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Psicologia Clínica
Terapia, psicoterapia e

atividades terapêuticas:
qual a diferença?

CRP-PR inicia série de
textos sobre as boas práticas

em Avaliação Psicológica

Avaliação Psicológica



Parto
E desta porta em diante não há 

descanso. Aqui já não há mais espaço, 
mesmo você fingindo, e eu querendo, 

pequeno tamanho. Segue caminho de 
destino desconhecido. Posso lhe dar um 
instante de espelho, nada mais.

Meu amor é a sua partida. Toma o 
tamanho que lhe é de destino e 

segue o caminho do risco. E se der 
tudo certo e você se descobrir, 
nunca mais nos encontraremos.

Tonio Luna
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EDITORIAL

Os dilemas do feminino e da luta feminista pela igualdade de direitos e opor-
tunidades já contam com muitas décadas, mas, recentemente, esse movi-
mento tão importante passou a ser descaracterizado e identificado como 
uma luta contra o gênero masculino. Na matéria principal desta edição 
buscamos identificar e esclarecer porque o movimento feminista ainda é 
tão importante (e necessário) e as consequências psicológicas da opressão 
contra as mulheres, que são percebidos diariamente pelos profissionais de 
Psicologia nas mais diversas áreas de atuação.

 Falamos também, na última reportagem sobre formação continuada, 
sobre diversas abordagens da Psicologia. Contamos ainda com uma entre-
vista que aborda a complexa relação da Psicologia com a Psicanálise com 
o objetivo de esclarecer algumas dúvidas que são enviadas com frequência 
pelos profissionais. 

Além disto, oferecemos reportagens sobre o roteiro de acompanhamento 
de desenvolvimento infantil IRDI para além do autismo e um texto que 
busca esclarecer as diferenças entre terapia, psicoterapia e atividades tera-
pêuticas. Mostramos também os avanços do CRP-PR e dos profissionais de 
Psicologia no controle social, motivo de orgulho para nós.

Temos buscado oferecer reportagens aprofundadas, com diversidade de conteú-
do e que atenda às necessidades das(os) Psicólogas(os). Você pode contribuir 
enviando sua sugestão de pauta para o email comunicacao08@crppr.org.br. 
Participe e nos ajude a tornar a Contato cada vez melhor.

Boa leitura!
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Combater a violência contra a mu-
lher a partir da educação dos 
homens. Esta é a proposta do 

Programa Basta, desenvolvido há cer-
ca de três anos pelo Patronato Central 
do Paraná em Londrina-PR. A Psicóloga 
Bruna Maria de Souza (CRP-08/20232) 
atua no programa e explica que a escu-
ta é fundamental para ressignifi car a 
violência. “Ao falar de suas experiências 
e história de vida, torna-se possível com-
preender a função da violência em suas 
relações. Somente quando se pode com-
preender o motivo que levou à violência 
é que começa a se esboçar novas possi-

bilidades de estar em relações que sejam 
isentas do fator violento”, explica Bruna.

A proposta do programa é discutir o papel 
que o homem ocupa socialmente frente ao 
lugar de “autor de violência contra a mulher” 
e quais as possibilidades para superar tal situ-
ação.  Assim, é importante compreender esse 
passo como mais uma possibilidade de reco-
nhecimento da Psicologia entre as diferentes 
áreas do conhecimento que podem contri-
buir para a garantia dos direitos humanos, 
sobretudo o das mulheres, em tempos tão 
apropriados para se problematizar e pensar 
novas possibilidades de relações.
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BASTA: programa dentro 
de penitenciária combate 
violência contra a mulher

Carnaval é alegria, dança e músi-
ca, mas é preciso estar atento para 
que a festa seja saudável. No dia 

03 de fevereiro, o Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR) realizou uma 
ação prática de Redução de Danos no blo-
co “Garibaldis e Sacis” do pré-carnaval de 
Curitiba.  Estudantes e Psicólogas(os) parti-
ciparam do bloco do CRP-PR “Bebeu água?” 
e levaram  preservativos, água e folders 
com orientações para os participantes do 
bloco por uma diversão com mais saúde. 

Sandra Fergutz Batista (CRP-08/02667), 
coordenadora da Comissão de Direitos 
Humanos do CRP-PR, destaca a importância 
de uma ação como essa a fi m de levar 

informações para a sociedade sobre “um uso 
de álcool menos nocivo, já que o uso agudo 
de álcool é o que mais ocorre no carnaval”. 
Além disso, ela explica que esse consumo está 
muito vinculado com violência de uma forma 
geral, mas em especial contra as mulheres. 

Esta ação faz parte da execução do 
Planejamento Estratégico do XIII Plenário 
do CRP-PR no eixo de ações voltadas à 
Sociedade. Seu objetivo é esclarecer que 
a Psicologia, enquanto ciência e profi ssão, 
promove qualidade de vida em todos os 
seus segmentos. A instituição afi rma ainda 
que não faz apologia ao uso de nenhuma 
substância psicoativa, pois não existem 
níveis seguros para esse uso.

Bloco “Bebeu Água” do CRP-PR 
aproxima carnaval e saúde
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Imagine a cena. Você é uma mulher nos 
dias de hoje e leva uma vida confortável. 
Você é livre para conversar com quem 

quiser, pode sair para se divertir, ler o jornal, 
trabalhar e ter uma conta no banco. Você 
tem amigos, marido e fi lha. De repente, to-
dos os seus direitos são revogados. Todas as 
suas propriedades não te pertencem mais. 
Inclusive você mesma: agora, você é só uma 
propriedade de um homem. 

Essa é a realidade distópica da série “The 
Handmaid’s Tale”, lançada pelo serviço de 
streaming americano “Hulu” (similar ao 
Netfl ix) em 2017, adaptado do romance “O 
Conto da Aia” de Margaret Atwood. A série 
é sucesso de público e já ganhou seis prê-
mios Emmy e dois Globos de Ouro. 

A trama se passa na República de Gilead, 
novo país que ocupa o lugar dos Estados 
Unidos. Esta teocracia é instalada num futu-
ro próximo em que a poluição e a radiação 
impediram a maioria das mulheres de terem 
fi lhos. Nesse sistema, os corpos de todas as 
mulheres são controlados pelos homens e 
pelo Estado. June, a protagonista, tenta fu-
gir com seu marido e fi lha, mas é capturada. 
Ela então começa o treinamento para ser 
uma handmaid – aia, em português. 

A sociedade é dividida por castas. As aias 
são as poucas mulheres ainda férteis. Elas 
pertencem aos Comandantes, os homens 
de poder, e participam uma vez por mês da 

Cerimônia da Fecundação, que é, na verda-
de, um estupro realizado na presença da 
esposa infértil do Comandante. Caso a aia 
engravide, seu fi lho será do casal.

June perde seu nome e se torna “Off red”, 
ou seja, “de Fred”, em português. Seu úni-
co direito é sair uma vez por dia para fazer 
compras, na companhia de outra aia. Ela 
tenta combater a opressão social de ma-
neira analítica e cada passo seu será para 
conseguir ver sua fi lha de novo. 

Ainda que as handmaids sejam escravas, as 
mulheres de outras castas também sofrem. 
Todas estão subjugadas aos homens. Soa ir-
real? Nem tanto. A anulação da mulher em 
detrimento de uma fi gura masculina é muito 
comum na nossa realidade e é o que alimenta 
a violência contra elas. Por isso, Atwood clas-
sifi ca sua obra como “fi cção especulativa”. 
Cada momento da trama remete a uma situ-
ação que aconteceu em algum momento da 
história. Não é da fi cção que vemos homens 
decidindo sobre os corpos das mulheres. 

The Handmaid’s Tale faz o espectador refl e-
tir sobre os papéis que as mulheres assumem 
na sociedade e para quem eles servem. Além 
disso, é um alerta para a perda das conquis-
tas sociais, o que pode ocorrer de uma hora 
para a outra, principalmente no nosso mo-
mento social e político. Fica o convite para 
uma série talvez não tão agradável, mas de 
temática muito importante. 

The Handmaid’s Tale, EUA, 
2017, Drama, Hulu.

goo.gl/BPRvTf

Para assistir 
e indicar

The Handmaid’s Tale:
ficção com doses de realidade
The Handmaid’s Tale:
ficção com doses de realidade

Imagine a cena. Você é uma mulher nos 
dias de hoje e leva uma vida confortável. Imagine a cena. Você é uma mulher nos 

The Handmaid’s Tale:
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CONTROLE SOCIAL:
PARTICIPAÇÃO DO PARANÁ SE 
DESTACA ENTRE OS REGIONAIS

O CRP-PR tem, entre todos os 
Regionais de Psicologia do país, a 
maior representação em instâncias 

de Controle Social e de incidência política, 
de acordo com a pesquisa “Representações 
Institucionais e Incidência Social e Política 
do Sistema Conselhos de Psicologia”, reali-
zada no final de 2017 pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP). O estudo tem o objetivo 
de dar visibilidade à incidência social e po-
lítica nos espaços com representação dos 
Conselhos de Psicologia. Atualmente, o CRP-
PR incide em 70 fóruns municipais e 7 esta-
duais. À época do estudo, a autarquia tinha 
participação em 60 fóruns. Para se ter uma 
ideia da representatividade do Paraná, o CFP 
participa de 70 espaços em âmbito nacional. 

Práticas de Controle Social fazem parte do 
exercício cotidiano da cidadania. O conjun-
to de ações da sociedade civil para fiscalizar, 
monitorar e opinar sobre a condução das 
políticas sociais por parte do Estado tem a 
finalidade de garantir o acesso a direitos so-

ciais a todas as pessoas. Conselhos profissio-
nais podem e devem participar destes fóruns 
para contribuir com suas especialidades téc-
nicas, a partir das singularidades das experi-
ências que os profissionais atravessam no dia 
a dia dos serviços. Também é essencial que 
a participação se dê de forma qualitativa: 
propondo temas, soluções coletivas e me-
didas que de fato potencializem as Políticas 
Públicas. Esta é a diretriz que norteia a par-
ticipação das(os) mais de 80 Psicólogas(os) 
que representam o Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-PR) em instâncias 
de Controle Social em todo o Estado.

A participação do Paraná abrange os mais di-
versos eixos de políticas públicas, referentes 
às diversas áreas de atuação da Psicologia. 
O CRP-PR possui vagas em instâncias de 15 
eixos diferentes: Assistência Social; Políticas 
sobre Drogas; Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes; Saúde; Direitos das Mulheres; 
Socioeducação; Direitos das Pessoas 
Idosas; Trânsito; Direitos das Pessoas 

Dado é resultado de uma pesquisa realizada pelo Conselho 
Federal de Psicologia para dar visibilidade às Políticas Públicas
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com Deficiência; Pessoas em Situação de 
Rua; Meio Ambiente; LGBT; Migrantes, 
Refugiados e Apátridas; Desenvolvimento 
Econômico e Social e Direitos Humanos. Em 
diversos fóruns, representantes do CRP-PR 
participam das mesas diretoras ou presi-
dem os Conselhos. 

