram as relações de trabalho tradicionais.
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AS NOVAS RELAÇÕES DE TRABALHO

Como a principal característica da startup é 
o desenvolvimento de uma ideia inovadora, 
o espírito empreendedor e criativo é essen-
cial. Experimentar as novas ideias que fo-
gem daquilo que já existe no mercado exige 
dos profissionais habilidades e conhecimen-
tos que diferem do que é exigido nas em-
presas tradicionais. Além disso, a maioria 
das startups não tem uma rotina e horários 
fixos nem uma hierarquia bem definida.

O Psicólogo Rodrigo Wazlawig (CRP-
08/22464) é criador da startup BRG 
Educacional (Bearings), que oferece às 
universidades uma plataforma online para 
teste para avaliação dos interesses profis-
sionais. Ele comenta que, nesse modelo 
empresarial, é preciso superar o padrão de 
trabalho individual. “O trabalho na startup 
é sempre colaborativo e interdisciplinar. 
Você não precisa fazer nada sozinho”, expli-
ca o Psicólogo, que procurou sócios de ou-
tras áreas para concretizar sua ideia: um de 
Marketing e o outro da Tecnologia. 

CONHECIMENTOS DIFERENCIADOS

Raíssa Mayumi, formada em Psicologia, 
começou como estagiária na startup 
Quem Cuida, plataforma online para en-
contrar babás, cuidadores e profissionais 
da enfermagem. Ela conta que foi uma 
experiência desafiadora, e que precisou 
aprender questões de tecnologia e marke-
ting digital para que compreendesse as 
estratégias da empresa. 

Como trabalha no atendimento aos clien-
tes e também na seleção de profissio-
nais, Raíssa procurou materiais sobre os 
Recursos Humanos em startups, mas relata 
que não encontrou muita informação: “A 
teoria que havia aprendido e muitos mate-
riais que eu encontrava não se encaixavam 
no dia a dia que temos, com a necessidade 
da empresa, com o orçamento mais limita-
do. Ainda é um assunto novo a ‘Psicologia 
organizacional em startups’".

DINAMISMO

O dinamismo da rotina é também um fa-
tor que altera as relações de trabalho. 
Segundo Raíssa, esse tipo de empresa pro-
cura alguém que “aceite correr os riscos e 
fazer parte de uma empresa que ainda está 
iniciando, testando novas ideias e buscan-
do seu lugar no mercado dos negócios”. 

Welliton Oliveira, fundador da startup 
Evolve, pondera que a rapidez no trabalho 
pode ser a razão de muitas pessoas não 
se adaptarem ao ritmo em que as coisas 
acontecem, além da pouca experiência dos 
empreendedores em gerir as equipes. “É 
necessário aprender tudo muito rápido e 
lidar todos os dias com um problema dife-
rente. Esse é o maior causador de ansieda-
de nas startups, sempre tem algo que você 
não sabe e que precisa aprender”, analisa.
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FLEXIBILIDADE

Outra característica da startup é a flexibili-
dade. Welliton conta que o trabalho da sua 
equipe é quase sempre remoto e com jor-
nadas flexíveis: “Nós trabalhamos de casa, 
cafés, coworkings. Em relação a horários 
também somos bem flexíveis, porque todos 
os integrantes da startup trabalham em ou-
tros projetos”. Porém, ele ressalta que não 
será assim para sempre, e que, quando uma 
startup começa a crescer, a estrutura se tor-
na mais parecida com as empresas tradicio-
nais, com funções mais específicas e uma 
hierarquia mais nítida. 

Rodrigo acha que é fácil cair na rotina e se 
tornar mais um administrador do que um 
criativo. Para evitar isso, pelo menos uma 
vez por semana é feito na Bearings um 
laboratório de ideias entre os integrantes 
da empresa, a fim de manter a criativida-
de e a inovação. 

INOVAÇÃO

Para Welliton, o principal fator que di-
ferencia as startups das outras empre-
sas é a constante busca em equipe pela 
inovação, o que torna o ambiente muito 
mais motivador para trabalhar. Ainda que 
a inovação seja um pilar das startups, 
Thiago Alves, sócio da Ideia no Ar, comen-
ta que “a criatividade surge em momen-
tos de descontração que procuramos pro-
porcionar para a equipe. No dia a dia do 
trabalho acaba tendo tanta demanda pra 
fazer que é complicado inovar e criar”. 

O Psicólogo Rodrigo acredita que as(os) 
profissionais da Psicologia muito têm a 
contribuir, dentro das startups e até em 
outras empresas, na criação de “espaços 
de descompressão”, com técnicas de rela-
xamento que promovam a expansão cria-

tiva dos trabalhadores. “A(o) Psicóloga(o) 
pode inovar sua prática clínica, com uma 
forma contemporânea de trabalhar gestão 
de pessoas”, analisa. 

Ele acredita que é momento de desmitificar 
que a Psicologia só pode acontecer no con-
sultório, e que “a relação entre a profissão 
e a tecnologia pode ser uma ferramenta da 
democratização do acesso à Psicologia”. 

