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E D I T O R I A L

A gestão do Conselho Regional de Psicologia do 

Paraná (CRP-PR) se propõe ao diálogo: encontrar 

caminhos dentre a pluralidade de áreas, perspec-

tivas e territórios em que a Psicologia se insere. 

Esta dialogicidade é marcada pela procura de for-

talecer o reconhecimento social da categoria, que 

implica em colocar este conhecimento a serviço 

de uma sociedade – e indivíduos – mais justa(os), 

livre(s) e igualitária(os). A assistência social, tema 

de atenção desta edição da revista Contato, é po-

lítica pública de seguridade social que se coloca, 

justamente, a construir um país mais justo, e que 

reconhece na profissão de Psicóloga(o) uma con-

tribuição obrigatória para as equipes de referência 

que a compõe.

No Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS), que completa dez anos neste ano de 2015, 

a(o) profissional da Psicologia se apropria de uma 

nova lógica de pensar a política, o que simulta-

neamente leva a repensar sua função profissio-

nal. Muitas construções teóricas e técnicas foram 

feitas, como manuais de referências e orienta-

ções técnicas, os quais apontaram aquilo que a 

Psicologia não é dentro da Assistência Social: não 

é clínica e não é psicoterapia.  Os avanços positi-

vos e propositivos instaram a necessidade de um 

trabalho interdisciplinar, em que todos os profis-

sionais caminhem em direção a um mesmo fim: 

a garantia de proteção social, a vigilância socio-

assistencial e a defesa de direitos. O serviço ofer-

tado pelo SUAS tem um sentido único em direção 

à autonomia dos indivíduos e famílias, e, neste 

sentido, o objetivo de qualquer profissional nes-

ta política é o mesmo; não é privativo de nenhum 

Editorial

A contribuição da Psicologia no SUAS

profissional, mas, antes, uma soma de esforços 

em direção a um fim comum.

A Psicologia é chamada a compor esta política 

ao ser reconhecida como detentora de um saber 

específico sobre o humano e sua subjetividade, 

marcada pela dimensão do social ou psicossocial, 

a qual compõe a esfera psicológica. Neste senti-

do, como coloca a conselheira Denise Jamus, “É 

preciso desmitificar a avaliação psicológica como 

apenas testagem. A avaliação é um processo em 

que o Psicólogo lança um olhar especializado so-

bre um fenômeno psicológico a ser investigado 

em determinado contexto”. Avaliar a dimensão 

psicológica é condição sine qua non para a inter-

venção da(o) Psicóloga(o) em qualquer ambiência, 

e isto serve também no SUAS, como modo de ga-

rantir a realização da política em sua completude.

Nos eventos “Dialogando no SUAS”, realiza-

dos no Estado do Paraná pela gestão É Tempo de 

Diálogo, entre as principais dificuldades aponta-

das pelas(os) profissionais estava, justamente, a 

perda da identidade profissional tal qual se co-

nhecia. Novos conhecimentos foram construídos, 

novas lógicas de atendimento foram assumidas, 

a(o) Psicóloga(o) pisou na terra da comunidade, 

no domicílio do usuário, e o tradicional deu lugar 

ao criativo. O novo, entretanto, surge a partir de 

uma história que não cessa de se realizar. A atu-

al edição da Contato marca justamente a soma do 

que é pilar da Psicologia, apontando para possi-

bilidades e balizas para o novo que se realiza no 

dia-a-dia dos profissionais que atuam na política 

pública de assistência social.
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A temática do trabalho tem sido objeto de 

interesse há muito tempo. Quando se busca 

compreender o conceito de trabalho, verifi-

ca-se que este vem se modificando de acordo 

com o contexto histórico e social. Conforme 

Oliveira et al. (2004), o ser humano busca 

por meio do trabalho atender as suas neces-

sidades, atingir seus objetivos e realizar-se. 

Afirmam, ainda, que uma das primeiras con-

cepções de trabalho, a clássica, nasce nas so-

ciedades antigas, nas quais o trabalho era tido 

como aquilo que tortura, tripallium; um traba-

lho que não valorizava nem a tarefa nem o in-

divíduo. Posteriormente, o trabalho passou a 

ser percebido como um esforço físico ou inte-

lectual direcionado para algum fim, ou seja, o 

trabalho é o esforço e também seu resultado. 

Na era industrial, o trabalho tornou-se um 

símbolo de liberdade em relação ao sistema 

escravagista e predominantemente agrícola, 

e que possibilita ao homem transformar a na-

tureza e a sociedade. A “grande transforma-

ção” econômica, social e política fez com que 

o capital fosse predominante sobre as demais 

esferas da vida humana associada, refletin-

do-se nas formas como ocorre a produção em 

uma determinada sociedade. Assim, o proces-

so produtivo na sociedade capitalista se trans-

forma em decorrência da sua principal força 

impulsionadora: a acumulação de capital.

O “mundo do trabalho” sofreu alterações 

substanciais desde o início dos anos 1980 do 

século XX. A plenitude da economia de mer-

cado após a Revolução Industrial intensificou 

a expansão da globalização dos mercados, da 

competitividade, da flexibilização do trabalho, 

do desemprego, dentre outros (IANNI, 1994). 

Estas transformações têm implicações profun-

das sobre o modo de ser e de atuar dos trabalha-

dores, de modo que se configura uma verdadei-

ra “Desordem do Trabalho” (MATTOSO, 1995). 

Alguns dos seus reflexos podem ser constata-

dos em alterações nos direitos dos trabalha-

dores e nos contratos de trabalho, aumento do 

contingente de trabalhadores informais e da 

carga de trabalho e redução no número de em-

pregos, para citar alguns (BARRETTO, 2003). 

Trabalho na sociedade ocidental contem-

porânea é associado a emprego, no sentido da 

existência de vínculo empregatício, com con-

trato de trabalho, direitos e deveres, local e 

tempo bem definidos. A maioria dos trabalhos 

com vínculo formal ocorrem nas organizações, 

com estruturas e processos definidos e com ca-

racterísticas próprias, sejam elas privadas, pú-

blicas, do terceiro setor ou de economia mista. 

No campo da Psicologia do Trabalho e das 

Organizações, diversos são os fenômenos que 

remetem à relação homem-trabalho, dada a 

importância desta para a construção da iden-

tidade e da subjetividade dos trabalhadores. 

O trabalho pode ser concebido tanto de forma 

positiva – associado a prazer, reconhecimento, 

satisfação, motivação e comprometimento em 

uma perspectiva neutra, instrumental – como 

é o caso do emprego e remuneração; tanto 

quanto de forma negativa, como sofrimento, 

violência e tortura (BLANCH RIBAS, 2003). 

Desafios para a intervenção da(o) Psicóloga(o) 
em organizações e no trabalho 

Profa. Suzana da Rosa 
Tolfo                
Psicóloga (UFSC, 
1985); Mestre em 
Administração (UFSC, 
1991) e Doutora 
em Administração 
(UFSC, 2000).            
PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM 
PSICOLOGIA E EM 
ADMINISTRAÇÃO/UFSC. 
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A Psicologia das Organizações e do Trabalho como 

área de conhecimento e campo de intervenção pode ser 

didaticamente representada conforme a Figura 1.

Verifica-se na representação uma ênfase em temá-

ticas consideradas tradicionais, tais como: recrutamen-

to, seleção, motivação, percepção, liderança. Tal figura, 

ainda atual, demonstra que a atuação das(os) profissio-

nais em Psicologia das Organizações e do Trabalho aten-

deu, em grande parte, ao mainstream organizacional, 

desde a configuração de uma Psicologia Industrial, às ex-

pectativas mais modernas de gestão. Em pesquisa sobre 

as áreas de atuação da(o) Psicóloga(o) brasileira(o), da 

qual participaram 2.781 Psicólogas(os), Gondim, Bastos 

e Peixoto (2010) verificaram que 17% das(os) profissio-

nais trabalhavam na área de POT e que 31% delas(es) re-

alizam atividades fora da Psicologia. A grande maioria 

(69%), porém, dedica-se exclusivamente à POT. Quando 

se verifica as atividades mais desenvolvidas (em ordem 

de frequência) estão: aplicação de testes psicológicos, 

avaliação de desempenho, diagnóstico organizacional, 

consultoria e psicodiagnóstico. Os autores salientam 

que nas atividades profissionais das(os) Psicólogas(os) 

vinculadas(os) à PT&O ainda prevalecem atuações téc-

nicas e em espaços tradicionais, sem refletir os avanços 

que têm ocorrido nesse campo (em especial na teoria). 

Entretanto, o privilégio das(os) profissionais à relação 

dos sujeitos com o mundo do trabalho tem se amplia-

do para além das preocupações tradicionais com vistas a 

ampliar para temáticas emergentes, tais quais as parti-

cularidades das equipes e/ou setores de atuação, os sen-

tidos do trabalho, o desemprego, os riscos psicossociais, 

o assédio moral, até aspectos que propõem uma agenda 

positiva para os fenômenos psicológicos relativos a or-

ganizações e trabalho, como a qualidade de vida no tra-

balho, o bem-estar e a felicidade. 

FONTE: ZANELLI, J. C.; BORGES-ANDRADE, J. E.; BASTOS, A. V. B. (orgs.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. 

Porto Alegre: ArtMed, 2004. 