POR QUE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERES-
SAM À CATEGORIA?

A formulação de referências técnicas e a cons-
trução de diretrizes de trabalho em Políticas 
Públicas têm sido uma das prioridades do 
CRP-PR. O segmento é um dos principais em-
pregadores de Psicólogas(os), tanto nos ser-
viços públicos quanto nas entidades sociais 
do terceiro setor, como ONGs e associações. 
Qualificar as políticas sociais é também qua-
lificar os ambientes e condições de trabalho 
de Psicólogas(os). Além disso, o momento po-
lítico que o país vive tem gerado desmontes 

e ataques graves às políticas sociais, prejudi-
cando tanto a categoria, com fechamento de 
postos de trabalho e consequente desempre-
go, quanto, principalmente, desassistindo a 
própria sociedade atendida por estes serviços.

O CRP-PR tem trabalhado para ampliar a 
participação da categoria nos espaços de 
Controle Social, não apenas em quantidade, 
mas, também, em qualidade de representa-
ção. No final de 2017, realizou uma pesquisa 
entre todos os representantes do Conselho 
para qualificar suas intervenções com pro-
postas de seminários temáticos, encontros e 
produção de materiais conjuntos. O resultado 
da pesquisa será apresentado em breve. 

A defesa de Políticas Públicas por parte 
da instituição tem o compromisso com a 
Psicologia, visando à prestação de serviços 
com qualidade e ética profissional e à amplia-
ção de direitos sociais para todas e todos.

Se você tem interesse em 
participar de ações do 

Controle Social, entre em 
contato conosco! 

politicaspublicas08@crppr.
org.br

Para entrar 
em contato
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Humanização nas
organizações
Jornada de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

trará principais desafi os ao debate

Burnout, assédio moral e sexual, em-
pregabilidade em cenário de inovação. 
Estes e outros temas serão debatidos 

em abril, durante a I Jornada de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho: um olhar 
consciente para a dimensão do humano e 
da humanização nas organizações, promovi-
da pelo Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) e Universidade Positivo.

Conversamos com a Psicóloga Janete 
Knapik (CRP-08/06582), coordenadora do 
evento, que falou sobre os inúmeros be-
nefícios da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (POT) ao ambiente corporativo 
e sobre o reconhecimento deste campo 
de atuação: “É preciso investir em duas 
áreas, da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho e também em ferramentas de 
gestão e da administração. Desta forma 
conseguimos ocupar cargos de gestão, 
mais estratégicos. 

CRP-PR – Em departamentos de Recursos 
Humanos, a POT enfrenta difi culdades em 
encontrar e afi rmar uma identidade com a 
Psicologia, uma vez que há também outros 
profi ssionais atuando? 

Janete Knapik – Não é regra, mas existem 
piadinhas como “aquele povo do RH que 
não tem o que fazer e fi ca inventado treina-
mentos, dinâmicas em horário de trabalho”. 
Nestes casos a(o) Psicóloga(o) precisa fazer 
um trabalho de transformação cultural e 
mudança de modelos mentais. Hoje já per-
cebo que existe uma relação diferenciada 
com a(o) profi ssional de  Psicologia, um di-
recionamento de muitas empresas para a 
construção uma relação de ganha-ganha en-
tre empresa e empregados. Os papéis da(o) 
Psicóloga(o) e do Administrador devem ser 
de complementariedade, não com atribui-
ções milimetricamente separadas e cada um 
pensando no seu pedaço, mas sim como jun-
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tos podem construir um ambiente de traba-
lho mais produtivo sem prejudicar a saúde 
física e psíquica do trabalhador. 

Quais são os ganhos que a POT traz para a 
empresa e para os empregados?  

Traz qualidade de vida no ambiente de 
trabalho e também na família e na so-
ciedade, além de um sentimento de per-
tencimento e realização pessoal para os 
empregados. A(O) Psicóloga(o) pode de-
tectar competências e habilidades dos 
empregados e alocá-los em postos onde 
se sentem confortáveis e contribuem mais 
para a empresa; contribuir na dimensão 
estratégica, ou seja, identifi car gaps de 
desenvolvimento organizacional e dos 
empregados e desenvolvê-los; mapear o 
clima organizacional e propor ações de 
motivação e melhorias no ambiente de 
trabalho; identifi car talentos necessários 
aos desafi os organizacionais; desenvolver 
programas de avaliação e acompanha-
mento do desempenho dos empregados; 
identifi car e prevenir bullyng e assédio 
moral e sexual nas organizações; desen-
volver programas de mudança cultural e 
preparação para aposentadoria. 

Estas são apenas algumas das contribui-
ções da(o) Psicóloga(o) e cada uma delas 
direta ou indiretamente contribui para os 
resultados da empresa e do empregado, 
equalizado uma relação de ganha-ganha. 

Quais seriam os caminhos para haver 
maior reconhecimento por parte das em-
presas e das(os) próprias(os) profi ssionais 
sobre o papel diferenciados da Psicologia 
nas empresas?

Somos mais infl uentes nas organizações 
se conseguimos alcançar posições mais 
estratégicas. É preciso investir em duas áreas, 
da Psicologia Organizacional e do Trabalho 
e também em ferramentas de gestão e da 
administração. Desta forma conseguimos 
ocupar cargos de gestão, mais estratégicos. 
Se falamos a linguagem da gestão e temos 
o expertise da Psicologia, conseguimos 

encontrar a linguagem adequada que 
desperte a confi ança do nosso trabalho e, 
como consequência, o respeito. É muito 
importante também a constante atualização 
profi ssional, pois isso nos dá segurança de 
uma argumentação pautada em estudos e 
pesquisas e não em achismos. 

As relações de trabalho se transformaram 
muito nos últimos anos. Algumas empre-
sas já oferecem horas de trabalho fl exíveis 
e até mesmo opções de trabalho remoto. 
Você entende que este é um processo que 
benefi cia o trabalhador, ajudando a preve-
nir quadros como depressão, estresse e o 
chamado Burnout? 

Sim, essa fl exibilização ajuda na preven-
ção dos males do estresse, mas não basta. 
O estresse está muito relacionado às pres-
sões, às demandas, aos prazos apertados, 
aos relacionamentos tóxicos, às lideran-
ças despreparadas, etc. – que infelizmen-
te, apesar dos novos modelos de gestão, 
ainda é muito presente no ambiente de 
trabalho –, e há pessoas que até sentem 
falta do convívio dos colegas quando tra-
balham em casa.  

Aliás, estas novas relações de trabalho são 
uma tendência ou mais um nicho de merca-
do, destinado a poucos trabalhadores? 

Acho que é uma tendência para as em-
presas que querem ser competitivas. Os 
novos modelos de trabalho, o ambien-
te inovador, a cultura das startups pre-
cisam muito do nosso apoio. Acho que 
a(o) Psicóloga(o) precisa buscar entrar 
no mundo da tecnologia e das inovações 
para compreender e estar preparado para 
estas novas demandas. 

Independentemente da área de atuação, 
como podemos encontrar felicidade em 
nossos trabalhos?

Buscando uma relação de confi ança, res-
peito, valorização dos esforços e conquis-
tas pessoais e da equipe, e resgate do hu-
mano e do afetivo.

| CONTATO 11610
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um dia “daqueles” – o chefe chamou a 
sua atenção por um erro que não era exa-

tamente seu; a diretora da escola de seu fi-
lho te ligou porque ele, novamente, brigou 
com um dos colegas e, por fim, o ex-marido 
ligou avisando que vai atrasar o depósito 
da pensão alimentícia em uma semana. 
Estressada, com vontade de dizer “poucas 
e boas” para o chefe, o filho e o ex-marido, 
sem, de fato, conseguir fazê-lo, você decide 
que precisa dar um tempo para você e rela-
xar. Para isso, chama uma amiga e, após o 
serviço, vão ambas caminhar no parque e 
tomar um “chopinho”, antes de ir para casa. 

Imagine, novamente, a mesma situação 
caótica. Como isso tudo te deixou muito 
estressada e ansiosa, afinal tem contas a 
pagar e o dinheiro não veio, o ex-marido 
vai te culpar em função do comportamento 
do filho e, analisando com mais calma, o 
chefe tinha um pouco de razão em chamar 
sua atenção, você resolve que vai voltar 
aos florais, ou, pensando melhor, vai voltar 
a consultar aquele psiquiatra que já te 
socorreu outras vezes, com medicações que 
fazem você dormir a noite toda. 

Terceira opção: a mesma situação de vida, 
mas você resolve levar esse tema para sua(eu) 

Atividade terapêutica, 
terapia e psicoterapia: 
qual a diferença?

Psicóloga(o), para tentar entender por que 
você tem se desgastado tanto com o traba-
lho, o filho e o “ex” sem tomar uma providên-
cia mais efetiva para reverter essas situações.

Depois deste exercício imaginativo, 
pergunto: como você denomina cada 
uma das soluções adotadas para superar 
o “dia difícil”? E a resposta é: atividade 
terapêutica para a primeira; terapia, 
para a segunda (medicamentosa, 
segundo nosso exemplo) e psicoterapia 
para a terceira. Dar nome a cada situação 
parece óbvio, mas não é! É bastante 
comum encontrarmos confusões entre 
esses termos. 

Agora, de forma mais acadêmica 

Para compreendermos esses termos ou 
expressões, temos que entender o que 
significa a palavra “terapia”. Segundo 
o dicionário online Infopédia, terapia é 
o “meio ou método usado para tratar 
determinada doença ou estado patológico; 
tratamento; terapêutica”. Por sua vez, o 
Médio Dicionário Aurélio  informa que 
terapia é sinônimo de terapêutica, que 
significa “parte da medicina que estuda e 
põe em prática os meios adequados para 
aliviar ou curar os doentes; terapia”. 

POR DEISY MARIA RODRIGUES JOPPERT (CRP-08/01803) 
CONSELHEIRA DO XII PLENÁRIO DO CRP-PR E MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA



| CONTATO 11612

Dessas definições, e pelo uso corrente dos 
termos, pode-se concluir que “atividade 
terapêutica” serve para curar patologias 
ou aliviar seus sintomas. Nesse sentido, 
diversas atividades são terapêuticas para 
promover alívio de estresses cotidianos ou 
ansiedades comuns. Caminhar, encontrar 
amigos para um bom bate-papo, tomar 
um chopp ou, até mesmo, ir ao shopping, 
podem trazer tal alívio. 

No que se refere à terapia, deve-se acrescentar 
que ela tem diversas fontes, sendo uma das 
mais comuns a medicamentosa.