As soluções voltadas para recursos hu-
manos têm muito espaço para cres-
cer dentro das startups, na opinião de 
Welliton Oliveira. “As startups mais ma-
duras possuem áreas focadas em atração 
e retenção de funcionários, mas as ini-
ciantes ainda têm muito a melhorar nes-
sas questões”, avalia.

POR JESSICA BRASIL SKROCH COM ORIENTAÇÃO DE KARLA LOSSE MENDES
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LO Cerca de 3 mil pessoas morrem todos 

os dias por acidentes de trânsito. 
Esta é a nona causa de mortes por 

causas externas na população em geral, de 
acordo com relatório divulgado em 2015 
pela Organização Pan-Americana da Saúde, 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
Ministério da Saúde. Além disso, estas 
ocorrências são a principal causa de morte 
de jovens entre 15 e 29 anos de idade, a 
segunda na faixa de 5 a 14 anos e a terceira 
entre os 30 e 44 anos. Se nada mudar, em 
2020 estima-se que 1,9 milhões de pessoas 
devem morrer no trânsito. Isso porque 
a situação tende a se agravar devido ao 
aumento da frota, falta de planejamento 
e baixo investimento na segurança das vias 
públicas. A OMS estima que 90% das mortes 
acontecem em países em desenvolvimento, 
entre eles o Brasil, que ocupa o quinto lugar 
entre os recordistas em mortes no trânsito.

Os jovens, além de serem grandes víti-
mas, também são, muitas vezes, causa-
dores dos acidentes. De acordo com o es-
tudo El Manual de medidas de seguridad 
vial, publicado pela Fundación Instituto 
Tecnológico para la Seguridad del 
Automovil em 2006, a taxa de acidentes e 
óbitos dos jovens condutores são maiores 
que o restante dos condutores. 

Na tarefa de auxiliar os jovens a terem 
comportamentos de menor risco no 
trânsito, os pais podem ser a peça-
chave. Um artigo* publicado em 2014 na 
revista Accident Analysis and Prevention 
– The contribution of parents’ driving 
behavior, family climate for road safety, 
and parent-targeted intervention to 
young male driving behavior – indica que 
o comportamento dos pais na direção é 
um modelo bastante signifi cativo para 

POR HUGO NASCIMENTO REZENDE (CRP-08/08806), COORDENADOR DA COMISSÃO 
DE MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO
E ALESSANDRA SANT´ANNA BIANCHI (CRP-08/19311), COLABORADORA DA COMIS-
SÃO DE MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO

JOVENS NO TRÂNSITO:
a família pode melhorar o 

comportamento e reduzir acidentes?
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A versão completa deste 
artigo e as referências 
bibliográfi cas estão dispo-
níveis na versão digital da 
Revista Contato.

bit.ly/117MaioAmarelo

Para saber
mais

os jovens condutores e há necessidade 
de explorar melhor esta contribuição, 
especialmente nos primeiros meses de 
direção. 

Outro artigo** recente da mesma publica-
ção – Measuring errors and violations on 
the road: A bifactor modeling approach to 
the Driver Behavior Questionnaire – desta-
ca que o início de aprendizagem do jovem 
condutor é um dos estágios mais impor-
tantes, pois auxilia no entendimento do 
seu comportamento no trânsito e o envol-
vimento em acidentes. 

LICENÇA GRADUAL 

Na década de 1970, um estudo realizado 
pelo Centro de Pesquisa em Segurança 
Viária da Universidade da Carolina do 
Norte identifi cou que os motoristas mais 
jovens – até 25 anos – estavam envolvidos 
em maior número de acidentes e que es-
tes ocorriam, em sua maior parte, de ma-
drugada. Outra análise importante desta 
pesquisa foi a relação entre os dados en-
volvendo os jovens condutores e os passa-
geiros que estavam ao lado: a incidência 
de acidentes de trânsito era menor quando 
um adulto estava no banco do carona jun-
to com o jovem condutor.

A partir disso, foi proposto o Graduated 
Drive Licensed (Licenciamento Gradual 
para Dirigir), um programa em que os jo-
vens são introduzidos gradualmente como 
condutores no trânsito, com algumas 
restrições baseadas na aquisição de com-
petências no decorrer do programa. Está 
dividido em três etapas: aprendiz, interme-
diário e privilégio integral. 

Na primeira etapa, os jovens só podem diri-
gir durante o dia e com um acompanhante 
adulto, de preferência os pais. Já na eta-
pa intermediária poderá haver a redução 
do acompanhamento deste supervisor. 
Quanto mais experiência for adquirida em 
um estágio, mais difíceis as situações a que 
os jovens motoristas poderão ser autoriza-
dos (por exemplo, dirigir à noite) e, assim, 
no término das etapas, receber o privilégio 
integral de direção. 