Figura 1: Psicologia das Organizações e do Trabalho como área de conhecimento e campo de 
intervenção.
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{

Há relativa congruência entre a produção científi-

ca e a atuação em PT&O, mas não é produzido conhe-

cimento suficiente para dar suporte ao que a(o) pro-

fissional realiza. Salienta-se a necessidade de que 

a(o) profissional analise o contexto do trabalho para 

compreender a complexidade de lidar com fenômenos 

relativos a TRABALHO, ORGANIZAÇÕES, GRUPOS E 

PESSOAS – considerar a SUBJETIVIDADE do trabalha-

dor para ampliar e aprofundar o escopo das interven-

ções e do conhecimento produzido na área. A ruptura 

com a “psicologização” individualista dos fenôme-

nos psicológicos, para abarcar uma Psicologia Social 

das organizações, mostra-se como uma condição para 

a atuação profissional. Como trabalhar, também, sem 

compreender fenômenos afetos à POT que remetem 

tanto a conotações positivas, quanto instrumentais, 

ou  a situações representativas do trabalho em um 

pólo negativo? 

Portanto, produzir conhecimento na perspectiva 

da Psicologia como ciência implica na busca por sa-

beres híbridos, performances múltiplas voltadas ao 

entendimento que o fenômeno psicológico implica 

em um corte fundamentalmente social ou coletivo. 

A Psicologia do Trabalho e das Organizações consti-

tui, então, um vasto campo do saber psicológico que 

se sustenta na articulação de subdomínios especiali-

zados bastante inter-relacionados. 
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Os fenômenos psicológicos são marca-

dos pela sua complexidade, uma vez que 

a Psicologia tem como objeto de estudo 

comportamentos, experiências subjetivas 

e processos mentais a eles subjacentes 

e podemos perceber diferentes áreas da 

Psicologia, que indicam muitas perspec-

tivas de pesquisas científicas.

Pesquisar cientificamente em Psicolo-

gia possibilita o acesso, o conhecimento 

e a investigação de fenônemos que são do 

campo da subjetividade, mas que, nem por 

isto, deixam de ser fenômenos científicos, 

partindo-se sempre do problema de pes-

quisa e utilizando um método científico 

para investigá-lo. De acordo com Cozby 

(2009), o método científico em ciências do 

comportamento possui quatro objetivos 

gerais, que norteiam todas as investiga-

ções realizadas nesta área: descrever o 

comportamento, predizê-lo, determinar 

suas causas e compreender ou explicar um 

determinado comportamento. 

A aproximação da Psicologia com 

outras áreas do conhecimento, como as 

neurociências, por meio da associação do 

funcionamento cognitivo com o compor-

tamento e as emoções, tem favorecido a 

expansão de sua área de estudo e a neces-

sidade de novas pesquisas. Além disso, a 

aplicação da Psicologia em determinadas 

áreas específicas do conhecimento, como 

o Trânsito, tem gerado novos questio-

namentos sobre o fazer da Psicologia e, 

Pesquisa Científica em 
Psicologia

consequentemente, ressaltado a impor-

tância de pesquisas nestas áreas.

Desta forma, a pesquisa em Psicologia 

mostra-se cada vez mais necessária. No 

entanto, é um contexto marcado por inú-

meros desafios e limites dentro da própria 

profissão. Atualmente há centros de es-

tudos e universidades que se destacam na 

elaboração e aplicabilidade das pesquisas 

realizadas, mas que, infelizmente, não 

são maioria, visto que uma porcentagem 

siginifcativa das instituições não estimula 

a pesquisa. Poucos professores possuem 

incentivo, tempo, remuneração, capacita-

ção, dedicação e interesse por este tipo de 

atividade, acarretando uma lacuna desde o 

início da formação profissional.

Outro aspecto preocupante no fazer 

pesquisa científica em Psicologia no 

Brasil é o distanciamento acadêmico da 

sociedade. Mesmo quando os resultados 

das pesquisas conseguem romper os mu-

ros acadêmicos, muitas(os) profissionais 

da nossa categoria não conseguem com-

preendê-los adequadamente para julgar 

se este resultado é realmente adequado, 

relevante e passível de replicação. 

Compreende-se que as pesquisas 

científicas em Psicologia possuem como 

objetivo principal promover a produção 

e também a divulgação do conhecimento 

científico. Geralmente são divididas em 

pesquisas básicas e pesquisas aplicadas 

– as primeiras dedicadas ao aumento do 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA
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conhecimento teórico com foco para respon-

der a questões fundamentais sobre a natureza 

do comportamento e as segundas à solução 

de problemas práticos baseados no conheci-

mento teórico previamente adquirido. Con-

tudo, as duas formas de pesquisa, de acordo 

com Cozby (2009), retroalimentam-se.

O delimitador inicial para realizar uma 

pesquisa científica é a escolha de um tema, 

o qual deve estar relacionado a uma área de 

pesquisa (área de concentração na Psicolo-

gia). A partir disso define-se o problema de 

pesquisa, que se refere à pergunta que se 

pretende responder ao longo do trabalho. 

Definir o problema é delimitar o campo de 

observação em variáveis a serem estudadas, 

separando-se aqueles conteúdos pertinen-

tes, que serão estudados, dos que não serão. 

Para a definição deste problema, alguns 

pontos devem ser considerados: se pode 

ser resolvido pela ciência; se é possível de 

ser estudado no momento atual; se é rele-

vante cientificamente; se é viável; se existe 

amostra disponível; se há recursos para sua 

realização; se há metodologia para suporte e 

se pode ser operacionalizado.

Muitas pesquisas científicas na área de 

Psicologia se utilizam de instrumentos psi-

cológicos, algumas envolvendo adaptação 

e validação destas ferramentas e, outras, 

sua aplicabilidade em determinados grupos 

ou populações clínicas. Vale ressaltar que 

a qualidade de um instrumento psicológico 

depende em grande parte das características 

psicométricas dos mesmos, priorizando-se, 

portanto, o rigor metodológico e ético na 

execução destas pesquisas.

Na realização de pesquisas no campo da 

neuropsicologia, por exemplo, um dos prin-

cipais fundamentos teórico-metodológicos 

se refere ao conceito de ‘rede’ ou ‘sistema’ 

neurofuncional, que se constitui por várias 

operações mentais organizadas em um con-

junto dinâmico de regiões cerebrais. Devido 

a esta estrutura sistêmica e às influências re-

cíprocas entre as funções volitivas, afetivas 

e cognitivas, nenhuma destas funções deve 

ser avaliada por meio de um único teste, mas 

sim por uma bateria de testes, com controle 

de variáveis relevantes. Entre estas, cita-

-se: 1) os grupos-controle, constituídos de 

indivíduos sadios pareados, como condição 

para que se possa atribuir o baixo desem-

penho dos pacientes nos testes à sua lesão 

ou doença cerebral; 2) as tarefas-controle, 

com testagem de outras funções mentais 

que forem relevantes para a execução dos 

testes da função que se pretende estudar; 

3) variáveis do indivíduo (idade, educação, 

sexo, motivação, estado de humor), da lesão 

(focal, multifocal, difusa, aguda ou crôni-

ca) e das condições de testagem (validação 

ecológica dos testes, instruções prévias, 

experiência do examinador com os testes, 

ruídos do ambiente). Estes passos permi-

tem detectar duplas dissociações e concluir 

com mais segurança sobre a (dis)função de 
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determinada área do cérebro (Damasceno IN 

Caixeta, 2014).

Quando falamos de pesquisa com seres 

humanos, em geral, o foco se concentra nas 

pesquisas na área médica, no máximo na 

biomédica ou na saúde. As pesquisas na área 

das profissões da saúde são, em geral, mais 

visíveis, com consequências imediatas e mais 

impactantes, podendo acarretar em riscos 

diretos aos participantes. Contudo, pesqui-

sas com seres humanos vêm ocorrendo em 

muitas outras áreas – não sendo diferente 

na Psicologia –, muitas vezes sem a devida 

preocupação com os aspectos éticos. 

Por seu objeto de estudo, pesquisas no 

campo da Psicologia envolvem, muitas vezes, 

seres humanos, não apenas quando falamos 

de estudos em populações clínicas, mas 

também na adaptação de instrumentos, por 

exemplo. E, por este motivo, questões éticas 

precisam ser priorizadas desde a elaboração 

de um projeto até a pesquisa propriamente 

dita. 

De acordo com Cozby (2009), dentre as 

principais questões éticas que devem ser 

resguardas nas pesquisas científicas na ciên-

cia do comportamento estão:

Avaliar se os procedimentos de pes-

quisa podem causar estresse e dano 

psicológico e, em caso afirmativo, 

deve-se decidir eticamente acerca da 

necessidade de tais procedimentos e 

o que o pesquisador deverá fazer para 

propiciar um retorno a normalidade 

dos participantes; 

O engodo, que consiste em dar infor-

mações parciais sobre o objetivo do 

problema de pesquisa. Entretanto, isto 

deve ocorrer apenas quando a infor-

mação completa prejudica o resultado 

da pesquisa, e logo após o experimento 

os participantes devem ter acesso 

completo aos objetivos da pesquisa. 

No entanto, um pesquisador bem pre-

parado terá alternativas para evitar o 

engodo, como, por exemplo, realizar 

experimentos honestos, em que a 

entrevista de esclarecimento é uma 

alternativa utilizada para solucionar 

este problema.