A psicoterapia, no entanto, deve ser 
compreendida como um processo que 
utiliza técnicas específicas juntamente 
com o conhecimento do comportamen-
to humano, da personalidade e dos me-
canismos de defesa utilizados diante de 
um determinado conflito. A “leitura” dos 
sintomas a partir desses conhecimentos 
é que traz a compreensão das situações 
conflitivas, colaborando para sua supera-
ção. Vale lembrar que a combinação de 
todos esses recursos tem demonstrado 
bons resultados para a superação de qua-
dros patológicos.

Por que falar disso?

Por que trazer um assunto aparentemente 
tão banal para uma revista dirigida a 
Psicólogas(os)? Como já foi dito, ainda 
se percebe alguns equívocos nas falas 
ou, mesmo, em textos produzidos por 
profissionais quando se trata desses 

conceitos. Leigos podem fazer essas 
confusões, mas não as(os) Psicólogas(os). 

Temos o dever de saber a diferença 
entre atividades terapêuticas, terapias e 
psicoterapia; mais ainda, temos o dever 
de esclarecer a sociedade sobre essas 
diferenças e levar as pessoas a compreender 
por que a psicoterapia é uma área que não 
pode ser desenvolvida sem uma formação 
específica, que psicoterapia é área que 
demanda enorme responsabilidade, que se 
exerce com técnica apurada e ética elevada. 

Nós, Psicólogas(os), somos profissionais 
capacitadas(os) para realizar a psicoterapia, 
mas, ultimamente, encontramos diferentes 
atores sociais se dizendo psicoterapeutas. 
Isso, antes de tudo, é prejudicial à própria 
população e à Psicologia que, confundida 
com qualquer outra coisa, acaba, na grande 
maioria das vezes, sendo taxada de ineficaz. 

Não há problema em alguém praticar uma 
atividade terapêutica ou em se submeter à 
terapia que entende ser a mais adequada 
para si. E não se está afirmando que 
esses recursos não tragam alívio. O que 
temos a obrigação, como profissionais, 
é de esclarecer o que é e o que não é 
psicoterapia, quais as diferenças entre 
estes três recursos e, principalmente, em 
que situações e porque fazer psicoterapia.  
Se não trabalharmos para esclarecer a 
sociedade sobre a psicoterapia e que esta é 
uma área desenvolvida por Psicólogas(os) 
por estarem tecnicamente preparadas(os) 
para isso, quem irá fazê-lo? 

A psicoterapia 
utiliza técnicas 

específicas 
juntamente com o 
conhecimento do 
comportamento 

humano, da 
personalidade, dos 

mecanismos de 
defesa utilizados 

diante de um 
determinado 

conflito. A “leitura” 
dos sintomas 

a partir desses 
conhecimentos 

é que traz a 
compreensão das 

situações conflitivas, 
colaborando para 

sua superação.
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A A Psicologia é ampla e está em cons-
tante desenvolvimento. Desde seu 
nascimento como área específi ca 

do conhecimento, diversos pesquisadores 
dedicaram-se a compreender e estudar 
o comportamento humano sob perspec-
tivas diferentes, que deram origem às 
abordagens – conjunto de base teórica 
que sustenta o trabalho de Psicólogas(os), 
sobretudo na área clínica.

Durante a formação universitária, são en-
sinados conhecimentos essenciais sobre as 
abordagens. Mas, há sempre muito mais 
por estudar. Além das universidades, que 
oferecem cursos de especialização, há or-
ganizações como associações, centros de 
formação e escolas que realizam formação 
e capacitações em variadas linhas teóricas.

De acordo com o professor de Psicologia 
da Fadisp Luiz Francisco, a abordagem é es-

sencial não apenas na clínica, mas em to-
das as atuações da Psicologia, por ser uma 
forma de compreender o ser humano, seu 
funcionamento, características e interação 
com o mundo, além de como se estrutura 
a personalidade, quais são os quadros pa-
tológicos que pode ou não desenvolver e 
também os meios de intervenção. 

Segundo o professor, o período da gradua-
ção, em geral, não é sufi ciente para que o 
estudante possa compreender de forma to-
tal uma abordagem. “O objetivo [na gradu-
ação] é tentar mostrar o maior número de 
opções. Infelizmente, nós ainda temos um 
predomínio de abordagens tradicionais, en-
tão vemos muito ainda as universidades for-
mando para a Psicanálise e para a Psicologia 
Comportamental. Você ainda tem pouco de 
abordagem existencial humanista, de abor-
dagem sócio-histórica e outras vertentes 
que são mais raras ainda”, avalia. 

De que lugar
    eu escuto?
A última reportagem da série “Formação Continuada” fala sobre a formação em abordagens. 
Confi ra nas edições anteriores as reportagens sobre mestrado e doutorado (ed. 114) e sobre 
como escolher um curso de especialização (ed. 115)
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Algumas dúvidas são comuns: escolher uma 
pós-graduação na abordagem desejada ou 
cursar uma escola de formação? Segundo 
Luiz Francisco, depende da área em que a(o) 
profi ssional vai atuar e de seus objetivos. 
“São coisas diferentes. A pós-graduação vai 
te tornar especialista, mas vai trazer alguns 
conteúdos acadêmicos. Ela tem, dependen-
do da grade curricular e da carga horária, 
uma estrutura mais conceitual. A forma-
ção tem uma estrutura mais prática, mais 
aplicada: ensinar o “como fazer”. Aí é muito 
mais do recurso, da técnica, da intervenção 
que do conceito, da propriedade teórica, da 
organização literária, da estrutura de pen-
samento da abordagem”, avalia. 

“A importância da formação é exatamente 
possibilitar que a pessoa conheça o manejo, 
a teoria aplicada. Por exemplo, quais são as 
técnicas, as formas, as perguntas ou as pro-
vocações que como Psicóloga(o) Clínica(o) 
eu vou fazer com base nessa teoria, porque 
cada teoria tem uma forma de atuação pró-
pria. E a pós-graduação tem muita importân-
cia no sentido de apropriação de conteúdos, 
porque, assim como na graduação você vê 
superfi cialmente os aspectos teóricos, conhe-
cendo principalmente os criadores da teoria, 
na pós-graduação você vê os novos teóricos, 
atualizando, ampliando e aprofundando esse 
conhecimento técnico”, complementa.

Outro aspecto defendido pelo professor é 
que, independentemente da continuação da 
formação acadêmica, a(o) profi ssional conte 
com a supervisão. “O profi ssional pode con-
tratar um supervisor independentemente de 
ser vinculado a algum curso específi co de 
formação e de pós-graduação. O objetivo 
principal da supervisão é que um profi ssio-
nal mais experiente, que tenha conhecimen-
to da prática clínica e uma percepção mais 
apurada de determinados quadros clínicos, 
possa transferir esse conhecimento. É quase 
uma relação de mestre e aprendiz.”

“A ideia é que essa prática clínica seja absor-
vida pelo profi ssional recém-formado pelo 
olhar, sugestão, por pontos que o supervisor 
chama a questão, aponta, questiona, levanta. 
Além disso, a supervisão é importante porque 
é muito natural que a(o) Psicóloga(o) Clínica(o) 
tenha que lidar com casos, aspectos, difi culda-
des, problemáticas que refi ram às suas pró-
prias. Então, para que ele também saiba lidar 
com coisas que está colocando no processo, 
angústias que está vivendo, o processo de su-
pervisão serve para apontar esse tipo de coisa. 
Não é um trabalho de psicoterapia com o pro-
fi ssional, mas serve para apontar aspectos que 
estão sendo considerados, que estão entrando 
para o processo terapêutico que não deveriam 
entrar e que a(o) profi ssional deve tratar na 
sua psicoterapia”, complementa o professor. 

UNI, DUNI, TÊ.
Está em dúvida como escolher uma 
escola ou instituição de ensino superior 
para complementar sua formação em 
abordagem? Leia nossa reportagem sobre 
escolha de cursos de especialização na 
edição 115 da Revista Contato, pois os 
critérios são muito parecidos: considerar a 
carga horária, grade curricular ou conteúdos 
abordados, professores ou componentes, os 
colegas e questionar ex-alunos. 

Acesso o link e confi ra o endereço 
de algumas escolas de formação em 
diversas abordagens onde ampliar seus 
conhecimentos. Conhece alguma que 
não está nesta lista? Conte para a gente 
no e-mail comunicacao08@crppr.org.br.

ONDE REALIZAR FOR-
MAÇÕES NO PARANÁ?

goo.gl/rLFykY
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Para entendere atender no divã
A Revista Contato traz uma entrevista com a Psicóloga e psicanalista Ana Suy 
Sesarino (CRP-08/13236), que responde às principais dúvidas que chegam até 
o Conselho Regional de Psicologia do Paraná(CRP-PR) sobre a Psicanálise e o 
processo de formação do psicanalista. 

REVISTA CONTATO —COMO FUNCIONA O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UM PSICA-
NALISTA? QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS?

Ana Suy Sesarino: A Psicanálise é o desejo de 
Freud. A partir daí existem diferentes verten-
tes. Mas, a premissa é a importância do dese-
jo de Freud. Por isso Lacan propôs um retorno 
a ele e por isso estudar Freud é o começo e 
meio da formação de um(a) analista (só não 
é o fi m porque a formação de um analista 
não termina). Nem Freud nem Lacan eram 
Psicólogos. Freud era neurologista e Lacan, 
psiquiatra. Então, dizer que a Psicanálise é 
exclusiva da Psicologia é algo que não me 
autorizo a dizer. Mas, a Psicanálise encontra, 
ao longo da história, alguns desdobramentos: 
na época de Freud e de Lacan, a maior parte 
dos psicanalistas era médicos, homens; hoje, 
no Brasil a maioria são mulheres Psicólogas. 
Então há aí uma relação de intimidade entre 
a Psicanálise e a Psicologia que não é episte-
mológica, mas que foi sendo construída. 

Agora, como se faz um analista? O que Freud e 
Lacan nos ensinam é que um(a) analista é con-
sequência do seu trabalho de análise. Lacan 
nos oferece como base para a formação do(a) 
analista o tripé: formação teórica que vai além 
da universitária, que é a formação via estudo 
continuado em escolas de Psicanálise, com car-
téis; o trabalho de supervisão e o trabalho da 
análise do analista. É uma formação que deve 
ser contínua e que não é acadêmica, embora 
um(a) psicanalista possa estar muito presente 
na universidade. Ainda que alguém tenha pós-
-doutorado, se esse alguém não tiver feito sua 
própria análise pessoal, será um(a) acadêmico 
da Psicanálise, e não um(a) psicanalista.

PARA AS(OS) PROFISSIONAIS 
QUE DESEJAM COMEÇAR UMA 
FORMAÇÃO EM PSICANÁLISE, 
COMO ESCOLHER UMA BOA ES-
COLA DE PSICANÁLISE?