O papel dos pais neste processo não é de 
formar motoristas, mas de fornecer controle 
psicológico nas etapas aprendiz e intermediá-
ria. Isso porque a impulsividade do jovem ao 
lado dos colegas é muito maior; com os pais, 
são mais frequentes os comportamentos ade-
quados como realizar ultrapassagens seguras 
e conscientes, dirigir na velocidade permitida 
da via, utilizar o cinto de segurança e não co-
meter infrações de trânsito. Estudos realiza-
dos nos anos 2000 indicam que o programa 
de licença gradual contribuiu para o declínio 
dos índices de acidentes de jovens condutores 
nos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. 

OS JOVENS BRASILEIROS

Para entender a realidade brasileira, realiza-
mos um estudo com 420 estudantes univer-
sitários (63% homens), com idade entre 18 e 
22 anos, para avaliar o impacto da percepção 
do clima familiar no comportamento dos jo-
vens condutores baseado em uma adapta-
ção da Escala Clima Familiar para Segurança 
no Trânsito, originalmente desenvolvida por 
pesquisadores em Israel para avaliar a per-
cepção de jovens condutores quanto aos va-
lores, prioridades e as práticas dos pais e da 
família em relação à condução.

*A contribuição do comportamento dos pais ao dirigir, clima familiar para segurança viária e intervenção dos pais 

no comportamento dos jovens ao dirigir, de Orit Taubman - Ben-Ari, Oren Musicant, Tsippy Lotan e Haneen Farah, 

publicado em 2014 na Accident Analysis & Prevention.

**Mensurando erros e violações na estrada: um modelo bifatorial para o Questionário do Comportamento do 

Motorista, de Richard Rowe, Gabriela D. Roman, Frank P. McKenna, Edward Barker e Damian Poulter, publicado em 

2015 na Accident Analysis & Prevention.
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Os resultados indicaram que há relação entre 
clima familiar percebido por jovens conduto-
res e a incidência de acidentes ou o cometi-
mento de infrações e erros no trânsito. Além 
disso, o estudo indicou que jovens de famílias 
nas quais não há compromisso com a segu-
rança dos fi lhos no trânsito têm maior pro-
pensão a se envolverem em comportamentos 
que violam as condições para uma condução 
segura. Por outro lado, jovens condutores 
que relatam possuir maior monitoramento e 
restrições pelos pais apresentam um compor-
tamento de realizar ultrapassagens seguras e 

conscientes, dirigir na velocidade permitida 
da via, utilizar o cinto de segurança e não co-
meter infrações de trânsito.

Estes dados podem ser importantes na for-
mulação de políticas públicas para a edu-
cação de trânsito, em especial na educação 
dos pais quanto ao seu papel no processo 
de formação dos fi lhos como condutores. 
Assim, um trânsito mais seguro passa por 
programas de educação permanentes com 
os familiares, tanto em escolas como em 
Centros de Formação de Condutores. 

MAIO AMARELO: UM MÊS PARA REPENSAR AS ATITUDES NO TRÂNSITO

“Nós somos o trânsito.” Com este lema, a campanha Maio Amarelo de 2018 
pretende conscientizar a sociedade sobre os altos índices de acidentes de 
trânsito, que causam mortes e ferimentos graves em milhares de pessoas.  

O mês de ações foi estabelecido em 2010, quando a Assembleia-Geral das 
Nações Unidas editou uma resolução defi nindo o período de 2011 a 2020 
como a “Década de Ações para a Segurança no Trânsito”. A escolha da cor 
amarela foi devido ao seu signifi cado no trânsito: atenção e advertência. 

De acordo com o coordenador da Comissão de Mobilidade Humana e 
Trânsito de Curitiba, Psicólogo Hugo Nascimento Rezende (CRP-08/08806), 
a atuação da(o) Psicóloga(o) é fundamental para a mudança destes números 
preocupantes. “Muitos acidentes acontecem devido ao comportamento das 
pessoas no trânsito. A(O) profi ssional que está apta(o) a trabalhar as ques-
tões comportamentais é a(o) Psicóloga(o)”, afi rma. 

Ainda de acordo com ele, é fundamental que a sociedade perceba que a Psicologia 
do Trânsito pode fazer muito mais que apenas aplicar e corrigir testes no processo 
seletivo à habilitação. “A(O) Psicóloga(o) pode estar presente em diversas instân-
cias, como a educação e a pesquisa. Precisamos ocupar estes espaços.” 

VOCÊ QUER CONHECER MAIS SOBRE O MAIO AMARELO?

Acesse o site www.maioamarelo.com

Para saber mais e contribuir com a Comissão de Mobilidade Humana e 
Trânsito, envie um e-mail comissoes08@crppr.org.br.
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DO PARANÁ LANÇA
NÚCLEO DE PROMOÇÃO
DOS DIREITOS DA MULHER

Defender os direitos de populações 
vulneráveis é um dos objetivos 
primordiais da Defensoria Pública. 

Além de oferecer assistência jurídica gratuita 
a quem não pode pagar, a Defensoria atua 
na promoção de direitos coletivos. É o 
caso do recém-criado Núcleo Pró-Mulher, 
que atuará em questões como violência 
de gênero, violência obstétrica, mulheres 
homo e transexuais, população carcerária 
feminina, etc. – estas áreas, no entanto, 
mudarão de acordo com as demandas 
trazidas pela própria sociedade. 