C O L U N A  D E  A V A L I A Ç Ã O  P S I C O L Ó G I C A

C O N T A T O  E D I Ç Ã O  1 0 1 1 1

O consentimento informado. Ideal-

mente, toda pesquisa deve trabalhar 

com participantes plenamente infor-

mados, sendo fornecido aos mesmos 

todas as informações que poderão in-

fluenciar a decisão de participar antes 

dele tomar tal decisão.

Nota-se que, em pesquisas com seres 

humanos e no caso específico na Psicologia, 

estresse e engodo são duas fontes signifi-

cativas de preocupação ética. Porém, outras 

questões são tão importantes quanto e devem 

ser consideradas, tais como: o anonimato 

e o sigilo; estudo com populações especiais 

(crianças, adolescentes, deficientes intelec-

tuais, pacientes psiquiátricos, entre outros); 

obrigações dos pesquisadores; questões de 

oferta de incentivos aos participantes; filma-

gens; gravações; e fraudes.

Neste sentido, reforça-se, conforme 

prevê a Resolução do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 

2012, que pesquisas envolvendo seres hu-

manos devem ser submetidas à apreciação 

do Sistema CEP/CONEP que, ao analisar e 

decidir, torna-se corresponsável por garan-

tir a proteção dos participantes. 

O Sistema CEP/CONEP é integrado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP/CNS/MS do CNS) e pelos Comitês de 

Ética em Pesquisa (CEP), compondo um sis-

tema que utiliza mecanismos, ferramentas e 

instrumentos próprios de interrelação, num 

trabalho cooperativo que visa, especialmen-

te, à proteção dos participantes de pesquisa 

do Brasil, de forma coordenada e descentrali-

zada por meio de um processo de acreditação. 

Merece destaque a Resolução CNS nº 1, 

de 13 de junho de 1988, primeiro documento 

oficial brasileiro que procurou regulamentar 

as normas da pesquisa em saúde. Em 1995, 

sete anos após a aplicação da Resolução 

CNS nº 1/88, o CNS decidiu pela revisão 

da mesma, com o objetivo de atualizá-la e 

preencher lacunas geradas pelo desenvol-

vimento científico. Um Grupo Executivo de 

Trabalho (GET), integrado por represen-

tantes de diversas áreas sociais e profis-

sionais, contando com o apoio de médicos, 

teólogos, juristas, biólogos, engenheiros 

biomédicos, empresários e representantes 

de usuários elaborou uma nova resolução 

(CNS nº 196/96) estabelecendo as normas de 

pesquisa envolvendo seres humanos (Vieira 

e Hossne, 1987).

Esta resolução foi revogada pela Reso-

lução CNS nº 0466/2012. Entretanto des-

tacamos alguns pontos já previstos nesta 

resolução que merecem destaque: a incor-

poração dos referenciais básicos da Bioética 

(não-maleficência, beneficência, autono-

mia, justiça, equidade, sigilo, privacidade); a 

ampla abrangência, aplicando-se as normas 

a toda e qualquer pesquisa (todas as áreas 

do conhecimento e não só a biomedicina) 

que, individual ou coletivamente (estudos 

de comunidades, pesquisas epidemiológi-

cas), envolva o ser humano, de forma direta 

ou indireta, em sua totalidade ou partes 

dele, incluindo o manejo de informações 

ou materiais; a conceituação de risco como 

sendo a possibilidade de danos à dimensão 

física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual do ser humano; a 

consideração de que todo procedimento (de 

qualquer natureza) cuja aceitação não esteja 
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consagrada na literatura será tido como pes-

quisa em ser humano; o respeito total à 

dignidade do ser humano e a necessidade de 

se obter o consentimento livre e esclarecido 

dos indivíduos-alvo e a proteção a grupos 

vulneráveis, excluindo-se as possibilidades 

de dependência, subordinação, coação ou 

intimidação; o respeito à vulnerabilidade, 

sem, porém, exclusão, isto é, preservação do 

direito de decisão; a exigência de condições 

(recursos humanos e materiais) adequadas à 

execução do projeto; a proteção à imagem, a 

não-estigmatização, o direito à confidencia-

lidade e à privacidade, nas pesquisas em co-

letividade, bem como o respeito aos valores 

culturais; a necessidade de justificativa para 

a dispensa de obtenção do consentimento; a 

utilização de material biológico e dos dados 

obtidos na pesquisa exclusivamente para a 

finalidade prevista no protocolo; a exigência 

de apresentação do projeto de pesquisa, por 

parte do pesquisador responsável, contendo, 

entre outros, os seguintes dados: definições 

de atribuições, antecedentes científicos, me-

todologia, análise crítica de riscos e benefí-

cios, duração do projeto, critérios de inclusão 

e de exclusão dos sujeitos, o compromisso 

de tornar públicos os resultados, a previsão 

de riscos, a qualificação do pesquisador, o 

orçamento detalhado; a obrigatoriedade de 

apresentação do projeto ao CEP da institui-

ção, para apreciação; entre outros.

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) 

possui resolução própria (Res. CFP 023/2007) 

que atende ao proposto na  resolução CNS 

nº 0466/2012 e dispõe sobre a realização de 

pesquisa em Psicologia com seres humanos. 

Desta forma, a pesquisa científica em Psico-

logia exige da(o) Psicóloga(o) conhecimento 

significativo sobre diferentes construtos, isto 

é, um elevado respaldo técnico, ético e uma 

metodologia adequada ao que se propõe pes-

quisar, pois, devido à complexidade do nosso 

objeto de estudo, há como exigência funda-

mental um elevado grau de rigor metodológico.

Diante do exposto, ressaltamos os cuida-

dos e o rigor metodológico e ético que as(os) 

pesquisadoras(es) devem ter na elaboração 

e condução de suas pesquisas. A Psicologia 

ainda tem muito a se desenvolver de forma a 

consolidar-se como ciência e contribuir para 

a construção e promoção do conhecimento 

científico, estando estas possibilidades atre-

ladas em grande parte à responsabilidade 

das(os) pesquisadoras(es) que realizam pes-

quisas na área de Psicologia e áreas afins. 
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A Psicologia e
               a religião

Jefferson Simomura
Orientador Fiscal

(CRP-08/11521)

A Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF) recebe, às vezes, dúvidas sobre a atuação 

da(o) Psicóloga(o) no âmbito religioso. A situa-

ção abaixo ilustra estes casos e serve como mote 

para reflexão:   

“O líder religioso da instituição da qual 
participo me convidou para realizar 
atendimento clínico em suas dependências. 
Que cuidados devo ter para não infringir o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo?”

Não há impedimentos para que ocorra o aten-

dimento clínico nas dependências de instituição 

religiosa. A respeito dos cuidados que se deve ter, 

porém, podemos iniciar a reflexão observando 

o que consta no Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (CEPP) (Resolução CFP nº 010/2005):  

VI. O psicólogo zelará para que o exercício profissio-

nal seja efetuado com dignidade, rejeitando situa-

ções em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 

Art.1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

a) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este 

Código;

b) Assumir responsabilidades profissionais somente 

por atividades para as quais esteja capacitado pesso-

al, teórica e tecnicamente;

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em 

condições de trabalho dignas e apropriadas à natu-

reza desses serviços, utilizando princípios, conheci-

mentos e técnicas reconhecidamente fundamenta-

dos na ciência psicológica, na ética e na legislação 

profissional; 

e) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 

serviços de Psicologia;

f) Fornecer, a quem de direito, na prestação de ser-

viços psicológicos, informações concernentes ao tra-

balho a ser realizado e ao seu objetivo profissional; 

(grifo nosso)

g) Informar, a quem de direito, os resultados decor-

rentes da prestação de serviços psicológicos, trans-

mitindo somente o que for necessário para a tomada 

de decisões que afetem o usuário ou beneficiário; 

(grifo nosso)

h) Orientar a quem de direito sobre os encaminha-

mentos apropriados, a partir da prestação de serviços 

psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os 

documentos pertinentes ao bom termo do trabalho; 

(grifo nosso)

Art.2º - Ao psicólogo é vedado:

b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 

qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de 

suas funções profissionais; (grifo nosso)

f) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a 

serviços de atendimento psicológico cujos procedi-

mentos, técnicas e meios não estejam regulamenta-
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dos ou reconhecidos pela profissão; 

i) Induzir qualquer pessoa ou organização a recor-

rer a seus serviços;

j) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou 

terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação 

que possa interferir negativamente nos objetivos do 

serviço prestado;

l) Desviar para serviço particular ou de outra insti-

tuição, visando benefício próprio, pessoas ou orga-

nizações atendidas por instituição com a qual man-

tenha qualquer tipo de vínculo profissional;

Art. 9º - É dever do psicólogo respeitar o sigilo 

profissional a fim de proteger, por meio da con-

fidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos 

ou organizações, a que tenha acesso no exercício 

profissional. 

É possível compreender, pois, que é de res-

ponsabilidade da(o) profissional avaliar o local 

em que será ofertado o serviço. Como em qual-

quer outra situação, deve-se ter certeza de que 

há uma estrutura de qualidade para prestar o 

atendimento, como, por exemplo: iluminação, 

ventilação, isolamento acústico, armários com 

chave para guarda adequada de material psico-

lógico, entre outros.