O que eu sempre recomendo é: 
visite várias. Vá em quantas você 
puder sem compromisso. Assista 
aos seminários abertos e veja 
qual você gosta mais, onde se 
sente mais causado(a). Sou uma 
pessoa que gosta muito de cir-
cular pelas escolas e ouvir vários 
discursos. Também é importante 
poder escolher uma, de acordo 
com princípios e entendimentos 
de Lacan, ainda que se mude de 
escola depois, o que faz parte do 
universo das escolas lacanianas.

MAS, COM ESSE MODELO DE FORMA-
ÇÃO BASTANTE LIVRE, ACONTECE QUE 
MUITAS PESSOAS SEM A DEVIDA FOR-
MAÇÃO ACABEM SE AUTOINTITULANDO 
PSICANALISTAS?

O grande problema é que muitas pessoas se 
aproveitam dessa ética da Psicanálise, que 
não é sustentada por uma documentação, 
por uma certifi cação, como é a graduação 
em Psicologia, por exemplo. Porque não fui 
eu que decidiu que eu sou Psicóloga. Alguém 
me autorizou a ser. Enquanto o lugar do(a) 
psicanalista não é autorizado pelo outro, é 
autorizado por si mesmo, como afi rma Lacan. 

A questão é que hoje em dia todo mundo se 
autoriza muito cedo, acredita que porque leu 
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POR KARLA LOSSE MENDES 

na internet ou fez um curso rápido, sabe tudo 
sobre o assunto. Há uma degeneração disso, 
que é um uso feito por uma série de pessoas, 
que nunca chegaram nem perto de fazer uma 
análise, ou que acabaram de começar a se inte-
ressar pelo assunto, e dizem que são analistas.

Algumas(uns), por desconhecimento, mas 
muitas(os) por um modo de agir perverso. 
Tem muita gente fazendo muita besteira e 
dizendo que é psicanalista para não ter que 
se haver com órgãos como o Conselho de 
Psicologia, por exemplo, que é uma instân-
cia que regulamenta as(os) Psicólogas(os). 
No meu caso, que sou Psicóloga e psicanalis-
ta, eu estou submetida às regras do CRP. Se 
acontecer alguma coisa ou alguém precisar 
reclamar, tem onde recorrer. 

A Psicanálise tem uma ética própria e ela 
deve ser sustentada pelo próprio analista. Se 
no lugar de um(a) analista, tem alguém que 
apenas diz que é analista, é um perigo. É claro 
que existem muitos analistas que são fi lóso-
fos, advogados, fonoaudiólogos, e que são 
dos maiores psicanalistas, mais interessantes 
no Brasil e no mundo. Não são profi ssionais 
da Psicologia e da Medicina, mas, são profi s-
sionais que levam sua formação muito a sério. 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE FAZER ANÁLISE 
COM ALGUÉM QUE É PSICÓLOGA(O) E PSI-
CANALISTA OU FAZER ANÁLISE COM PSICA-
NALISTAS QUE NÃO SÃO PSICÓLOGAS(OS)?

Do ponto de vista da direção do tratamento, 
a Psicanálise é o que vai orientar o processo 
e não a Psicologia. Então, não acho que 
faça diferença nesse sentido, mas isso se 
for um psicanalista que leva sua formação 
a sério. Porque há histórias de pessoas que 
tiveram problemas com gente que diz que 
está em nome da Psicanálise, mas que, na 
verdade está muito longe dela. São coisas 

muito graves, muito sérias. Então, o que eu 
acho que é altamente recomendável é que 
a pessoa que está buscando um analista o 
faça com recomendações de pessoas que 
conhecem o trabalho dele.

HÁ UM MOVIMENTO E ATÉ UM PROJETO 
DE LEI NO BRASIL PARA TORNAR A 
PSICANÁLISE UMA PROFISSÃO E PARA 
ESTABELECER UM CONSELHO, COMO 
O CRP, O CONSELHO DE PSICANÁLISE. 
QUAL A SUA VISÃO DISSO?

Que isso seria a morte da Psicanálise. Porque 
se Freud disse que a Psicanálise não se iden-
tifi ca com uma linha de pensamento ou um 
episteme só. É isso que funda a Psicanálise, 
ela fi ca um pouco "desidentifi cada" de cada 
lugar. Neste caso, se formos dar uma identi-
dade para isso, teremos que dar outro nome 
também, pois será outra coisa, que não 
Psicanálise. Tentaria-se garantir algumas coi-
sas, como coibir usos perversos que se faz, 
sobretudo para tentar se esquivar do suposto 
Conselho. Mas, isso não tem nada a ver com o 
movimento da Psicanálise. Tem a ver com per-
versão do sujeito que diz que usa a Psicanálise, 
quando na verdade passa muito longe dela. E 
provavelmente vai ser isso que vai acontecer 
se um dia regulamentarem a Psicanálise. As 
pessoas que têm esse tipo de enquadramento 
vão poder sustentar uma série de coisas que 
não tem nada a ver com a Psicanálise. A psica-
nálise é uma ética em si mesma, somente um 
trabalho de análise pessoal pode resultar em 
um analista, e isso não tem como ser garan-
tido por um outro. Entretanto, a psicanálise 
também é um laço social entre os analistas, e 
por isso um analista não se faz sozinho, daí a 
importância das escolas, institutos e associa-
ções de psicanálise, onde os analistas se 
reúnem e dão provas de suas experiências 
clínicas por meio de trabalhos, conferên-
cias, seminários clínicos etc.
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Quando o tapete vermelho do Globo 
de Ouro, umas das maiores premia-
ções do cinema mundial, foi cruza-

do por celebridades vestidas de preto, em 
protesto contra os casos de assédio em 
Hollywood, o mundo se dividiu em dois la-
dos: os que defendiam um suposto direito 
masculino de assediar e os que bradavam 
por um mundo diferente, mais igualitário. 

Igualdade, aliás, foi a conquista das mulhe-
res islandesas, primeiro país a aprovar uma 
lei que obriga empresas a pagar salários 
iguais para ambos os gêneros, sob pena de 
multa – no Brasil, para se ter uma ideia, mu-
lheres ganham cerca de 80% do salário de 
um homem na mesma função.

Na família real inglesa, opressão e liberdade 
caminham juntas quando se trata da mais 
nova integrante, a atriz Meghan Markle. A 
noiva de um príncipe, que supostamente 
deve seguir regras de vestimenta e etiqueta, 
está quebrando protocolos ao aparecer em 
público com os cabelos presos em coque, as 
pernas sem meia-calça e exibindo vestidos 
com transparências – e sendo aplaudida pela 
mídia menos conservadora; por outro lado, 
o fato de abandonar sua carreira e até mes-
mo sair das redes sociais é visto como uma 
atitude antifeminista, o que violaria seus 
princípios amplamente defendidos. 

Se até aqui este texto não fez muito sentido, 
parecendo um amontoado de ideias descone-
xas, vamos encontrar uma linha comum que 
liga todas elas: o feminismo e suas lutas atuais. 
A construção de uma nova forma de ser mulher 
está acontecendo em toda a parte – a persona-
lidade que estampa nossa capa, Frida Kahlo, 
é hoje um ícone da quebra de paradigmas no 
que diz respeito à carreira, comportamento, 
estética, sexualidade e relacionamentos. 

Nesta edição, trazemos uma discussão 
que precisa – e deve – extrapolar o 08 de 
março, Dia Internacional das Mulheres. 
Convidamos você, Psicóloga e Psicólogo, 
a refl etir sobre alguns dos principais desa-
fi os enfrentados pelas mulheres em nossa 
sociedade, ainda que esta discussão não se 
esgote nestas poucas páginas.

POR QUE (AINDA) PRECISAMOS FALAR DE 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER? 

Ainda que nem sempre a violência contra 
a mulher seja visível, ela acontece nos mais 
variados níveis: quando uma mulher é estu-
prada, assassinada ou agredida; quando uma 
mulher sofre insultos, xingamentos ou é impe-
dida de se vestir da maneira que quer; quando 
uma mulher é assediada na rua, no trabalho, 
na balada, no carnaval; quando uma mulher 
não consegue assumir um cargo de gestão ou, 

Somos todas Feridas:
o feminismo que extrapola o 08 de março

Não basta lutar 
por direitos.

É preciso 
lutar pelo 

empoderamento

ANDREA DOMANICO 
(CRP-06/35981)
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questões que geram divergência, como a 
prostituição. Alguns movimentos entendem 
a prática como um direito de fazer o que qui-
ser com o corpo, já outros veem como explo-
ração da mulher”, explica Andrea.

A Psicóloga Clínica Suely Oliveira (CRP-
02/05461), que é feminista, destaca que o mo-
vimento é plural, diverso, heterogêneo e desi-
gual e possui uma infi nidade de articulações, 
bandeiras, organizações e lutas. “O feminismo 
é especialmente desigual em relação à classe 
social e raça, mas no Brasil podemos acrescen-
tar as desigualdades regionais. Em sua com-
posição estão mulheres negras, brancas e não 
brancas, lésbicas, bissexuais, heterossexuais e 
transexuais, rurais, indígenas, trabalhadoras 
domésticas, estudantes, sindicalistas, porta-
doras de necessidades especiais, mulheres de 
várias gerações, entre outras.”

FEMINISMO PARA TRANSFORMAR

Suely Oliveira explica que o feminismo é um 
movimento de transformação social, volta-
do para a emancipação das mulheres. “Não 
há uma sem a outra. É, portanto, uma dialé-
tica: não há emancipação sem transforma-
ção social e de fato não há transformação 
social se ela não tem uma perspectiva eman-
cipatória”, explica. “É uma prática política e 
um pensamento com suas ideias, teorias e 
posições políticas que critica a ordem como 
o mundo está organizado.”

E esta “ordem” em que estão as coisas ainda 
é muito prejudicial para as mulheres. Além 
de todos os processos violentos a que ainda 
são submetidas, elas sofrem intensa cobrança 
por um padrão estético – e aqui mais uma vez 
nos reportamos à Frida Kahlo, que assumiu 
suas sobrancelhas e pelos faciais e não se 

quando assume, falam que foi por “ser boni-
ta”; quando uma mulher deixa de sair à noite, 
de viajar, de se exercitar no parque ou qual-
quer outra coisa por medo de ser violentada; 
quando uma mulher larga os estudos ou o tra-
balho porque é sobrecarregada na maternida-
de ou na vida doméstica; quando uma mulher 
é julgada por ser magra, alta, baixa, gorda, 
branca, negra, de cabelo liso ou encaracolado 
(e tantas outras situações que faltaria espaço 
neste parágrafo para escrever).