“Um exemplo são as catadoras de materiais 
reciclados, que sofrem violência de seus 
companheiros ou enfrentam problemas de 
acesso ao material que garante suas rendas, 
como as latinhas de alumínio em estádios de 
futebol”, explica Eliana Tavares Paes Lopes, 
defensora pública nomeada coordenadora 
do Núcleo Pró-Mulher. Neste caso, a atuação 
poderá ser em duas frentes: na via judicial 
para defender o direito coletivo das mulheres 
a coletar as latinhas e também com a orien-
tação de direitos a elas, para empoderá-las 
contra a violência.

Direitos para todas

A coletividade das ações é o grande di-
ferencial dos núcleos em relação à fun-
ção mais amplamente conhecida da 
Defensoria Pública. A coordenadora do 

Pró-Mulher conta que a ideia é atuar em 
parceria com outras entidades e setores 
da sociedade civil, como escolas, para le-
var campanhas que tratem destas ques-
tões, como gênero e diversidade. 

Há casos em que a justiça poderá ser acio-
nada, como, por exemplo, na garantia do 
acesso de doulas e de outro acompanhan-
te no trabalho de parto (em 2016 a lei nº 
14.824 garantiu o acesso das profi ssio-
nais, mas sem um segundo acompanhan-
te). “Este é um caso em que podemos en-
trar com uma Ação Civil Pública, porque 
não há mais caminho na via legislativa e 
entendemos que é algo muito simples, 
que não envolve custos às instituições”, 
explica a defensora Eliane Lopes. Ela res-
salva, no entanto, que a principal via de 
ação do núcleo deve ser extrajudicial, e 
que os casos que envolverem a via judi-
cial devem ser feitos com cuidado para 
não criar jurisprudência negativa ao que 
se está pleiteando. 

Além disso, o Pró-Mulher deve focar 
nas mulheres que moram no interior do 
Estado, que nem sempre recebem a mes-
ma assistência das curitibanas. Apesar de 
não ser possível estar em todas as cida-
des, Eliana cita que pretende expandir a 
atuação da Casa da Mulher Brasileira, que 
atende mulheres em situação de violên-
cia na capital.

Desde a sua criação, em 
2013, a Defensoria Pública 
do Paraná instituiu cinco 
núcleos especializados, 
que visam a defender, de 
forma coletiva, os direitos 
de populações vulneráveis: 
Núcleo da Cidadania e 
Direitos Humanos, Núcleo 
Itinerante das Questões 
Fundiárias e Urbanísticas, 
Núcleo da Infância e Juven-
tude, Núcleo de Política 
Criminal e Execução Penal 
e o recém-criado Núcleo 
Pró-Mulher. 

Saiba mais no link abaixo:

bit.ly/DEFContato

Para saber
mais
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É a reflexão sobre as normas estabelecidas 
no nosso código, juntamente com a aná-
lise das consequências da nossa escolha e 
da nossa ação, que pode apontar a direção 
a seguir. O Código de Ética Profissional do 
Psicólogo é o nosso norteador, resultado 
de uma história de Psicologia que a cate-
goria construiu a partir da sua experiência 
e da reflexão crítica de sua prática.

A não execução dessas condições pode le-
var ao aviltamento da Psicologia enquan-
to ciência e profissão. Quais os deveres 
éticos profissionais? Como agir de forma 
ética? Quais são os direcionamentos ne-
cessários a serem seguidos? Quais os ju-
ízos a serem emitidos no que se condiz 
à(ao) profissional e sua prática? 

A ética é indispensável no contexto profis-
sional. A ação propriamente dita e o “que 
deve ser feito” possuem uma conexão 
extremamente forte no que diz respeito 
ao comportamento do ser e a implicação 
deste com sua categoria e com a socieda-
de. Desta forma atinge-se competência 
profissional, ou seja, a convergência dos 
conhecimentos teóricos e técnicos com 
os anseios da categoria, estabelecidos em 
um conjunto de regras e princípios para o 
bom andamento da conduta da(o) profis-
sional Psicóloga(o).

A humanidade sempre se deparou com 
questões retóricas, perguntas cujas res-
postas ajudam a nortear nossa cami-

nhada. “O que podemos fazer? O que devemos 
fazer? O que queremos fazer?” Todas estas per-
guntas trazem respostas diferentes, certas ou 
erradas. Mas, o que é certo ou errado?

Tomar uma decisão às vezes pode ser muito 
difícil. Esta decisão estará ancorada na 
ética de cada um. Para muitos, a definição 
da palavra ética traz etimologicamente o 
significado de costume ou a forma como 
usamos algo. Ou seja, é uma palavra e uma 
prática cotidiana. Porém, se voltarmos aos 
gregos, podemos ir mais longe na etimologia 
de ética – que significa morada, ou seja, a 
ética seria a morada do ser, o que somos ou 
nos tornamos. Assim, o exercício da ética não 
corresponde a uma premiação natural; há 
uma abundância cultural que torna diversas 
ações compatíveis com diversos seres.