  

A fim de deixar claro o serviço que será 

prestado, é importante que o contrato firmado 

com a instituição religiosa esteja bem delimi-

tado, ou seja, deve haver clareza sobre o papel 

da(o) Psicóloga(o) Clínica(o), bem como o usu-

ário deve saber a distinção de Psicóloga(o) e de 

Conselheiro/Orientador Espiritual. A(O) profis-

sional precisa esclarecer qual a sua atribuição, 

fazendo com que o gestor e o usuário compre-

endam que o papel da(o) Psicóloga(o) Clínica(o) 

é atuar na área da saúde, através de interven-

ções do campo científico que visam reduzir o so-

frimento humano, levando em conta sua com-

plexidade e subjetividade e contribuindo para 

a promoção de mudanças e transformações em 

benefício do sujeito, bem como a prevenção de 

dificuldades. Para isso, utiliza procedimentos de 

diagnóstico psicológico tais como: entrevista, 

utilização de técnicas de avaliação psicológica, 

entre outros. O trabalho de orientação psicológi-

ca contribui para a reflexão sobre formas de en-

frentamento das questões em jogo. 

Além disso, a(o) profissional deverá informar 

e respeitar os limites éticos, como, por exemplo, 

declarar-se impedida(o) de realizar os atendi-

mentos daquelas pessoas com as quais tenha vín-

culos que impossibilitem o atendimento, deven-

do sugerir à pessoa que procure por atendimentos 

psicológicos com outros profissionais ou realizar 

os encaminhamentos necessários.

Quanto às informações do atendimento, a 

instituição deve estar ciente de que não pode ter 

acesso aos documentos produzidos (como, por 

exemplo, registro documental, laudos, etc.) ou 

às informações coletadas pela(o) profissional da 

Psicologia, pois, independente do contrato fir-

mado com a instituição, a(o) profissional deverá 

realizar a devolutiva ao usuário ou seu respon-

sável legal, levando em consideração que é ele a 

pessoa “a quem de direito” a que o CEPP se refe-

re. É importante também definir a periodicida-

de e o tempo das sessões, bem como os custos, 

como em qualquer outra situação.

Se em algum momento a Psicologia e a 

Religião se convergirem, não haverá problemas, 

pois a religiosidade faz parte do sistema de cren-
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ças, práticas e rituais do ser humano e as infor-

mações que obtiver nessa direção devem ser tra-

balhadas de forma ética. O que não pode, porém, 

é que a(o) profissional influencie seus próprios 

valores sobre aquele que atende: 

“A(O) Psicóloga(o), assim como todo 
ser humano, pode ou não ter uma 
identificação religiosa, mística e/ou 
espiritual. Entretanto, trata-se aqui de 
esclarecer a relação da expressão da 
identidade religiosa, sobre a qual não há 
restrições, com a atividade profissional, 
essa sim regulamentada pelo código 
de ética da profissão, e evitar possíveis 
conflitos com este. De tal forma que 
reafirma: a nomenclatura na identificação 
da(o) profissional deve referir-se à 
atuação desta(e) e não a aspectos de foro 
íntimo, como sua confissão de fé. (Trecho 
da Nota Técnica sobre a Confissão de Fé e 
a Atuação Profissional CRP-PR)”

Alguns outros questionamentos podem sur-

gir, como os que apontamos abaixo: 

“E quanto a utilizar técnicas ou instrumen-
tos que não estejam reconhecidos pela ca-
tegoria, tais como oração, reza, pregação, 
bíblia. Qual o posicionamento do CRP-PR 
diante disso?”

É extremamente importante a notificação 

para a COF, pois será realizada a visita à(o) pro-

fissional para compreender se há uma justifi-

cativa técnica para essa atuação e se a mesma 

está dentro da ciência psicológica. Caso isto 

não ocorra, serão tomadas as medidas cabíveis. 

“Quando o usuário desiste de ser atendi-
do em sua instituição religiosa e resol-
ve dar continuidade na clínica particu-
lar da(o) profissional, como esta(e) deve 
lidar com essa situação?”

Neste caso, a(o) Psicóloga(o) deve deixar 

claro tanto para a instituição quanto para o 

usuário que busca o serviço particular que essa 

decisão é de sua responsabilidade.

Por fim, são situações que cada profissional que 

for atuar deve se posicionar quanto à postura 

técnica e ética, prezando sempre pelo benefício 

do usuário e da ciência psicológica.  

http://www.portal.crppr.org.br/pagina/documentos

Acesse a nota técnica sobre Confissão 
de Fé e Atuação Profissional publicada 
pelo CRP-PR pelo link:
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É t i c a  
e relações com a justiça

Ética é um assunto que extrapola o código que re-

gulamenta a Psicologia. Por isso, a abordagem que faço 

nesta reflexão está de acordo com a perspectiva ético-

-estética que entende por ética o pensar ela própria na 

relação com o outro. É uma questão complexa que pre-

cisa ser observada e exercitada para que faça sentido na 

convivência social e profissional. 

Inicialmente, é importante dizer que a reflexão sobre 

o assunto sempre me toma por diversos questionamen-

tos, já que ética é da ordem do inapreensível e prove-

niente da condição relacional sobre a qual a linguagem 

verbal não dá conta de explicar. Mesmo assim, neste 

mergulho reflexivo, acontece a busca por elementos que 

definam este conceito de forma a possibilitar alguns pa-

râmetros orientadores, mas, apesar disso, entendo que 

é inevitável deparar-se com a necessidade de considerar 

as variáveis de cada situação e, acima de tudo, a rela-

ção que estabeleço com o outro para indicar a existência 

de uma conduta ética. Ou seja, o sentido que o desfecho 

das relações produz na vida das pessoas é que vai dizer 

se a conduta foi ética. Sem delongas, isso significa dizer 

que, ao possibilitar contato, trocando com os pares, per-

mitindo o diálogo e buscando uma solução que atenda 

aos interesses das partes envolvidas de maneira equâ-

nime, é justamente ali que a ética se dá, estabelecendo-

-se como relação. Desse modo, vou entendendo que não 

depende somente do conhecimento técnico, no trabalho 

psicológico, que o profissional mais habilitado possa ter 

(por mais importante que seja o conhecimento na qua-

lidade do trabalho e das informações produzidas), pois o 

entendimento e a conduta diante da situação depende-

rão de como me coloco na relação com o outro e com o 

sujeito do meu trabalho. Assim, também dependerá da 

maneira como me alinho eticamente, considerando os 

efeitos deste posicionamento para as pessoas com quem 

compartilho minhas produções.

Esta introdução é uma proposta de pensar a relação 

profissional um pouco mais além das questões técnicas, 

partindo do pressuposto de que ética não se resume a 

conceitos pré-definidos nem a valores contingenciais. 

Precisa-se pensar e discutir continuamente o que pro-

duzimos, acreditando que é desta reflexão que emanam 

os efeitos que tanto almejamos nas relações sociais. 

Efeitos que possibilitem experimentar a justiça através 

de relações mais maduras, transparentes e que conside-

rem o coletivo como objetivo das ações singulares. Esta 

é uma questão substancial na problematização da rela-

ção que se estabelece com o trabalho e, sobretudo, na 

esfera judicial. 

Sobre a ética e a justiça me parece mais transforma-

dor poder pensar esta questão, problematizando o lugar 

que a Psicologia está colocada na sociedade e a maneira 

Luciane Engel 
Psicóloga

(CRP-07/10677)

Com o objetivo de estreitar o diálogo com a categoria e orientar as(os) Psicólogas(os) e a sociedade 

quanto às especificidades da Psicologia nos diferentes campos de atuação, a Coluna Ética convi-

dou a Psicóloga Luciane Engel para compartilhar suas reflexões sobre Ética e relações com a justi-

ça. Luciane é Conselheira e Presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Psicologia do 

Rio Grande do Sul (CRP-RS). Este texto é uma versão adaptada do apresentado no III Simpósio Sul-

brasileiro de Psicologia Jurídica, realizado em abril de 2015 em Porto Alegre/RS.
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como atende à demanda de intervir na relação de tercei-

ros e de explicá-las numa lógica linear. De imediato, isso 

remete à questão do que é justiça, termo que está muito 

vinculado ao poder judiciário e consequentemente se tor-

na argumento para a judicialização da vida.

Percebe-se que, não raras vezes, as pessoas colocam 

suas vidas nas mãos de terceiros para resolverem seus 

conflitos e cada vez mais estamos diante de disputas ju-

diciais que recebem todo nosso crédito e amparo para a 

solução dos problemas, isentando-nos de responsabili-

dade e de implicação com os fatos. Será que isso é bus-

car justiça? A história e a construção da relação entre as 

pessoas está sendo considerada nas decisões judiciais? 

O que está sendo disputado realmente? Qual o papel da 

Psicologia nisso?

Estas questões me fazem pensar, por exemplo, nos 

casos de disputa de guarda em que os pais incluem ou-

tros fatores na ação, como os conflitos conjugais, diver-

sos daqueles de interesse e proteção da criança. O que 

comumente se vê nestes casos, que acabam chegando à 

Comissão de Ética do Conselho (COE), é o uso de outras 

pessoas através das quais as partes disputam, levando a 

discussão para uma dimensão meramente litigiosa e ig-

norando o bem-estar da criança. 