Ao analisar a situação da mulher na socie-
dade atual, especialmente a brasileira, per-
cebe-se que as conquistas do século XX, tão 
importantes em nossa história, não nos per-
mitiram viver em paz e com igualdade. Poder 
se divorciar, votar, trabalhar, ocupar espaço 
na política foi muito signifi cativo e tirou a 
mulher de uma posição subalterna, submissa 
ao homem; mas, ainda há muito a se fazer: 
“Não basta lutar por direitos. É preciso lutar 
pelo empoderamento”, diz a Psicóloga Clínica 
e Social Andrea Domanico (CRP-06/35981). 

Aí que entra o feminismo, que é a luta con-
tra a opressão e a discriminação em todas as 
formas. É diferente de movimentos de mu-
lheres, segundo Andrea: “Um grupo de mães 
que reivindicam creche, por exemplo, não é 
um grupo feminista. O feminismo vai além 
ao buscar o empoderamento feminino”. 

Quando se fala em feminismo também há 
uma série de confusões perpetradas pela mí-
dia e até mesmo por mulheres, que o ligam à 
falta de vaidade, por exemplo, o que termina 
por deslegitimar um movimento que deve-
ria reunir todas as mulheres. Na realidade, o 
próprio movimento é segregado em subgru-
pos com visões diferentes. “Toda feminista é 
a favor do aborto, por exemplo, mas existem 

Quando a 
empresa se 
posiciona e age 
com fi rmeza, o 
agressor passa 
a pensar duas 
vezes antes 
de assediar e, 
normalmente, os 
casos acabam. 
O acolhimento, 
a escuta e a 
proximidade 
com as 
funcionárias são 
fundamentais

ARIANNA BESCOROVAINE 
(CRP-08/10268)
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importou em ter um corpo perfeito – ainda 
que já vejamos algum avanço, especialmente 
na publicidade. “A maioria das mulheres 
não se encaixa em um padrão de alta, 
magra e branca. Então, quando a mídia e a 
publicidade colocam outros tipos de mulher 
em evidência, isso oportuniza que todas 
as mulheres se sintam bem e que passem a 
ser agentes políticas, estética também fala 
politicamente”, diz a Psicóloga Michely Ribeiro 
(CRP-08/18161), conselheira consultiva da Rede 
de Mulheres Negras do Paraná e membro da 
Ação de Mulheres pela Equidade (AME). 

Um dos impulsionadores dessa transforma-
ção que se inicia é a demanda por consumo. 
“Quando uma criança não se identifi ca com 
as estéticas apresentadas, vai buscar se en-
caixar a partir de mutilações, como o alisa-
mento de cabelo. Assim ela rejeita o próprio 
grupo ao qual pertence e isso tolhe a auto-
nomia, e interfere negativamente na consti-
tuição de sua identidade.”, diz Michely. “No 
entanto, quando as mulheres começam a se 
aceitar da maneira como são, a economia 
percebe a demanda e, aí, passa a oferecer 
produtos que atendam a estes públicos.”

CHEGA DE FIU FIU

Há algum tempo, ganhou espaço na mí-
dia um movimento de mulheres chamado 
“Chega de Fiu Fiu”, que clamava pelo direi-
to de as mulheres andarem na rua sem ou-
virem cantadas desrespeitosas. Para além 
das ruas, o assédio moral e sexual está 
também no mundo do trabalho. 

Cada vez mais, como vimos lá no início da re-
portagem, as mulheres estão se encorajando 
a denunciar e contar suas experiências com 
o assédio – de acordo com a Organização 

Mundial do Trabalho, 52% das trabalhadoras 
já sofreram com este mal no ambiente de tra-
balho. A hashtag #metoo (eu também, em 
inglês) ganhou popularidade no fi nal de 2017 
após as denúncias contra de estupro contra 
o produtor de cinema Harvey Weinstein. 

Mas, para além das redes sociais, existem 
maneiras práticas de combater o assédio 
sexual – que é crime passível de prisão de 
um a dois anos, de acordo com a lei nº 
10.224/2001. De acordo com uma carti-
lha produzida pelo Ministério Público do 
Trabalho, é indicado anotar detalhes da 
violência sofrida e reunir provas, como 
bilhetes e e-mails (pela difi culdade de 
produzir provas físicas, o relato da vítima 
é aceito por jurisprudência). A denúncia 
pode ser feita aos órgãos de proteção 
e defesa dos direitos das mulheres ou 
dos(as) trabalhadores(as), inclusive o sin-
dicato profi ssional.

Para a Psicóloga Arianna Rodrigues Alboite 
Bescorovaine (CRP-08/10268), que atual-
mente presta consultoria na área organiza-
cional e do trabalho, é muito importante 
que as empresas contem com departamen-
tos de Recursos Humanos e Psicólogas(os) 
para fazer o acolhimento da vítima. “É muito 
importante que a mulher se posicione e não 
deixe a situação perdurar. Às vezes ela vai 
aceitando piadinhas, comentários, porque 
quer crescer na carreira, e só faz a denúncia 
quando o agressor parte para o assédio fí-
sico”, afi rma Ariana, que trabalhou 15 anos 
em empresas e já atuou em um caso que 
terminou com a demissão do agressor. “Ele 
era gestor e assediou a funcionária. Depois, 
alegou que ela ‘também queria’. Neste caso, 
a empresa fi cou tempo todo do lado dela e a 
demissão foi por justa causa.”

Cartilha “Assédio Sexual 
no Trabalho: perguntas e 
respostas”, do Ministério 

Público do Trabalho.

goo.gl/T23iXP

Quadrinhos sobre Assédio 
Sexual, do Ministério 
Público do Trabalho.

goo.gl/X4NKau

Para saber 
mais
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Infelizmente, nem todas as empresas con-
tam com políticas tão claras contra o assé-
dio. Arianna explica que isso se deve muito 
ao fato de que as organizações têm medo 
de se comprometer e afetar a sua imagem. 
“Quando a empresa se posiciona e age com 
fi rmeza, o agressor passa a pensar duas vezes 
antes de assediar e, normalmente, os casos 
acabam. O acolhimento, a escuta e a proximi-
dade com as funcionárias são fundamentais. 
Psicólogas(os) de RH não podem fi car dentro 
de suas salas, precisam estar onde as pesso-
as estão”, analisa a especialista. Além disso, 
à medida que as empresas forem tomando 
iniciativas como esta, outras as usarão como 
espelho. “Muitos agressores agem com a cer-
teza de que serão protegidos por uma estru-
tura machista”, alerta.  

MATERNIDADE NO MERCADO DE 
TRABALHO

Entre as feministas, já é consenso: mulher 
pode fazer o que quiser. O que importa é 
ser feliz, seja tendo fi lhos ou não, traba-
lhando fora ou em casa. No entanto, as 
que optam por trabalhar em empresas e 
ser mãe sofrem com um empecilho desco-
nhecido pelos homens: as diferenças sala-
riais e preconceito pela gravidez – e a con-
sequente licença-maternidade.

O que pode parecer coisa do passado, afi -
nal as mulheres já são maioria nas univer-
sidades e provam diariamente sua com-
petência para trabalhos diversos – é uma 
realidade em muitas empresas e, assusta-
doramente, em segmentos conservadores 
da política nacional.

A Psicóloga Arianna Bescorovaine afi rma 
que as empresas multinacionais já 

costumam adotar a licença-paternidade 
estendida como forma de igualar direitos e 
deveres de homens e mulheres em relação 
às crianças. “A mulher já entra perdendo 
quando precisa se afastar por 4 ou 6 meses 
e o homem apenas 5 dias. O ideal era que 
o tempo fosse dividido, para igualar as 
condições”, opina. Para ela, esta prática 
tem um efeito imediato, que é o de diminuir 
a desvantagem da mulher, mas também 
de longo prazo, ao criar cidadãos menos 
machistas, já que conviverão com seus pais 
executando tarefas em pé de igualdade.

E A PSICOLOGIA, COMO PODE AJUDAR?

As mulheres são maioria na profi ssão, mas, 
de acordo com Michely Ribeiro, isso não 
basta para que a Psicologia tenha apren-
dido a reconhecer a identidade feminina e, 
principalmente, das diferentes mulheres: 
“Falamos do reconhecimento das indivi-
dualidades, mas a formação nos ensina a 
lidar com a população como um todo, e 
não nas suas particularidades”.

Para ela, é muito importante que as 
Instituições de Ensino Superior insiram esta 
temática em suas discussões, especialmen-
te em um momento de retrocessos que vi-
vemos. “Temos tentado nos fortalecer, mas 
há um movimento muito forte de avanço 
no conservadorismo. As mulheres ainda 
possuem pouca representatividade legis-
lativa, e isso refl ete nas decisões que são 
tomadas”, analisa ela.

No entanto, ela vê com otimismo o futuro: 
“A igualdade de gênero está nos objetivos 
do milênio da ONU. A sociedade deve reco-
nhecer que não é possível avanço sem as 
mulheres e suas potencialidades”. 

A Psicologia 
fala do 
reconhecimento 
das 
individualidades, 
mas a formação 
nos ensina a lidar 
com a população 
como um todo, 
e não nas suas 
particularidades

MICHELY RIBEIRO 
(CRP-08/18161)



| CONTATO 11622

POR ELLEN NEMITZ 

goo.gl/pYeFfy

As leis de proteção da mulher contra a 
violência foram um dos grandes avanços 
das últimas décadas, com a criação da 
Lei Maria da Penha e das Delegacias da 
Mulher, por exemplo. Ainda assim, mulhe-
res inseridas em ciclos de violência costu-
mam enfrentar difi culdades de denunciar 
e de se afastar dos parceiros agressores. 
“Apenas fazer a denúncia não vai criar na 
mulher o empoderamento necessário. Ela 
pode sair desta relação, mas entrar em 
outra igualmente violenta. O ideal é tra-
balhar para que ela própria queira rom-
per este ciclo”, opina a Psicóloga Clínica e 
Social Andrea Domanico (CRP-06/35981). 

O Conselho Federal de Psicologia divul-
gou, em fevereiro, que abrirá consulta 
para elaboração de uma Resolução para 
atuação em casos de violência contra a 

mulher, a ser analisada na Assembleia de 
Políticas, da Administração e das Finanças 
(Apaf) em maio de 2018. Atualmente exis-
te uma Nota Técnica que orienta estes 
casos, indicando a notifi cação obrigató-
ria de todos os casos de violência contra 
a mulher atendidos pelos profi ssionais de 
saúde, na área pública ou privada, com 
fi ns epidemiológicos.

Já a denúncia, com ou sem o consenti-
mento da mulher – neste último caso 
confi gurando quebra de sigilo – deve ser 
feita sempre que “a vida da mulher corra 
sério risco ou ainda a de seus fi lhos ou 
de pessoas próximas”. Caso contrário, a 
orientação é para que a(o) profi ssional 
trabalhe o fortalecimento do protagonis-
mo da mulher, para que ela própria tome 
a melhor decisão. 