No entanto, no ambiente profissional temos 
o convívio de diversas pessoas, cada qual 
trazendo consigo princípios éticos e morais, 
assim como deveres, valores, costumes, sen-
so de justiça, entre outros. Mas, como a mo-
rada (ética) não é feita apenas de um ser, é 
necessário que o alicerce seja bem sustenta-
do para uma devida representação social e 
formação de consciência profissional. 

CO
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A 
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IC
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POR COMISSÃO DE ÉTICA
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Fiscalização (COF) do CRP-PR de-
senvolve suas atividades com base 

no que determina a Política de Orientação 
e Fiscalização (POF) dos Conselhos de 
Psicologia, com o objetivo de garantir servi-
ços psicológicos de qualidade que “contribu-
am para o aperfeiçoamento técnico e ético 
da profissão” (ver artigo 2º da Resolução CFP 
nº 010/2017). Uma das principais modalida-
des de fiscalização realizadas pela COF são 
as visitas de inspeção nas Pessoas Jurídicas 
inscritas no CRP-PR. Motivadas tanto por 
denúncias e solicitações como por rotina, o 
objetivo das fiscalizações é verificar o exercí-
cio profissional e, sempre que possível, deve 
priorizar a orientação (ver artigos 17, 18 e 19 
da Resolução CFP nº 010/2017). 

O QUE A INSPEÇÃO ANALISA?

A Resolução CFP nº 003/2007 determina 
que as empresas (Pessoas Jurídicas) que 
prestam serviços de Psicologia enquanto 
atividade principal deverão estar inscritas 
no CRP de sua jurisdição. Parte fundamen-
tal do processo de inscrição é a visita de 
inspeção realizada pela COF, com o objeti-

C O M O  S Ã O  R E A L I Z A D A S
AS INSPEÇÕES DA COF?
POR COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

vo de averiguar se as condições físicas do 
local são adequadas à prestação de ser-
viços psicológicos e fornecer orientações 
importantes para o exercício profissional. 

 Espaço físico

A COF observa se o local conta com ilumi-
nação, ventilação e limpeza apropriadas, 
bem como isolamento acústico e visual 
para a garantia do sigilo e da privacidade 
da pessoa atendida. Para cumprir o dever 
de guarda e manutenção adequadas dos 
materiais sigilosos pelo período mínimo de 
cinco anos (Resolução CFP nº 007/2003), 
a(o) profissional deverá providenciar um 
armário ou sala com chave para que os 
documentos sejam mantidos em local de 
acesso exclusivo da(o) Psicóloga(o). 

Sugere-se que o local preveja a acessi-
bilidade para pessoas com mobilidade 
reduzida, condição já exigida para o al-
vará em muitas cidades; nesse sentido, 
a(o) Psicóloga(o) deverá verificar com 
a prefeitura do município em que atua 
as condições para emissão do alvará de 
funcionamento.



| CONTATO 11730

 Material técnico

A COF também inspeciona o instrumen-
tal técnico adotado pela(o) Psicóloga(o), 
como testes, recursos lúdicos e demais 
materiais utilizados nos atendimentos. É 
importante ressaltar que a(o) agente de 
fi scalização, no momento da visita, poderá 
solicitar adequações ou mesmo apreender 
materiais que não estejam em perfeitas 
condições de uso, como testes alterados, 
rasurados ou fotocopiados. Tais ações são 
realizadas em cumprimento à Política de 
Orientação e Fiscalização, quando deter-
mina que, caso haja “indício de falta ética 
ou irregularidade é possível a apreensão 
de documentos”. A(O) profi ssional ou em-
presa terá 30 dias para regularização; nos 
casos em que isto não é possível, orienta-
-se para a interrupção das “condutas irre-
gulares” (ver mais nos artigos 24 e 26 da 
Resolução CFP nº 010/2017).

 Registros documentais e prontuários

Os registros documentais e prontuários pro-
duzidos pelas(os) Psicólogas(os), que são 
obrigatórios e devem seguir as diretrizes da 

Resolução CFP nº 001/2009, também são 
verifi cados. Esses documentos devem estar 
organizados, atualizados e à disposição do 
Conselho para a devida fi scalização.

 Materiais de divulgação

Também são analisados os materiais de di-
vulgação, como placas, folders e cartões 
de visita, que deverão estar de acordo com 
o que determina o artigo 20 do Código de 
Ética Profi ssional do Psicólogo; em toda pu-
blicidade, não podem faltar o nome com-
pleto da(o) profi ssional e seu número de 
inscrição no CRP. Para as Pessoas Jurídicas, 
também deverá ser indicado o número de 
inscrição da empresa, o CRP-PJ.