E por que estas ações vão parar na COE do Conselho de 

Classe? Entendemos que existem motivos contundentes 

para tanto. Um deles é que o processo ético passa a fa-

zer parte deste processo conflituoso. Ao fazer uso de um 

saber (avaliação psicológica, por exemplo) que fala não 

só da criança, mas fala positivamente de quem deman-

dou a avaliação e desfavoravelmente da parte contrária, 

a(o) Psicóloga(o) atende a esta demanda ao definir com 

quem a criança deve ficar. Neste caso, corre-se o risco de 

uma avaliação parcial, muitas vezes, tomadas pela impli-

cação com o caso e talvez pelo afã de proteger a criança, 

mas também pelo empoderamento que a(o) Psicóloga(o) 

assume ao acreditar que o seu saber dá conta de expli-

car, julgar e resolver os problemas relacionais ao cons-

tituir “verdades”. Entendemos que assim o profissional 

incorre em erro quando toma partido na sua avaliação ou 

ao afirmar peremptoriamente questões para as quais não 

existem técnicas psicológicas para fazê-las; e, também, 

quando não considera as consequências de sua posição 

aos sujeitos, neste caso, principalmente, à criança.

E, depois, observamos que a denúncia de infração 

ética no Conselho de Psicologia é em grande parte mo-

vida pelo interesse de instituições ou de profissionais 

que se utilizam da ação ético-disciplinar para se benefi-

ciar em processo judicial ou administrativo. A condena-

ção num processo ético influenciaria na credibilidade da 

avaliação ou do documento produzido em decorrência 

desta, sendo que o resultado do processo ético é, muitas 

vezes, usado na ação judicial para obter benefícios dan-

tes preteridos. Seria uso de um saber e também da es-

fera regulamentadora para legitimar algo que está posto 

como verdade em um conflito. 

Todavia, independentemente do uso de outrem, en-

tende-se que se determinado procedimento psicológico 

foi denunciado e transformado em processo ético é por-

que havia fragilidades éticas, técnicas e científicas que 

remontam, muitas vezes, à (re)produção de “verdades” 

acerca das pessoas e de situações, sem refletir sobre os 

efeitos e sem ter real alcance para tanto. 

Enfim, são muitas as dificuldades nas relações so-

ciais, que colocam em jogo interesses pessoais, insti-

tucionais, políticos e coletivos, sobre os quais valores e 

saberes se entrecruzam, formando um campo de forças 

onde emergem disputas de toda ordem, cada vez mais 

intensas na contemporaneidade. Neste campo de forças 

a Psicologia se coloca como saber na solução de conflitos 

e estabelece parâmetros de conduta e modos de ser su-

jeito, de se relacionar consigo e com o mundo. A ques-

tão que se faz como reflexão ética é pensar este lugar 

que a(o) profissional da Psicologia ocupa, de como faz 

uso deste saber e como pensa os efeitos disso para a so-

ciedade. Tão importante quanto pensar as alternativas 

para as relações é também pensar sobre os limites e as 

possibilidades profissionais que estão em jogo, tentan-

do alcançar a dimensão das consequências que o saber 

psicológico pode produzir na relação com o outro.  
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O Conselho Regional de Psicologia - 8a Região, 
em obediência ao disposto na Lei no 5.766/71, 
Decreto no 79.822/77 e Código de Processamento 
Disciplinar, pelo presente Edital, torna públi-
ca a decisão do Conselho Federal de Psicologia, no 
Processo Ético Disciplinar no 028/2011, em aplicar a 
pena de CENSURA PÚBLICA à

Psicóloga Marisa Lobo Franco Ferreira 
Alves (CRP-08/07512) 

por infração aos artigos do Código de Ética 
Profissional dos Psicólogos:

Princípios Fundamentais

I) O Psicólogo baseará seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, dignidade, da igualdade e 
da integridade do ser humano, apoiado nos valores 
que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.

II) O Psicólogo trabalhará visando promover a saú-
de e a qualidade de vida das pessoas e das coletivi-
dades e contribuirá para a eliminação de quaisquer 
formas de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão.

IV) O Psicólogo atuará com responsabilidade, por 
meio do contínuo aprimoramento profissional, 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 
como campo científico de conhecimento e de 
prática.  

V) O Psicólogo contribuirá para promover a univer-
salização do acesso da população às informações, 
ao conhecimento da ciência psicológica, aos servi-
ços e aos padrões éticos da profissão.

Art. 1º - São deveres fundamentais dos psicólogos:

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

b) Assumir responsabilidades profissionais so-
mente por atividades para as quais esteja capacita-
do pessoal, teórica e tecnicamente.

j) Ter, para com o trabalho dos psicólogos, e de        
outros profissionais, respeito, consideração e soli-
dariedade, e, quando solicitado, colaborar com es-
tes, salvo impedimento  

Art. 2º - Ao psicólogo é vedado:

b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, mo-
rais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual o 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício 
de suas funções.  

Art. 19 – O psicólogo, ao participar de atividade em 
veículos de comunicação, zelará para que as infor-
mações prestadas disseminem o conhecimento a 
respeito das atribuições, da base científica e do pa-
pel social da profissão

Art. 20 – O psicólogo, ao promover publicamente 
seus serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente: 

a) Informará o seu nome completo, o CRP e seu nú-
mero de registro.

RESOLUÇÃO CFP 010/97

Art. 1° - É permitido ao psicólogo, no exercício pro-
fissional, na divulgação e publicidade, através dos 
meios de comunicação, vincular ou associar o título 
de psicólogo  e/ou ao exercício profissional, somen-
te técnicas ou práticas psicológicas já reconhecidas 
como próprias do profissional psicólogo e que este-
jam de acordo com os critérios científicos estabele-
cidos no campo da Psicologia

RESOLUÇÃO CFP 001/99

Art. 1° - Os psicólogos atuarão segundo os princí-
pios éticos da profissão notadamente aqueles que 
disciplinam a não discriminação e a promoção e 
bem-estar das pessoas e da humanidade.

Art. 2° - Os psicólogos deverão contribuir, com seu 
conhecimento, para uma reflexão sobre o precon-
ceito e o desaparecimento de discriminações e es-
tigmatizações contra aqueles que apresentam com-
portamentos ou práticas homoeróticas.

Art. 3° - Os psicólogos não exercerão qualquer ação 
que favoreça a patologização de comportamentos 
ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coer-
citiva tendente a orientar homossexuais para trata-
mentos não solicitados.

Parágrafo único - Os psicólogos não colaborarão 
com eventos e serviços que proponham tratamento 
e cura das homossexualidades.

Art. 4° - Os psicólogos não se pronunciarão, nem 
participarão de pronunciamentos públicos, nos 
meios de comunicação de massa, de modo a re-
forçar os preconceitos sociais existentes em rela-
ção aos homossexuais como portadores de qualquer 
desordem psíquica. 

Curitiba, 12 de junho de 2015

Psic. Cleia Oliveira Cunha
(CRP-08/00477)

Conselheira Presidente do CRP-08

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA
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A Psicologia na
Assistência Social

Psicólogas(os) que atuam no Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS) frequentemente en-

contram dúvidas sobre como agir em determina-

das situações. A área de atuação é recente – foi 

somente em 2005 que o Estado brasileiro passou 

a responsabilizar-se de fato pela promoção de um 

conjunto de formas de seguridade capaz de cobrir, 

reduzir ou prevenir riscos e vulnerabilidades so-

ciais –, o que ainda gera dúvidas sobre o trabalho. 

Diferentemente de um consultório, onde a(o) 

profissional trabalha sozinha(o), o SUAS tem um 

forte caráter interdisciplinar. A equipe mínima é 

composta por uma(um) Psicóloga(o) e um assis-

tente social, mas, em geral, há mais profissionais 

envolvidos. A Psicóloga Paula Matoski Butture 

(CRP-08/12879) frisa que é importante delimitar 

o que é função de cada um dentro do sistema. “É 

preciso tornar clara a especificidade do trabalho de 

cada um. Ao contrário de eliminar a interdiscipli-

naridade, o que se deve é incrementá-la. Porém, 

não há como ter interdisciplinaridade se não sabe-

mos qual é a nossa disciplina”, opina Paula. 

A Psicóloga Solange Maria Rodrigues Leite 

(CRP-08/09294) acrescenta que o trabalho de 

assistentes sociais e Psicólogas(os) na políti-

ca de Assistência Social requer interface com as 

políticas da saúde, previdência, educação, tra-

balho, lazer, meio ambiente, comunicação so-

cial, segurança e habitação, na perspectiva de 

mediar o acesso dos cidadãos aos direitos so-

ciais. “As duas profissões podem somar-se com 

o intuito de assegurar uma intervenção inter-

disciplinar capaz de responder a demandas in-

dividuais e coletivas, com vistas a defender a 

construção de uma sociedade livre de todas as 

formas de violência e exploração de classe, gê-

nero, etnia e orientação sexual”, completa. 

Avaliação Psicológica
Ainda que estejam em um contexto diferen-

ciado, fora dos consultórios, a(o) Psicóloga(o) 

que atua na assistência social não deixa de reali-

zar avaliação psicológica. “É preciso desmitificar 

a avaliação psicológica como apenas testagem. 

A avaliação é um processo em que o Psicólogo 
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lança um olhar especializado sobre um fenômeno psi-

cológico a ser investigado em determinado contexto”, 

explica Denise Ribas Jamus (CRP-08/11462), coordena-

dora da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho 

Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR). 

Assim, a(o) profissional que atua em contextos di-

ferentes da clínica também precisa seguir os preceitos 

contidos nas resoluções que normatizam a avaliação 

psicológica e a produção de documentos dela prove-

nientes. “Todo Psicólogo realiza avaliação psicológica. 