Violência no consultório: 

notifi cação e denúncia

Para saber como fazer a notifi cação e
a denúncia, acesse a Nota Técnica:
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De modo geral, pode-se – infelizmen-
te – afi rmar que o desenvolvimento 
infantil tem baixa prioridade dentro 

dos serviços de saúde no Brasil. No entanto, 
a prática no campo da saúde mental com 
bebês de 0 a 18 meses tem sido cada vez 
mais foco de atenção das mais diversas áre-
as de atuação. No que se refere ao trabalho 
de prevenção e promoção da saúde mental 
dos pequeninos também encontramos im-
portante contribuição do campo da psica-
nálise aplicada ao tema. 

Assim sendo, o objetivo deste breve artigo 
é apresentar o trabalho realizado por profi s-
sionais no campo da saúde e da educação 
do bebê que têm utilizado em suas práxis 
o Roteiro IRDI - os chamados Indicadores 
Clínicos de Risco para o Desenvolvimento 
Infantil.  Este roteiro é decorrente da vali-
dação de 18 indicadores do Protocolo IRDI a 
partir de uma longa e inovadora pesquisa inti-
tulada “Pesquisa Multicêntrica de Indicadores 
Clínicos de Risco para o Desenvolvimento 
Infantil”, realizada no período de 1999 a 2008, 

D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 IN
FA

N
TI

L

O ROTEIRO DE ACOMPANHAMENTO
DE DESENVOLVIMENTO IRDI

Além do
 Autismo

POR ROSA MARIA MARINI MARIOTTO (CRP-08/03220)
PSICÓLOGA, PSICANALISTA, DOUTORA EM PSICOLOGIA ESCOLAR
E DO DESENVOLVIMENTO NA USP, PESQUISADORA IRDI/FAPESP

A Comissão de Psicologia Escolar e da Educação, coordenada pelo Psicólogo e conselheiro Nelson 
Fernandes Junior (CRP-08/07298), dedica-se a contribuir para o desenvolvimento de questões re-
lacionadas a esta área de atuação. Recentemente, a lei nº 13.438/17, conhecida como Lei do Risco 
Psíquico, trouxe à tona a discussão sobre protocolos de avaliação dos riscos para o desenvolvi-
mento psíquico das crianças. Por isso, a Comissão ganhou o reforço de mais uma profi ssional, que 
não é colaboradora fi xa mas está contribuindo com seus amplos conhecimentos sobre o tema. 
A Psicóloga Rosa Maria Marini Mariotto (CRP-08/03220) trouxe nesta edição da Revista Contato 
uma discussão sobre o Roteiro IRDI (Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil), 
usado em casos de autismo e que está em voga devido à nova legislação.
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cujos resultados foram relatados por 
Maria Cristina Machado Kupfer e outros 
autores em 2010, no artigo Predictive 
value of clinical risk indicators in child 
development: final results of a study ba-
sed on psychoanalytic theory.

A pesquisa IRDI foi realizada no perí-
odo de 2000 a 2008 pelo GNP (Grupo 
Nacional de Pesquisa) que desenvol-
veu, a partir de S. Freud e das verten-
tes psicanalíticas de W. Winnicott e de 
J. Lacan, um instrumento composto 
por 31 indicadores clínicos que, quando 
ausentes, podem indicar risco psíquico 
ou problemas de desenvolvimento in-
fantil observáveis nos primeiros 18 me-
ses de vida da criança: o IRDI.

Com recursos advindos do Ministério da 
Saúde e da Fapesp, o trabalho se desen-
volveu a partir de uma solicitação do 
próprio Ministério que pretendia atua-
lizar o manual de crescimento e desen-
volvimento da criança, material utiliza-
do em toda a rede pública de saúde, no 
intuito de acrescentar o item ‘indicador 
psíquico’ além dos que já apareciam em 
relação a crescimento e desenvolvimen-
to da criança de 0 a 18 meses. Os objeti-
vos principais do estudo foram: 
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1  descrever o perfil epidemiológico 
dos IRDIs; 

2  verificar sua capacidade de predição 
para transtornos psíquicos na infância; 

3  estabelecer indicadores de desenvol-
vimento psíquico para complementação 
da ficha de desenvolvimento proposta 
pelo Ministério da Saúde para o acom-
panhamento do desenvolvimento de 
crianças de 0 a 5 anos;

4  verificar sua associação com carac-
terísticas clínicas e demográficas. Sendo 
assim, é resultado de uma pesquisa 
Nacional com crianças brasileiras resi-
dentes nos mais diversos cantos do país.   

O propósito inicial desta pesquisa foi de que 
o IRDI pudesse ser utilizado por pediatras 
a fim de avaliar a presença de um risco 
psíquico para o desenvolvimento infantil, 
sobretudo porque quanto mais precoce 
for a intervenção maiores são as chances 
de uma evolução favorável. Observou-se, 
ainda, que outros profissionais de saúde 
da atenção básica poderiam se beneficiar 
deste instrumento; contudo, muitos 
ainda desconhecem esses indicadores e, 
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principalmente, acabam não lançando 
um olhar mais atento para os aspectos 
psíquicos do bebê. Deste modo, o IRDI 
demonstrou outra vocação: é também um 
roteiro de trabalho. Ele indica nortes de 
leitura, ajuda a ver o que é tão difícil de ver 
e de acompanhar: um sujeito nascendo.

Os profi ssionais se benefi ciam do instru-
mento no sentido de alargar seu olhar so-
bre as crianças, podendo com mais clareza 
acompanhar o desenvolvimento psíquico 
do bebê. Há nele, então, um potencial para 
também sugerir uma modalidade de tra-
balho diferente: aquele que o aplica pode 
usá-lo para detectar o que não vai bem, 
independentemente de incluir os proble-
mas ou o sofrimento detectados em uma 
avaliação diagnóstica. Não é patologizan-
te, porque não resulta em diagnóstico, não 
busca doença e sim saúde mental.

Vale então destacar o que o IRDI não é: 
não é medicalizante porque não transfor-
ma bebês em “incubadoras, em gérmen 
de doenças futuras”. Ao contrário, chama 
pais e bebês à vida, ao contato e à ma-
nifestação do desejo, o que é contrário 
à medicalização da infância. Tampouco 
aumenta a quantidade de falsos positi-
vos. Ao contrário: se aplicado, pode aju-
dar a diminuir o enorme movimento da 
Medicina, já em curso, de patologização e 
de medicalização da infância. O IRDI per-
mite que algumas crianças sejam desvia-
das do curso a que já estão condenadas. 

Outros aspectos que merecem destaque: é um 
instrumento validado, gratuito (de livre aces-
so), de fácil aplicação, cuja capacitação dura 
em torno de 6 horas e, principalmente, seus 
indicadores são de saúde e não de doença. 

Ao longo destes 20 anos, o IRDI ganhou im-
portante espaço em vários ambientes que 
atendem bebês, como, por exemplo, o uso do 
IRDI por Psicólogas(os) nos serviços multidis-
ciplinares, enquanto possibilidade de inclusão 
do acompanhamento psíquico, consideração 
do psíquico para elaboração dos projetos de 
intervenção e de tratamento; para o diálogo 
e trabalho interdisciplinar. O trabalho em UTI 
neonatal, em creches e educação infantil, 
abrigos, nos centros de intervenção precoce 
e de reabilitação, tais como a APAE.

Em termos acadêmicos, observou-se uma im-
portante contribuição, na medida em que esse 
roteiro tem sido amplamente utilizado em di-
versas pesquisas na área da Saúde (Mariotto, 
2016) e da Educação Infantil demonstradas em 
livros, artigos científi cos, dissertações e teses.  

Disso tudo, demonstra-se de que modo o 
IRDI pode e deve ajudar as(os) profi ssionais 
Psicólogas(os) de saúde e educação não psi-
canalistas no sentido de introduzir a noção 
de sujeito e o conceito de laço constituinte, 
auxiliando para um efetivo trabalho de capa-
citação e escuta necessário para a interven-
ção na promoção e prevenção, condição 
fundamental para a formação da(o) profi s-
sional que de bebês se ocupa. 

Psicanálise e ações de pre-
venção na primeira infância 
- Maria Cristina Machado 
Kupfer, Leda Mariza Fischer 
Bernardino e Rosa Maria 
Marini Mariotto (org.). 
Editora Escuta. 

goo.gl/RyXZaq

Para saber 
mais e 
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Cuidar, Educar e Prevenir: 
as funções da creche na 
subjetivação de bebês - 
Rosa Maria Marini Mariotto. 
Editora Escuta.   

goo.gl/5o8k1n
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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.

Não fique sem plano de saúde. Ligue agora.

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

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos 
respeita a área de abrangência da operadora de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da 
operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para 
análise. Janeiro/2018 - PR. 

Siga a Qualicorp:
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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.

Não fique sem plano de saúde. Ligue agora.

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

Planos de saúde coletivos por adesão, conforme as regras da ANS. Informações resumidas. A comercialização dos planos 
respeita a área de abrangência da operadora de saúde. Os preços e as redes estão sujeitos a alterações, por parte da 
operadora de saúde, respeitadas as disposições contratuais e legais (Lei nº 9.656/98). Condições contratuais disponíveis para 
análise. Janeiro/2018 - PR. 

Siga a Qualicorp:

No mês em que se comemora o Dia da 
Mulher, a COE (Comissão de Ética) se 
propõe a refl etir sobre alguns dile-

mas que vivem as mulheres na contempora-
neidade. Primeiro é preciso lembrar que es-
ses dilemas não surgiram com a atualidade, 
mas hoje tomam dimensões antes não vi-
vidas. Apenas para delimitar essa refl exão, 
vamos ter como referência a(o) Psicóloga(o) 
Psicoterapeuta. Quais dilemas vamos abor-
dar? Aborto, violência obstétrica e violência 
doméstica e familiar. 

ABORTO

O aborto exige uma refl exão muito mais pro-
funda do que, apenas, “ser contra ou a favor”. 
A questão primeira que se impõe é por quê? 
Por que uma mulher busca o aborto: porque 
ela está em um relacionamento estável e se-
guro? Tem condições fi nanceiras sufi cientes 
para ter e criar esse fi lho? É uma criança de-
sejada, ou, ainda que não desejada, querida? 
Sabe exatamente como evitar uma gravidez 

Dilemas do feminino 
e a ética profissional
POR COMISSÃO DE ÉTICA

e tem acesso aos recursos disponíveis para 
tanto? O companheiro aceita, sem problema, 
que ela faça uso da contracepção? O fi lho é 
fruto de uma relação de afeto? Não! Em ge-
ral, a mulher que aborta não está vivendo em 
um “mar de rosas”! Isso quando a gravidez 
não é fruto de violência, ainda que praticada 
pelo próprio companheiro. 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

A questão da violência obstétrica, por sua 
vez, é mais camufl ada do que a do aborto, 
já que muitas mulheres sequer percebem 
que estão sofrendo violência obstétrica. 