 Código de Ética

Por fi m, a Resolução CFP n° 010/2000 prevê 
que a(o) Psicóloga(o) deverá disponibilizar 
um exemplar do Código de Ética Profi ssional 
no local do atendimento, para consulta da(o) 
usuária(o) do serviço. Além disso, a lei nº 
12.291/2010 também obriga os estabelecimen-
tos a disponibilizarem o Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor para consulta.

Para saber 
mais

Resolução CFP nº 003/2007
bit.ly/CFP0032007

Código de Ética 
Profi ssional do Psicólogo
bit.ly/CodEticaCRPPR

Resolução CFP nº 001/2009
bit.ly/CFP0012009

Resolução CFP nº 010/2017
bit.ly/CFP0102017

Resolução CFP nº 007/2003
bit.ly/CFP0072003

Resolução CFP n° 
010/2000
bit.ly/CFP0102000
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Boas Práticas em 
avaliação psicológica
contexto da saúde

A avaliação psicológica no contexto 
da saúde está interligada a outras 
especialidades da nossa profi ssão, 

tais como as Psicologias Clínica, da Saúde 
e/ou Hospitalar e a Neuropsicologia. Essas 
interfaces possibilitam o fazer avaliativo 
profi ssional em diversos locais, seja como 
autônoma(o) ou como membro de uma 
equipe em diferentes serviços de saúde.

Dentre as práticas mais comuns na 
Psicologia Clínica está o psicodiagnóstico, 
com foco na análise de fenômenos cogni-
tivos, emocionais e/ou comportamentais 
da pessoa avaliada, incluindo aspectos 
saudáveis, patológicos e adaptativos. Esse 
procedimento não difere de outras práti-
cas avaliativas: a(o) Psicóloga(o) elabora 
hipóteses iniciais, buscando por dados que 
a sustentem ou a refutem, por meio de di-
ferentes técnicas (observação, entrevista e 
instrumentos de avaliação), visando a in-
dicar a melhor estratégia terapêutica e os 
encaminhamentos necessários.

No contexto hospitalar ou em instituições 
de saúde, a avaliação psicológica possibi-
lita a construção de um diagnóstico psi-
cológico, com objetivo de compreender o 

signifi cado da doença na vida do paciente, 
assim como auxiliar equipes multiprofi ssio-
nais no manejo e descrever os impactos no 
bem-estar psicológico, caso uma pessoa se 
submeta a processos cirúrgicos e/ou tra-
tamentos complexos, como, por exemplo, 
nos casos de avaliação psicológica para in-
dicação de cirurgia bariátrica.

Já na Neuropsicologia o intuito é a ava-
liação de funções cognitivas e aspectos 
emocionais no decorrer do ciclo vital. A 
investigação busca verifi car se tais fun-
ções apresentam mudanças ou sinais de 
comprometimento devido a um acometi-
mento neurológico ou neuropsiquiátrico, 
estimando o efeito de fatores genéticos, 
biológicos e ambientais.

QUAL O OBJETIVO PRINCIPAL DA 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NESTE 
CONTEXTO?

Espera-se que as(os) profi ssionais sejam ca-
pazes de identifi car de maneira precoce os 
aspectos preservados e prejudicados do fun-
cionamento psicológico, visando a um me-
lhor prognóstico, bem como indicações te-
rapêuticas e encaminhamentos adequados.
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POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
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POR QUE A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
NESTE CONTEXTO É IMPORTANTE?

Por ser fundamental para processos de to-
mada de decisões, diagnósticos diferenciais 
e para determinar o curso de tratamentos, 
bem como prevenir a ocorrência ou a piora 
de condições de saúde debilitantes, em es-
pecial entre crianças e adolescentes.

QUERO TRABALHAR NESTE CONTEX-
TO, QUAIS CONHECIMENTOS SÃO 
NECESSÁRIOS?

Além dos conhecimentos específicos da área 
da Avaliação Psicológica, são necessários, 
principalmente, conhecimentos em Processos 
Psicológicos Básicos, Desenvolvimento 
Humano, Psicopatologia e Psicologia da 
Personalidade. Áreas paralelas e de igual 
importância incluem a Psicofarmacologia, 
Políticas de Saúde Pública e Suplementar, 
bem como as Psicologias Hospitalar, 
Institucional e da Saúde.

QUAIS AS PARTICULARIDADES QUE EN-
CONTRAREI CASO VENHA A TRABALHAR 
NESTE CONTEXTO?

O raciocínio clínico está presente no dia a 
dia, atendendo diversos casos e a tomada 
de decisão profissional, a qual muitas ve-
zes será embasada na(s) hipótese(s) diag-
nóstica(s) do caso.

QUAIS SÃO OS DESAFIOS DESSA ÁREA?

Comunicar-se com eficiência com outros 
profissionais e desmitificar a avaliação 
psicológica como uma atividade que se re-
sume em apenas usar testes psicológicos, 
o que favorece seu uso indiscriminado e 
com expectativas irrealistas.