É importante ressaltar esta identidade do profissional, 

lembrando que, ao fazer avaliação, ele deve seguir as 

normativas e a ética própria desta atividade”, lembra a 

Psicóloga Paula Butture. 

Segundo a Resolução CFP nº 007/2003, “os resul-

tados das avaliações devem considerar e analisar os 

condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no 

psiquismo, com a finalidade de servirem como ins-

trumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, 

mas na modificação desses condicionantes que ope-

ram desde a formulação da demanda até a conclusão 

do processo de avaliação psicológica”. 

Diante das dúvidas apresentadas pelas(os) profis-

sionais do SUAS e da importância do efeito que o resul-

tado da avaliação psicológica produz sobre as pessoas, 

grupos e a sociedade, o CRP-PR formulou uma Nota 

Técnica, em junho de 2015, mostrando quais são os 

principais documentos decorrentes da avaliação psi-

cológica no contexto do SUAS.  São eles:

Relatório psicológico
Segundo a resolução CFP nº 007/2003, 

O relatório ou laudo psicológico é uma apresentação 

descritiva acerca de situações e/ou condições psicoló-

gicas e suas determinações históricas, sociais, políti-

cas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação 

psicológica.

O relatório tem por objetivo apresentar os procedimen-

tos e conclusões gerados pelo processo da avaliação psi-

cológica, relatando sobre o encaminhamento, as in-

tervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução do 

caso, orientação e sugestão de projeto terapêutico, bem 

como, caso necessário, solicitação de acompanhamento 

psicológico, limitando-se a fornecer somente as infor-

mações necessárias relacionadas à demanda, solicita-

ção ou petição. 

O relatório precisa conter os seguintes itens: 

Identificação: deve conter o autor/relator – 

quem elabora; o interessado – quem solicita – 

e o assunto/finalidade – qual a razão/finalidade 

do documento. 

Descrição da demanda: deve-se apresentar 
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a análise que se faz da demanda de forma a 

justificar o procedimento adotado. Neste 

item cabe ressalvar quais as possibilidades de 

atenção ao demandado, bem como destacar 

eventuais impedimentos inerentes ao tra-

balho para responder a demanda específica 

(ex.: solicitações do judiciário que solicitam 

avaliações de aspectos de outras políticas pú-

blicas, que escapam à assistência social). Este 

é o espaço para destacar a especificidade do 

trabalho realizado na unidade. 

Procedimento: deve ser apresentado os re-

cursos e instrumentos técnicos utilizados 

para coletar as informações (número de en-

contros, pessoas ouvidas, visitas domicilia-

res, etc.) à luz do referencial teórico-filosó-

fico que os embasa. 

Análise: deve expor o que for necessário para 

o esclarecimento do encaminhamento, como 

disposto no Código de Ética Profissional do 

Psicólogo. A(O) Psicóloga(o), ainda nesta 

parte, não deve fazer afirmações sem sus-

tentação em fatos e/ou teorias, devendo ter 

linguagem precisa, especialmente quando se 

referir a dados de natureza subjetiva, expres-

sando-se de maneira clara e exata. 

Conclusão: a(o) Psicóloga(o) vai expor o re-

sultado e/ou considerações a respeito de sua 

avaliação a partir das referências que subsi-

diaram o trabalho. 

Após a narração conclusiva, o documento é 

encerrado, com indicação do local, data de 

emissão, assinatura da(o) Psicóloga(o) e o seu 

número de inscrição no CRP.

Declaração
A declaração não decorre da avaliação psicoló-

gica e tem por objetivo comunicar a ocorrência de 

fatos ou situações objetivas relacionadas ao aten-

dimento, tais como indicativo de comparecimento, 

existência de acompanhamento pelo serviço e con-

dições de acompanhamento (periodicidade, local, 

etc.). Neste documento não pode ser exposto o re-

gistro de condições a envolver o sujeito. A declara-

ção deve apresentar: 

Registro do nome e sobrenome do solicitante; 

Finalidade do documento (por exemplo, para 

fins de comprovação ou informação); 

Registro de informações solicitadas em re-

lação ao atendimento (por exemplo: se faz 

acompanhamento pelo serviço); 

Registro do local e data da expedição da 

declaração; 

Registro do nome completo da(o) Psicóloga(o), 

sua inscrição no CRP e/ou carimbo com as 

mesmas informações e assinatura. 
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Há ainda o registro de acompanhamento do caso, 

que não é regido pela resolução CFP nº 007/2003. O 

documento não avalia a situação apresentada, so-

mente acompanha o desenrolar do caso. Neste caso, 

aplicam-se os seguintes artigos do CEPP: 

Art. 6º - O psicólogo, no relacionamento com pro-

fissionais não psicólogos: 

b) Compartilhará somente informações relevan-

tes para qualificar o serviço prestado, resguardan-

do o caráter confidencial das comunicações, assi-

nalando a responsabilidade de quem as receber, de 

preservar o sigilo. 

Art. 12 - Nos documentos que embasam as ativi-

dades em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará apenas as informações necessárias para 

o cumprimento dos objetivos do trabalho. 

Art. 14 - A utilização de quaisquer meios de regis-

tro e observação da prática psicológica obedecerá 

às normas deste Código e a legislação profissional 

vigente, devendo o usuário ou beneficiário, desde 

o início, ser informado.

Mudanças necessárias
Segundo Solange, no entanto, é preciso destacar 

que precisamos com urgência alterar a resolução CFP 

nº 007/2003 para contemplar os registros de aten-

dimentos e acompanhamentos. “O CRP-PR já ma-

nifestou este posicionamento na reunião da APAF 

[Assembleia de Políticas, da Administração e das 

Finanças]”, afirma ela. “Porém, ao considerar que a 

alteração desta resolução neste momento não está 

para apreciação, é preciso muita cautela ao realizar 

um relatório que será anexado ao processo da justiça 

comum, entendendo que este relatório precisa seguir 

a resolução 007/2003 e, caso não siga, o advogado sem 

dúvida recorrerá ao CRP-PR com indicação da resolu-

ção enquanto infração ética”, pondera. 
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Paula lembra ainda que o Código de Ética do 

Profissional Psicólogo veda à(o) profissional que 

emita documentos sem fundamentação e qualidade 

técnico-científica. “Este artigo [art. 2º] garante que 

os documentos produzidos pelos profissionais de-

vem sempre ser fundamentados. Ainda que a gente 

altere a resolução, esta é a base de tudo. O simples 

ato de fornecer uma notícia tem por fundamento o 

desempenho técnico e a comunicação escrita deve 

demonstrar isso”, diz.

Assim, a decisão de publicar uma nota técnica 

teve como principal preocupação alertar as(os) pro-

fissionais e orientar no sentido de proteger a pro-

fissão e as(os) Psicólogas(os). “Um dos motivos que 

levaram à escolha dos profissionais que atuariam no 

SUAS foi o fato de haver um Conselho que fiscali-

zasse a atuação e um Código de Ética a ser seguido. É 

dever de todo Psicólogo seguir as normativas vigen-

tes”, diz Paula.   

Demandas fora do alcance
Uma das funções da(o) Psicóloga(o) ao receber 

uma demanda é analisá-la para saber se está ou não 

ao alcance de suas atribuições enquanto profissio-

nal.  Cabe à(o) profissional analisar o que está sendo 

solicitado e quais as possibilidades e necessidades 

de resposta a esta solicitação. 

Neste sentido, demandas que tragam questões 

sobre inserção em programas ou serviços ou, ainda, 

a realização de orientações, podem ser devidamente 

satisfeitas com uma declaração, ao passo que solici-

tações remetidas pelo Poder Judiciário ou Ministério 

Público, em geral, por se tratarem de situações de 

violações de direito ou risco, podem exigir maior 

aprofundamento na avaliação, e exigem o modelo 

do relatório psicológico. 

No entanto, há casos em que a demanda que 

parte do judiciário chega até as equipes técnicas 

do SUAS por falta de profissionais nos Tribunais 

de Justiça (TJs). “Às equipes técnicas no município 

cabe fortalecer vínculos e garantir direitos. Assim, 

ao elaborar pareceres e laudos e atuar de forma in-

vestigativa, estabelece-se duplo vínculo profissio-

nal”, opina Solange. Casos como investigação para 

confirmação de violência, exame de saúde, etc. não 

entram no escopo de trabalho da(o) Psicóloga(o). 

“Estas demandas não precisam ser respondidas 

exatamente naquilo que foi indagado. É preciso es-

clarecer quais as competências do trabalho na assis-

tência social. Por isso, uma das partes fundamentais 

de um documento é a análise da demanda. Cabe ao 

profissional analisar, daquilo que lhe é demandado, 

o que pode responder. Esta função é inclusive edu-

cativa, pois esclarece a quem demanda qual é a fun-

ção da política a qual ele se dirige”, explica Paula. 

http://www.portal.crppr.org.br/pagina/documentos.  

Para ver a nota na íntegra, acesse o link 
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CENTRO DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Uma proposta em construção

A questão da escuta judicial de crianças e adoles-

centes vítimas de violência sexual tem sido estuda-

da e debatida há muito anos. Algumas alternativas 

foram construídas no âmbito do poder judiciário, 

como o “Depoimento Sem Dano” realizado na 2ª 

Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre (RS) 

desde 2003. Entretanto, tais iniciativas são consi-

deradas insuficientes, ainda que busquem livrar a 

criança já vitimizada da pressão exercida sobre ela 

durante o processo judicial para responsabilizar o 

agressor. Assim, o debate continua. 