E o que é isso? É a vivência imposta à mulher 
quando da gravidez e, mais especifi camen-
te, no trabalho de parto, parto e pós-par-
to; é a realização de procedimentos com os 
quais ela não concorda ou, simplesmente, 
que não autoriza quando tem condições de 
decidir (como quando não está inconscien-
te) e sem que haja indicação clínica para tal. 



| CONTATO 11628

Por exemplo: ser ministrada a ocitocina 
sintética (“sorinho”) para “apressar” o 
parto; realizar cesariana sem que ela, a 
gestante, deseje e sem indicação clínica 
para tanto. Ainda, a violência obstétrica 
também ocorre quando, por exemplo, a 
mulher é proibida de se movimentar, de 
se alimentar ou beber água quando em 
trabalho de parto ou quando, em um hos-
pital-escola, o exame de toque é realizado 
repetidas vezes e em sequência, a título 
de aprendizagem dos alunos. São experi-
ências de violência obstétrica, ou o receio 
de que elas aconteçam, que, muitas ve-
zes, levam a mulher a aceitar a cesariana, 
mesmo tendo todas as possibilidades clí-
nicas de ter parto normal. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

Por fi m, algo tão antigo, mas que apenas 
recentemente tem recebido a atenção 
de especialistas como os da Saúde e do 
Judiciário, a violência doméstica e familiar 
contra a mulher dispensa comentário. 

E se você, Psicoterapeuta, atender uma mu-
lher vivendo um desses dilemas? O que se en-
tende por comportamento profi ssional ético 
nessas situações? Entendemos que alguns 
pontos básicos devem ser considerados:

1  Não é a sua opinião pessoal que 
deve ser colocada e, muito menos, uti-
lizada para “trabalhar” a situação. Se 
você é a favor ou contra o aborto, isso 
não pode interferir no atendimento 
à paciente; e se você tem opinião for-
mada sobre ter o bebê através de cesa-
riana ou parto normal ou se tem ódio 
de agressores, entendendo que, nesses 
casos, a única solução é a separação do 
casal, guarde essas opiniões para você! 
E se seu posicionamento ou questões 
emocionais estiverem atrapalhando a 
condução do seu trabalho, procure su-
pervisão e/ou psicoterapia ou, em casos 
de limitações mais graves, encaminhe 
a paciente para outro terapeuta. Aqui 
você estará obedecendo a alguns co-
mandos éticos básicos como, por exem-

plo, o dever assumir responsabilidades 
profi ssionais somente se estiver capa-
citado pessoal, técnica e teoricamente 
para tanto (CEPP, art. 1º, alínea b) ou a 
proibição de “induzir a convicções po-
líticas, fi losófi cas, morais, ideológicas, 
religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito quando 
do exercício de suas funções profi ssio-
nais” (CEPP, art. 2º, alínea b).  

2  Por outro lado, o atendimento 
a qualquer paciente requer respeito, 
principalmente ao ser humano que 
ali se apresenta. O trabalho da(o) 
Psicóloga(o) deve, também, promover 
a liberdade, o que se dá, por exemplo, 
a partir do autoconhecimento, além 
da igualdade e da integridade do ser 
humano, todos valores apoiados na 
Declaração de Direitos Humanos, como 
prescrito no Princípio Fundamental 
I do CEPP (sim, aqueles Princípios 
Fundamentais também fazer parte de 
nosso Código de Ética!). 

Portanto, a ética que deve nos guiar no 
atendimento a mulheres que vivem esses 
dilemas não é a nossa ética pessoal: é o 
respeito ao outro, é a compreensão mais 
ampla de sua situação psíquica e fática, 
colaborando para que ela, a paciente, bus-
que recursos dentro de si, a partir da com-
preensão de suas emoções, para decidir 
conforme os valores dela. 

Assim, sua paciente pode decidir abortar o 
fi lho que ela espera, por considerar que não 
tem condições de tê-lo e criá-lo sozinha, por 
exemplo, ou manter a gravidez fruto de um 
estupro que sofreu, por questões religiosas; 
a gestante pode decidir ter seu fi lho de “par-
to normal” ou domiciliar, ainda que isso pos-
sa representar algum risco para ela e o bebê, 
ou fazer cesariana, ainda que não tenha in-
dicações clínicas para isso; ainda, a paciente 
pode decidir permanecer na relação abusiva 
e violenta. E seu posicionamento ético deve-
rá ser o de respeito à essa decisão! 

FELIZ DIA DA MULHER!
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Portar uma arma de fogo de forma legal 
exige alguns pré-requisitos, dentre os 
quais está uma Avaliação Psicológica – 

de acordo com a lei nº 10.816/2003.  Sabemos 
que a Avaliação Psicológica é um processo no 
qual se investigam fenômenos psicológicos 
com procedimentos científicos e, nesta con-
dição, devem ser fidedignos à realidade dos 
fatos e dados obtidos durante a avaliação. 

Desta forma, é imprescindível que a(o) 
Psicóloga(o) desenvolva um trabalho com 
qualidade e isenção, livre de possíveis in-
fluências de ordem não-técnica e de variá-
veis intervenientes que porventura possam 
prejudicar a precisão da aferição dos cons-
tructos psicológicos dos sujeitos avaliados 
e, consequentemente, a fidedignidade aos 
resultados da avaliação. 

A Resolução CFP n° 018/08 deixa clara a 
impossibilidade de que a(o) Psicóloga(o) 
realize a Avaliação Psicológica para porte 
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vigilantes, a fim de evitar possíveis interfe-
rências na autonomia profissional, tanto no 
processo como no resultado do candidato 
(apto ou inapto).  De acordo com o artigo 
5º, incluído em 2009 pela Resolução CFP 
n° 002/09, que altera a Resolução CFP n° 
018/08, “aos psicólogos responsáveis pela 
avaliação psicológica fica vedado esta-
belecer qualquer vínculo com os Centros 
de Formação de Vigilantes, Empresas de 
Segurança Privada, Escolas de Formação 
ou outras empresas e instituições que pos-
sa gerar conflitos de interesse em relação 
aos serviços prestados”.

Ressalta-se que o vínculo não se limita ape-
nas ao vínculo trabalhista, com contrato 
formal de trabalho: a sublocação de salas 
ou o desenvolvimento do trabalho nestes 
espaços também configura infração ética, 
além de direcionar toda a demanda para 
poucos profissionais.

Avaliação psicológica 
para porte de arma: 
documentos norteadores 
e exercício profissional
POR COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
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A Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) obteve, em ações fiscalizató-
rias, informações de que existiriam 
Psicólogas(os) realizando a avaliação 
para concessão de registro e porte de 
arma de fogo nas dependências físicas 
de escolas e empresas de vigilantes. 
Diante disto a COF adotou os seguintes 
procedimentos:

 Busca junto à Polícia Federal (PF) da re-
lação de Psicólogas(os) credenciadas(os) 
para Avaliação Psicológica para porte de 
arma de fogo em todo estado do Paraná, 
na qual foi constatado que parte das(os) 
credenciadas(os) haviam indicado o ende-
reço das empresas de vigilantes para a re-
alização da Avaliação Psicológica; 

 De posse dessas informações, o CRP-
PR oficiou as(os) profissionais, informan-
do sobre a vigência da Resolução CFP n° 
018/08 e sobre a necessidade de cumpri-
mento de suas diretrizes. Também foram 
realizadas orientações presenciais às(aos) 
Psicólogas(os) sobre o referido documento; 

 O Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
também foi acionado, em virtude de situ-
ações semelhantes terem sido relatadas 
em outras regiões do país, e de ser neces-
sária uma articulação em nível nacional 
junto à Polícia Federal (PF). Em julho de 
2017, o CFP estipulou o prazo limite de 
60 dias (que se esgotou na data de 29 de 
setembro de 2017) para encerramento de-
finitivo da prestação irregular deste tipo 
de Avaliação Psicológica. Houve contato 
entre o CFP e a Federação Nacional de 
Empresas de Segurança e Transporte de 
Valores (FENAVIST); 

 Novamente, de posse das orientações 
do CFP em relação ao prazo estabelecido, 
o CRP-PR oficiou todas(os) as(os) profissio-
nais credenciadas(os) pela Polícia Federal 
no Estado do Paraná sobre a necessidade 
de cumprimento da Resolução e prazo, 

além das escolas e empresas de vigilantes 
e escritório regional da Polícia Federal.  

A Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) reforça que as Resoluções CFP n° 
018/08 e 002/09 estão vigentes, devendo 
ser cumpridas tal qual como toda legisla-
ção profissional. Ressalta, ainda, sobre o 
disposto no Código de Ética Profissional do 
Psicólogo (CEPP), que veda à(ao) profissio-
nal ter relação (inclusive institucional) que 
possa prejudicar o bom andamento do tra-
balho psicológico:

 Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:

j. Estabelecer com a pessoa atendida, 
familiar ou terceiro, que tenha vínculo 
com o atendido, relação que possa in-
terferir negativamente nos objetivos do 
serviço prestado; 

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

Complementa-se, ainda sobre o mesmo 
artigo 2°:

e. Ser conivente com erros, faltas éticas, 
violação de direitos, crimes ou contra-
venções penais praticados por psicólogos 
na prestação de serviços profissionais; 

O exercício profissional irregular, em 
desconformidade com as Resoluções in-
formadas neste texto, implica as(os) 
Psicólogas(os) em infrações éticas e as(os) 
sujeitam a instauração de processo ético 
disciplinar. Caso tenha dúvidas sobre o exer-
cício profissional nesse contexto, procure a 
Comissão de Orientação e Fiscalização na 
sede e subsedes do CRP-PR.
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A Comissão de Avaliação Psicológica 
se dedica a refletir sobre as inú-
meras possibilidades que a(o) 

Psicóloga(o) tem de se capacitar para 
realizar um processo de avaliação com 
competência. Durante suas reuniões, a 
Comissão tem discutido a necessidade de 
incentivar que todos os profissionais da 
área conduzam processos avaliativos de 
qualidade, amparados em competências 
profissionais específicas desta área de 
atuação. As reflexões ocorreram a partir 
do relato de situações problemáticas que 
chegam a Comissão, que criam situações 
difíceis e preocupantes para os profissio-
nais, além de consequências desastrosas 
para as pessoas envolvidas. 

O termo “boas práticas” deriva do inglês 
“best practice” e identifica as melhores técni-
cas para realizar determinada tarefa. Desta 
forma, o objetivo deste projeto é publicar di-
versos textos sobre princípios que auxiliem 
a(o) Psicóloga(o) a realizar processos avalia-
tivos com eficiência, considerando princípios 
gerais e privativos de sua profissão. 

COMO PODEMOS DEFINIR UM PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA?