BOAS PRÁTICAS

1  Respeitar os aspectos éticos do Código 
de Ética Profissional.

2  Zelar pela prestação de serviços com 
qualidade profissional.

3  Fundamentar a prática a partir de um 
repertório teórico e científico atualizado.

4  Cuidar da própria formação continua-
da, por meio de cursos de especialização 
e/ou cursos específicos de aperfeiçoamen-
to teórico e técnico.

5  Comunicar-se assertivamente, para 
favorecer o trabalho em equipe.

6  Ser capaz de estabelecer um bom re-
lacionamento (rapport) com o avaliado, 
com empatia e habilidade para formular 
hipóteses diagnósticas.

7  Desenvolver competências de obser-
vação, triagem, análise da demanda, sele-
ção de estratégias, integração de dados e 
escrita de documentos.

8  Saber utilizar instrumentos psicológi-
cos de diferentes tipos, considerando seus 
alcances, limites e consequências sociais.

9  Desenvolver competência profissional 
para trabalhar com construtos cognitivos 
e da personalidade.

10  Cautela perante demandas para avalia-
ções pré-cirúrgicas ou solicitadas judicial-
mente (este conteúdo será discutido mais 
especificamente nos próximos artigos).

A Avaliação Psicológica no contexto da saúde vem angariando espaço, especialmente em domí-
nios interdisciplinares. No entanto, faz-se necessário e indispensável que a(o) Psicóloga(o) possua 
competência técnica, consistente referencial teórico, ética e compreensão acerca do contexto 
específico no qual está atuando.

Até o próximo artigo Boas Práticas em avaliação psicológica! 
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Mesas-redondas
Ao longo dos quatro dias de evento também 
haverá diversas mesas-redondas, que reuni-
rão profi ssionais para debater temas como: 

•Família e seus diferentes sintomas; 
•Formação de Psicólogas(os) – perfi l do egresso, 
desenvolvimento das competências e habilida-
des, prática profi ssionalizante e formação conti-
nuada – e os desafi os na supervisão de estágios; 
•O uso do Teste Neupsilin na Neuropsicologia; 
•Relatos de experiências clínicas a partir da com-
preensão fenomenológico existencial; 
•Desafi os da relação terapeuta-cliente na ótica da 
Gestalt-terapia; 
•Formação em Psicodrama; 
•Olhar analítico para o fracasso e as diferenças; 
•Desafi os dos Serviços-Escola na contempo-
raneidade e considerações a partir de escutas 
psicológicas; 
•Mitos e verdades sobre a Psicologia do Trânsito; 
entre outros.

Palestras
A programação contará ainda com palestras 
que abordarão temas como: 

•O afeto na relação professor-aluno potenciali-
zando a aprendizagem; 
•A Psicologia nos Jogos Olímpicos (Rio 2016); 
•O equilíbrio entre a vida profi ssional, pessoal e 
familiar; 
•As inovações tecnológicas e alguns impactos no 
exercício profi ssional da Psicologia; 
•Psicopatologia, entre outros. 

Conferências
Os dias 23, 24 e 25 serão fechados por confe-
rências principal com Leandro Karnal, Clóvis 
de Barros Filho e Viviane Mosé.

Entre os dias 22 e 25 de agosto de 2018, a 
cidade de Foz do Iguaçu receberá o XVI 
Encontro Paranaense de Psicologia (XVI EPP) 
e II Congresso Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira (II CIPTF). Realizados próxi-
mos a outros dois países latino-americanos 
– Argentina e Paraguai – os eventos vão pro-
porcionar o encontro de profi ssionais com 
variadas experiências e, com isso, colaborar 
para o fortalecimento da Psicologia. 

A programação está sendo formada em torno 
da temática “Fortalecendo conexões sustentá-
veis”, mas abarcará diversas abordagens e atua-
ções. Confi ra algumas atividades confi rmadas:

Minicursos
Os minicursos, que terão duração de 4,5 ho-
ras divididas em três dias, levarão aos partici-
pantes conhecimentos sobre variados como: 

•Psicodrama e vivência sociodramática; 
•Diferenças entre orientação profi ssional e coa-
ching de carreira; 
•Família e casal na Terapia Relacional Sistêmica; 
•A arte em terapia como caminho de transformação; 
•A(O) Psicóloga(o) do Trânsito como agente de 
transformação social e estudos de caso sobre con-
dutores infratores; 
•Folclore, contos de fadas e fantasia perspectiva 
Junguiana; 
•A prática do psicodiagnóstico e os referenciais psico-
dinâmicos; treinamento mental no campo esportivo; 
•Planejamento, técnicas, instrumentos e produção 
de documentos em Avaliação Psicológica; 
•Estratégias para a redução das desigualdades so-
ciais e a inclusão social;
•Temas e aplicações da Psicologia Ambiental; 
•Metodologia IRDI na promoção e prevenção em 
saúde mental da primeiríssima infância. 
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Eventos, que acontecem em agosto na cidade de Foz do Iguaçu, já têm a pro-
gramação preliminar divulgada e segundo lote de inscrições vai até 30 de junho.