Além da violência em si, o debate esbarra em ta-

bus relativos à sexualidade, ritos processuais, cren-

ças e valores, relações familiares, etc. O tema é 

complexo e exige reflexão multidisciplinar, sólida 

formação específica e forte articulação entre os di-

ferentes órgãos que compõem a Rede de Proteção à 

Criança e ao Adolescente em Situação de Violência. 

Do ponto de vista psicológico, pode-se falar 

em “Depoimento sem Dano” ou “Audiência sem 

Trauma” quando se trata de “inquirir judicialmen-

te” uma criança ou um adolescente vítima de abu-

so sexual intra ou extrafamiliar? Até que ponto uma 

pessoa, ainda em fase de desenvolvimento, pode ser 

revitimizada ao reviver um fato traumático durante 

o rito processual? 

Diversas pesquisas sobre o tema do abuso sexu-

al na infância e na adolescência apontam para pro-

cedimentos inadequados, do ponto de vista cientí-

fico, durante o processo de inquirição da criança ou 

do adolescente supostamente abusado sexualmen-

te. Stein (2009, p. 180), ao falar sobre a produção de 

Falsas Memórias, traz também à tona a questão da 

revitimização dessas crianças e adolescentes diante 

de tais procedimentos, afirmando que:

A forma imprópria na abordagem, tanto com 
relação à sua condição de sujeito em desen-
volvimento, com perguntas que não compre-
ende, quanto com relação à sua condição de 
sujeitos vítimas de violência, com perguntas 
desnecessárias, intrusivas e constrangedo-
ras. O longo período de tempo transcorri-
do até que sejam ouvidas, perguntas ina-
dequadas, altamente sugestivas, repetidas 
inúmeras vezes em momentos variados, por 
diferentes técnicos, termina por comprome-
ter não apenas a qualidade de seus relatos 
enquanto prova testemunhal, como também 
contribuem para a revitimização das crian-
ças numa situação abusiva e as múltiplas 
entrevistas vão contaminando a veracidade 
do fato. (STEIN, 2009, p. 180).

Foi sensibilizada com esta questão que a 

Comissão de Psicologia Jurídica do Conselho 

Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) ini-

ciou uma discussão sobre os procedimentos de es-

cuta dessas crianças e adolescentes tanto no ju-

diciário quanto na rede de proteção. A instalação 

do Grupo de Trabalho sobre a Escuta de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Risco para Violência 

(GT da Escuta) no CRP-PR foi uma solicitação 

das(os) Psicólogas(os) do Núcleo de Proteção à 

Criança e ao Adolescente (NUCRIA), quando o 
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Promotor da 12ª Vara de Crime contra Criança e 

o Adolescente propôs gravar a entrevista psico-

lógica realizada com vítimas de violência sexual 

como meio de instrumentalizar processos judi-

ciais contra possíveis abusadores. Este fato sus-

citou reflexões éticas por conta da exigência do 

sigilo profissional de Psicólogas(os) e o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) se posicionou con-

trário ao chamado “Depoimento Sem Dano” 

ou outras práticas semelhantes que envolvam 

Psicólogas(os) em oitivas judiciais.

Há, neste momento de sedimentação do pa-

pel da(o) Psicóloga(o) no âmbito jurídico, uma 

dissonância entre o posicionamento técnico des-

sa(e) profissional e o entendimento e as deman-

das do judiciário no que se refere ao depoimento 

da criança e do adolescente vítima de violência. 

De qualquer forma, do ponto de vista do trau-

ma em si, o problema já começa bem antes da 

instalação do processo judicial, uma vez que, le-

galmente, a porta de entrada da denúncia, dentro 

da Rede de Proteção, são os Conselhos Tutelares 

(CTs). O que se observa no cotidiano, porém, é 

que o fluxo de atendimento dessas crianças e 

adolescentes é pouco estruturado nos municípios 

e a escuta é realizada por diversos equipamentos 

sociais, sem que os profissionais tenham apara-

to técnico para tal. Na verdade, o que se perce-

be são fluxos improvisados no momento em que 

se toma ciência de alguma situação de violência 

contra crianças e adolescentes. Diante de tal re-

alidade, colocam-se as seguintes questões: em 

que medida as equipes dos CTs e da rede de pro-

teção estão preparadas para ouvir essas crianças 

ou adolescentes vitimizados? A partir da suspeita 

de violência, que fluxo existe a fim de proteger o 

sujeito do processo de revitimização? 

Sendo assim, a primeira escuta ou identifica-

ção do abuso pode acontecer na família, na escola 

ou em outros ambientes por onde a criança cir-

cula, sendo o fato explicitado ou não espontane-

amente pela vítima. Essa cadeia de contatos tor-

na o problema ainda mais complexo, demandando 

que a sociedade como um todo esteja sensibilizada 

para cuidar de e proteger suas crianças e seus ado-

lescentes, evitando que sejam violentados ou, no 

caso do abuso acontecer, ampará-los, garantindo 

seus direitos de forma a minimizar seu sofrimen-

to e realizar os devidos encaminhamentos para a 

rede de proteção que deve estar preparada para tal. 

Contribuir com essa reflexão que já se es-

tendia por anos foi o objetivo principal do GT da 

Escuta, instalado no CRP-PR em 2011. A primeira 

reunião oficial aconteceu em dezembro do mes-

mo ano, após vários encontros preparatórios na 

Comissão de Psicologia Jurídica. Embora insti-

tuído pelo CRP-PR, o GT teve caráter multidis-

ciplinar e intersetorial, contando com partici-

pantes de Conselhos Tutelares, Assitência Social, 

Sistemas de Justiça e Universidades. 

Nos últimos cinco anos, pelo menos duas 

matérias foram dedicadas ao tema na Revista 

Contato: edição nº 67, Jan/Fev de 2010 e edição nº 

85, Jan/Fev de 2013. Ambas com destaque de capa, 

explicitavam a preocupação do CRP-PR e seu en-

gajamento na busca de soluções para problema 

tão complexo como esse.

Na edição nº 85 foi apresentada uma síntese 

das atividades do GT, dando con-

ta das propostas em construção a 

partir de um esforço conjunto, em 

que participaram: Comissões de 

Orientação e Fiscalização (COF); 

Comissões de Psicologia Jurídica 

e de Avaliação Psicológica; re-

presentantes do NUCRIA, da 

Delegacia do Adolescente, do 

Ministério Público (MP), da 

Ordem dos Advogados do Brasil 
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(OAB), da Vara de Adolescentes em Conflito com 

a Lei de Curitiba, da 12ª Vara de Crimes Contra 

Crianças e Adolescentes (atualmente 50ª Vara 

Criminal chamada de Vara de Infrações Penais 

contra Crianças, Adolescentes, Idosos, Infância 

e Juventude de Curitiba – Seção Criminal) e do 

Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da 

Juventude (CONSIJ).

Houve um trabalho intenso do GT durante 

dois anos consecutivos, culminando com a rea-

lização de uma Audiência Pública na Assembleia 

Legislativa do Paraná (ALEP) sob a Coordenação do 

Deputado Tadeu Veneri (Presidente da Comissão 

de Direitos Humanos) em agosto de 2013, cujo 

tema foi “A escuta no âmbito jurídico, da criança e do 

adolescente, vítimas de violência”. Ainda como des-

dobramento desse esforço coletivo, uma parceria 

do CRP-PR com a OAB-PR permitiu a realização do 

“I Fórum sobre a Escuta, no âmbito jurídico, da criança 

e do adolescente vítima de violência: do abuso à justi-

ça”, em setembro do mesmo ano.

Centro de Proteção Especializado da 
Criança e do Adolescente

A proposta consensual de todo o deba-

te produzido foi a ideia de um Centro de Proteção 

Especializado da Criança e do Adolescente (CPECA), 

cuja elaboração teórica inicial ficou sob a respon-

sabilidade da Comissão de Psicologia Jurídica do 

CRP-PR, mais precisamente de uma subcomissão 

integrada pelas Psicólogas Dariacy Helena Oliveira 

Moreira (CRP-08/04378) e Terezinha Kulka (CRP-

08/06694) – que trabalharam no Projeto duran-

te o ano de 2014 e início de 2015. Elas tiveram a 

colaboração dos professores Juarez Gabardo e 

Dilma Kalegari, da Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), que fizeram o tratamento estatístico dos 

dados, e da professora Maria Cristina Neiva de 

Carvalho, da Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR), na revisão geral do texto.