A Avaliação Psicológica se aplica a uma dimen-
são que configura o fazer da(o) Psicóloga(o) e 
deveria ser encarada como a espinha dorsal de 
sua ação, pois o desenvolvimento de práticas 
interventivas em qualquer nível de atuação 
da Psicologia sugere, no mínimo, um conhe-
cimento sobre os fenômenos e processos psi-
cológicos que caracterizem o objeto de inter-
venção. Toda(o) Psicóloga(o) realiza Avaliação 
Psicológica, mas este entendimento por vezes 
é percebido de forma reducionista, consistin-
do apenas no uso de testes psicológicos. 

Contudo, é consenso na literatura da área 
que a AP só faz sentido como um procedi-
mento de investigação técnico-cientifico 
de fenômenos psicológicos, que caracteri-
za uma atuação profissional com começo 
e fim. Tais processos são estruturados por 
uma demanda, um contrato de trabalho que 
visa uma coleta de dados, estudo e interpre-
tação de fenômenos avaliados, utilizando-se 
para tanto de estratégias psicológicas. 

Boas Práticas em 
Avaliação Psicológica
POR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
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Por meio deste processo, é esperado que pro-
fi ssionais de Psicologia possam realizar ou 
subsidiar tomadas de decisão, em função da 
solicitação feita, que pode se referir ao âm-
bito individual, grupal ou institucional. Para 
realizar esse processo, as estratégias psicoló-
gicas citadas acima incluem testes psicológi-
cos aprovados pelo SATEPSI, entrevistas, pro-
tocolos ou registros de observação. Essas são 
consideradas fontes fundamentais de infor-
mação, o que não exclui o uso de fontes com-
plementares de informação como técnicas e 
instrumentos não psicológicos que possuam 
um respaldo da literatura científi ca da área e 
a análise de documentos técnicos.

QUE PRINCÍPIOS A(O) PSICÓLOGA(O) 
DEVE CONSIDERAR PARA UMA BOA 
PRÁTICA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA? 

A(O) Psicóloga(o) que atua em processos 
de Avaliação Psicológica deve condicionar 
a credibilidade de suas conclusões e toma-
da de decisão a um referencial teórico e 
técnico válido que sustente suas interpre-
tações. Para tanto, é preciso o desenvol-
vimento de competências que envolvem a 
integração de aspectos técnicos, relacio-
nais, éticos e sociais.  

Estes aspectos abrangem desde o 
conhecimento das diferentes estratégias, 
da importância da criação de um vínculo 
profi ssional imparcial, (o que não quer dizer 
impessoal), além de sólida formação ética, 
que pressupõe não só o conhecimento 
teórico do Código de Ética, mas sua 
aplicação cotidiana, o que implica em dar 
atenção à qualidade da relação profi ssional 

estabelecida e as consequências da tomada 
de decisão advinda do processo de avaliação 
a todos os envolvidos nesse processo.

Além disso, é esperado que profi ssionais da 
área de Avaliação Psicológica se atualizem 
constantemente, como forma de garantia 
de sua competência profi ssional.  Em qual-
quer contexto profi ssional, os profi ssionais 
de Psicologia devem se embasar em referen-
ciais teóricos científi cos, para que consigam 
desenvolver práticas efi cientes e que contri-
buam para que a Psicologia seja vista como 
científi ca e socialmente relevante a todos os 
que se benefi ciem de seus serviços.

QUAIS MODALIDADES DE AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA VÃO ESTAR INCLUÍDAS 
NESTE PROJETO DAS “BOAS PRÁTICAS 
EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA”? 

Com a inserção da Psicologia em diferentes 
campos emergentes, o processo de Avaliação 
Psicológica atualmente é requisitado em di-
ferentes demandas, como psicodiagnóstico, 
seleção de pessoal, orientação profi ssional, 
perícia judicial, perícia para obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ava-
liação psicopedagógica, avaliação para ma-
nuseio de arma no contexto da segurança 
pública e privada, entre outras. Atualmente, 
vemos o surgimento de novas áreas como as 
avaliações pré-cirúrgicas, para o trabalho em 
espaços confi nados e em altura, para avia-
ção, neuropsicológica, psicossocial, etc. Isso 
exige que a(o) Psicóloga(o) estude e busque 
referências para desenvolver práticas efi cien-
tes que possam confi rmar e contribuir com o 
status científi co da Psicologia.

Quais Resoluções do CFP 
são imprescindíveis para 

Psicólogas(os) que atuam 
com Avaliação Psicológica? 

Acesse o código abaixo e 
confi ra no site!

goo.gl/xZwfPL

Para saber 
mais

Por meio deste processo, é esperado que pro-
fi ssionais de Psicologia possam realizar ou 
subsidiar tomadas de decisão, em função da 

Comissão de 

Avaliação Psicológ
ica
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OAs férias acabaram. É hora de vol-
tar ao trabalho e colocar as re-
soluções de ano novo em práti-

ca.  Para o Psicólogo Organizacional e 
do Trabalho Willian Mac-Cormick Maron 
(CRP-08/14363), o primeiro passo para 
um planejamento é admitir que ele não 
será perfeito na prática. Precisa-se de 
um norte para seguir, mas as aberturas 
nos planos possibilitam transformar e in-
ventar as experiências. O determinismo 
não permite a inovação e “onde há obri-
gatoriedade, não há responsabilidade”, 
analisa o Psicólogo.

O TRABALHO

Um dos principais fatores no planejamento 
para o ano é o trabalho. Willian explica que 
o trabalho pode ser a resposta da pergunta 
social “quem sou eu?”, ou seja, a identida-
de do adulto se estabelece pela sua relação 
com o trabalho. A partir da premissa “sou o 
que faço”, o trabalho pode tanto signifi car 
um motivo de adoecimento como de rea-
lização. Para alguns, a relação com o tra-
balho pode gerar situações de crise, desem-
prego e até melancolia durante as férias, 
quando se tem liberdade de fazer qualquer 
coisa.  Além disso, Willian constata que é 
importante pensar como, infelizmente, o 
capital que se obtém pelo trabalho é nor-
teador dos conceitos de sucesso e felicidade 
da sociedade pós-industrial.

É PRECISO HAVER FALTA PARA HAVER 
DESEJO

William refl ete que a ideia de felicidade comu-
mente está atrelada à ausência de sofrimento. 
O mercado de consumo aproveita esse pensa-
mento e se rege pela insatisfação. Sempre ha-
verá algo que provocará uma felicidade mais 
sublime, uma plenitude completa, mas que 
nunca será alcançada. Para ele, este consumo 
“nos aliena e vem nos dar sentido, ou apenas 
para tentar nos anestesiar da falta, e esquece-
mos que é justamente ela que nos faz levan-
tar da cama diariamente”. A resposta da feli-
cidade se coloca sempre no outro, externo a 
si mesmo, seja em produtos ou em gurus que 
ditam os caminhos a serem tomados. Desta 
forma, aniquila-se o sujeito do desejo e “fi ca-
mos infelizes de tanto procurar a felicidade”. 

CRISE: O QUE FAZER?

Na crise, é preciso encarar a castração e a 
impotência, e que às vezes as coisas não saí-
ram como planejadas. Porém, é neste mo-
mento que se pode inventar e reinventar os 
desejos caso se consiga bancar os altos e 
baixos da vida. Para Willian, este é o ponto 
de equilíbrio.  “Enquanto não se faz as pa-
zes com a perda, não se abre espaço para o 
novo acontecer”, explica. 
Nesta volta ao trabalho, é interessante pensar 
como a renúncia a uma vida com garantias pos-
sibilita o desejo, e com ele, a transformação. 

A felicidade
   nem sempre
     está nos planos
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a procurar mais trabalho, para ganhar mais 
dinheiro, para ter com que pagar nas fi las 
em que se cobra.

A gente se acostuma a andar na rua e ver 
cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios. 
A ligar a televisão e assistir a comerciais. A ir 
ao cinema e engolir publicidade. A ser insti-
gado, conduzido, desnorteado, lançado na 
infi ndável catarata dos produtos.

A gente se acostuma à poluição. Às salas 
fechadas de ar condicionado e cheiro de ci-
garro. À luz artifi cial de ligeiro tremor. Ao 
choque que os olhos levam na luz natural. 
Às bactérias da água potável. À contami-
nação da água do mar. À lenta morte dos 
rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, 
a não ter galo de madrugada, a temer a 
hidrofobia dos cães, a não colher fruta no 
pé, a não ter sequer uma planta.

A gente se acostuma a coisas demais, para 
não sofrer. Em doses pequenas, tentando não 
perceber, vai afastando uma dor aqui, um res-
sentimento ali, uma revolta acolá. Se o cine-
ma está cheio, a gente senta na primeira fi la 
e torce um pouco o pescoço. Se a praia está 
contaminada, a gente molha só os pés e sua 
no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a 
gente se consola pensando no fi m de sema-
na. E se no fi m de semana não há muito o 
que fazer a gente vai dormir cedo e ainda fi ca 
satisfeito porque tem sempre sono atrasado.

A gente se acostuma para não se ralar na 
aspereza, para preservar a pele. Se acostu-
ma para evitar feridas, sangramentos, para 
esquivar-se de faca e baioneta, para poupar 
o peito. A gente se acostuma para poupar a 
vida. Que aos poucos se gasta, e que, gasta 
de tanto acostumar, se perde de si mesma.

Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia. A gente se acostuma a morar 
em apartamentos de fundos e a não 

ter outra vista que não as janelas ao redor. 
E, porque não tem vista, logo se acostuma a 
não olhar para fora. E, porque não olha para 
fora, logo se acostuma a não abrir de todo 
as cortinas. E, porque não abre as cortinas, 
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. 
E, à medida que se acostuma, esquece o sol, 
esquece o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã so-
bressaltado porque está na hora. A tomar o 
café correndo porque está atrasado. A ler o 
jornal no ônibus porque não pode perder o 
tempo da viagem. A comer sanduíche por-
que não dá para almoçar. A sair do trabalho 
porque já é noite. A cochilar no ônibus por-
que está cansado. A deitar cedo e dormir pe-
sado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler so-
bre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os 
mortos e que haja números para os mortos. 
E, aceitando os números, aceita não acreditar 
nas negociações de paz. E, não acreditando 
nas negociações de paz, aceita ler todo dia da 
guerra, dos números, da longa duração.

A gente se acostuma a esperar o dia intei-
ro e ouvir no telefone: hoje não posso ir. 
A sorrir para as pessoas sem receber um 
sorriso de volta. A ser ignorado quando 
precisava tanto ser visto. 

A gente se acostuma a pagar por tudo o 
que deseja e o de que necessita. E a lutar 
para ganhar o dinheiro com que pagar. E a 
ganhar menos do que precisa. E a fazer fi la 
para pagar. E a pagar mais do que as coisas 
valem. E a saber que cada vez pagar mais. E 

POR MARINA COLASANTI

Eu sei,
mas não devia
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Fortalecendo conexões sustentáveis