Para conferir a 
programação completa e 
garantir a sua inscrição, 
acesse o site

epp.crppr.org.br

Saiba mais

Acompanhe também as 
notícias sobre o evento 
no site do CRP-PR (www.
crppr.org.br) e nas redes 
sociais, onde estamos 
divulgando periodicamente 
entrevistas e vídeos com os 
participantes das atividades 
do evento.
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POR ROSICLEA DOROTI RODRIGUES (CRP-08/19700)

Como descobri o protagonismo na autarquia que é 
responsável pelo reconhecimento social da Psicologia?

zação profi ssional. Conheci grandes nomes 
da Psicologia paranaense com maturidade 
profi ssional para assumir posicionamentos 
políticos coerentes.

Durante a plenária fui apresentada a outros 
números e valores. Números de represen-
tações e participações em trabalhos junto 
à sociedade. Números das comissões, que, 
além de participativas, mostraram-se consis-
tentes com respaldo e competência técnica, 
que apresentaram suas análises qualifi cadas 
e quantifi cadas das ações realizadas pelo 
Conselho em diversas frentes de atuação. 

Identifi quei nos valores apresentados os inves-
timentos realizados em capacitações, partici-
pações em eventos representativos e fóruns. 
Reconheci o valor da atuação de vários colegas 
junto a instituições de saúde lutando pela valo-
rização da(o) profi ssional enquanto categoria.

Nesta primeira de muitas plenárias, percebi 
o avanço e as conquistas que estas pessoas 
reunidas faziam, aprendi a importância da 
política para a profi ssão e, principalmente, o 
respeito e a ética nos posicionamentos.

Encontrei um grupo unido que acolhe a(o) 
profi ssional, ouve suas dúvidas e difi cul-
dades, informa os rumos da profi ssão e 
convida para participar das discussões.

Assumi os verbos ativos do protagonismo. 
No fi nal do dia estava realmente me sen-
tindo colaborando com a profi ssão e for-
talecida como profi ssional. 

Venha e participe, você também. Conheça 
as comissões. Entre em contato com 
aquela com a qual você ou a sua frente de 
trabalho se identifi ca.

Logo que terminei a graduação, uma 
das primeiras de muitas providências 
que tomei como profi ssional foi o re-

gistro junto à instituição competente, no 
caso em questão, o CRP-PR. Devidamente 
registrada, numerada e pronta para poder 
voar, recebi minha Carteira de Identidade 
Profi ssional, a minha CIP. Por favor, não 
chame carteirinha. Levou um bocado de 
esforço para consegui-la e ela seria minha 
identidade a partir daquele momento. 
Bem, a questão é que ela veio acompa-
nhada de um boleto bancário com um va-
lor na casa das centenas. Sim, questionei 
aquele montante, reclamei da obrigato-
riedade e duvidei daqueles números. 

Munida destes verbos tão passivos, decidi in-
vestigar e descobrir quais os fatores da com-
posição daquele valor, e quem eram aquelas 
pessoas que, em minha fantasia de recém-for-
mada, faziam parte da instituição que estaria 
sempre pronta para vigiar e punir, cobrando 
uma anuidade para mantê-los.

Descobri que poderia me infi ltrar naquele lu-
gar como colaboradora, escolhi uma comis-
são com a qual me identifi quei e, assim, ini-
ciei minha tática de aproximação. Comecei a 
participar de algumas reuniões e descobri que 
existe mensalmente uma plenária pública. 
Neste caso, a próxima aconteceria na última 
semana de janeiro. Em um primeiro momen-
to pensei o que seria possível discutir sobre 
Psicologia em um dia inteiro de sábado.  

Para minha surpresa, chegando lá encontrei 
colegas, gente como a gente, que trabalham 
muito, têm família e outras coisa para fazer 
e, mesmo assim, por desejo, usam seu tem-
po em prol da profi ssão. Encontrei pessoas 
motivadas e engajadas na busca da valori-

o CRP-PR é meu,
o CRP-PR é nosso

ES
PA

ÇO
Ψ

O conselho é nosso e feito por nós.

Plenárias do CRP-PR

Rosiclea D� oti Rodrigues
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Água, luz 
e plano de saúde 
de qualidade: 
não dá para ficar sem.
Você sabe, ter plano de saúde nos dias de hoje é item  

de primeira necessidade: não dá para ficar sem.  

Por isso, a Qualicorp e o CRP-PR oferecem excelentes  

opções em condições imperdíveis para você, psicólogo. 

Planos a partir de 

R$ 1461

1R$ 145,32 - Ideal Adesão Trad. 16 F AHO QC COP (registro na ANS nº 476.929/16-5), da SulAmérica Saúde, faixa etária até 18 
anos, com coparticipação e acomodação coletiva (tabela de julho/2017 - PR). Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as 
regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das respectivas operadoras 
de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte das respectivas operadoras de saúde, respeitadas 
as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para análise. Fevereiro/2018.

Não fique sem plano de saúde. Ligue agora.

0800 799 3003
www.qualicorp.com.br/anuncio

Siga a Qualicorp:



Fortalecendo conexões sustentáveis