A proposta do Centro é, portanto, fruto de um 

esforço coletivo de todas as pessoas envolvidas an-

tes, durante e após o período de atuação do GT da 

Escuta. Significa o encerramento de um ciclo e aber-

tura de outro. Ponto de partida para a retomada de 

articulação na Rede de Proteção e construção de for-

ça política necessária à resolução de um problema 

complexo que se estende por anos a fio. É uma pro-

posta aberta ao diálogo, apresentada em primeira 

mão aos integrantes do GT da Escuta presentes na 

reunião convocada para essa finalidade no dia 18 de 

junho último e enviada por e-mail a todo o ende-

reçário dos participantes nas reuniões do GT desde 

2011. A ideia é, a partir do texto aprovado pelos par-

ticipantes da reunião, fazer uma síntese e utilizá-

-la como subsídio numa rodada de visitas a serem 

agendadas nas instituições que compõem a Rede de 

Proteção de Crianças e Adolescentes em Situação de 

Violência, com destaque para o poder judiciário, es-

pecialmente Ministério e Defensoria Públicos. 
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A proposta do Centro Especializado tem 

como premissa a garantia da proteção integral 

da vítima e a redução de danos, garantindo os 

direitos fundamentais do(a) cidadão(ã) e evi-

tando a revitimização das crianças e adoles-

centes por meio da diminuição do número de 

oitivas que enfrentam junto aos orgãos que res-

pondem pela justiça e proteção para reparar e 

punir os indivíduos que se confirmem, de fato, 

como responsáveis pela  violação.

É importante destacar mais uma vez que a 

proposta do CPECA é tão somente um novo pon-

to de partida para a fase que se inaugura a par-

tir de agora entre as instituições envolvidas com 

a questão da escuta de crianças e adolescentes 

vítimas de violência. Constituiu-se em mais um 

instrumento de diálogo interdisciplinar, multi-

profissional e intersetorial ao lado de outras pro-

postas que estejam tramitando em outros es-

paços. Um novo ponto de partida para o debate, 

agora mais qualificado, de um tema tão comple-

xo, permeado por polêmicas, concepções e inte-

resses conflitantes.

Entre as formas de “escuta” existentes hoje e 

o ideal que se pretende implantar, há passos a se-

rem dados num processo de transição que busque 

avançar em metodologias mais humanas, entre 

elas a ideia de “produção antecipada de provas”. 

Esta se realizaria na forma de um processo de ava-

liação psicológica pericial para a emissão de um 

laudo a ser utilizado como prova antecipada; prá-

tica amparada legalmente pelo Código de Processo 

Penal, Artigo 159, parágrafo 1º. Esta proposta 

substituiria relatos repetitivos da criança sobre 

seu sofrimento, rompendo com a revitimização. 

http://www.portal.crppr.org.br/pagina/documentos.  

O GT da Escuta realizou também uma pesqui-
sa, no início de 2015, a partir dos processos já 
com sentenças decretadas até os anos de 2013 
e 2014 envolvendo abuso sexual e maus tratos 
de crianças e adolescentes. Os resultados des-
ta pesquisa você encontra na versão completa 
deste artigo, disponível em:
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Fábio Guaragni fala sobre a

REDUÇÃO DA
MAIORIDADE PENAL
sob a ótica do Direito

Em meio às discussões que acontecem atu-

almente em torno da redução da maioridade pe-

nal, a revista Contato conversou com o Promotor 

de Justiça Fábio Guaragni para saber, do ponto de 

vista legal, como os órgãos do direito analisam a 

situação. Guaragni, que esteve presente na mesa-

-redonda sobre o tema promovida pelo Conselho 

Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) no dia 

19 de maio, é formado em Direito e Administração 

de Empresas, tem mestrado e doutorado em 

Direito nas relações sociais e pós-doutorado.

A entrevista aconteceu no final de junho de 

2015, antes, portanto, da votação do projeto na 

Câmara dos Deputados, quando a PEC 171/93 foi 

rejeitada e, na sequência, aprovada.

Contato: Este é um tema que vem sendo dis-

cuto há muitos anos. O que mudou agora no 

legislativo? 

Fábio: Os projetos no congresso sobre a maiori-

dade penal são bastante antigos. Então, não po-

demos dizer que ele está sendo feito ‘a toque de 

caixa’. No entanto, este formato que está para ser 

votado agora é incomum, sem paralelo no mun-

do. Isso porque ele estabelece que a imputabilida-

de penal permanece aos 18 anos, exceto para um 

grupo de crimes. Eu desconheço um sistema no 

mundo que faça esse tipo de seleção de crimes ou 

tipos penais.

Isso é ruim?

Depende do lado que se vê. Se você considerar 

que a redução da idade penal parece ser uma ten-

dência irreversível, isso limita a redução. Então, 

o impacto negativo será reduzido, porque não é 

para todos os crimes. Mas, se trabalhar a ideia de 

que a imputabilidade é a capacidade mental psí-

quica de culpabilidade e de compreender normas 

e segui-las, isso não depende da característica 

concreta de cada norma. Ninguém se torna mais 

maduro para um valor e menos maduro para ou-

tros. Por isso é estranho esse recorte para um 

grupo de crimes, ainda que, dentro da perspecti-

va de que seja irreversível, é dos males o menor.

Como acontece o julgamento de um adolescente 

no atual sistema?  

O Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA] 

prevê seis modalidades de medidas socioeduca-

tivas, que são advertência, obrigação de reparar 

o dano, prestação de serviços à comunidade, li-

berdade assistida, semiliberdade e internação. A 

Vara da Infância e Juventude julga e impõe a me-
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dida socioeducativa mais adequada, levando 

em consideração as especificidades do jovem. 

Posso dizer que é um filão da justiça altamente 

especializado. 

Não há impunidade, então?

Não, e há uma discussão sobre se a medida im-

posta contra ele pelo ECA deveria ser vista como 

punitiva. Na prática ela acaba se assemelhan-

do e imitando uma relação penal, quando, a ri-

gor, não é. A discussão deveria ser se a medida 

imposta está cumprindo o papel de educar ou 

não, ao invés de discutir o alargamento da pu-

nição. Estamos em um caminho contrário ao que 

a constituição fixou como orientação ao trata-

mento da juventude. 

E como os outros países lidam com a maiorida-

de penal?

Em outros países, existe um sistema de banda 

biopsicológica, no qual se fixa uma idade míni-

ma e uma máxima, entre as quais o sujeito vai 

a exame. Por exemplo: na Itália e na Alemanha, 

com menos de 14 anos considera-se inimputá-

vel e acima de 18, imputável. Entre 14 e 18 anos, 

o sujeito é avaliado em sua capacidade cognitiva 

de compreender normas e segui-las. 

 O Brasil já adotou algum modelo parecido?

Esse modelo de banda biopsicológica já exis-

tiu no Brasil em 1890, sendo que abaixo de nove 

anos se considerava inimputável, acima de 14 

anos, imputável, e entre nove e 14 anos passava 

pelo exame. Em 1830 também se fazia exame e, 

dependendo do resultado, a criança ia para casa 

de correção. Depois, em 1890, passou a ir para 

estabelecimentos penais industriais. Depois do 

código de menores em 1927 tudo mudou e, em 

1940, a nossa legislação fixou em 18 anos. 

Por que a redução da maioridade penal não 

deve acontecer?

Porque muda o perfil da relação que a socieda-

de pretende manter com seus jovens. Nós te-

mos um perfil traçado na constituição de 1988, 

pautado por uma doutrina chamada “doutrina 

da proteção integral”, em que se elegem ado-

lescentes como destinatários de um conjunto 

de proteções privilegiado, de compensações, 

de suficiências e de vulnerabilidade. Então, os 

legisladores estavam realmente preocupados 

com essa pessoa que estava em idade forma-

tiva. Quando você joga essas pessoas para vala 

comum da imputabilidade, como se ela tives-

se 25 anos ou mais, foi-se a proteção integral. 

Então, a pergunta deve ser outra: queremos 

mudar o nosso compromisso político erigido na 

carta constitucional de 88 em relação à infân-

cia e à juventude? Não me parece que devemos 

renunciar a este compromisso, até que tenha-

mos um cotidiano para essa juventude bastante 

protegido. 

Algumas pessoas dizem que a redução é in-

constitucional? O senhor concorda?

Eu não acho. O nosso Ministério Público sus-

tenta a Cláusula Pétrea, norma constitucional 

que define em 18 anos a idade da imputabili-

dade penal. No mundo inteiro não consta isso 

na constituição, não é comum. No Brasil cons-

ta, no artigo 228 da Constituição [são penalmen-

te inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos 

às normas da legislação especial]. A Constituição 

veda mexer em Cláusulas Pétreas, mas há quem 

diga, e o Supremo [Tribunal Federal, STF] mes-

mo já disse que é possível tê-las fora dos arti-

gos que a própria Constituição já definiu como 

“ Queremos mudar o nosso compromisso 
político em relação à infância e à 

juventude? Não me parece que devemos 
renunciar a este compromisso, até 

que tenhamos um cotidiano para essa 
juventude bastante protegido. ”
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Cláusulas Pétreas. Alguns, a partir daí, dizem que 

a idade penal de 18 anos é um direito fundamen-

tal que os jovens do Brasil têm. Sou contra a re-

dução da maioridade penal, mas não por conta da 

Cláusula Pétrea.

A maioria das pessoas é a favor da redução, se-

gundo algumas pesquisas de opinião. Por que o 

senhor acredita que isso aconteça?  

Os motivos que eu ouço pela redução são muito 

inconsistentes. Alguns pensam que os adoles-

centes são impunes, mas, como dissemos, isso 

não é verdade. Também não é representativo o 

percentual de crimes graves com a participação 

de adolescentes, mas a cobertura midiática faz 

crer que sim. Mesmo que haja alguns casos iso-

lados realmente muito graves, não podemos tra-

balhar com fatos isolados, mas pegar o contexto 

da criminalidade e, dentro dele, a participação do 

menor infrator, estatisticamente, não é consis-

tente. Há outros argumentos, como, por exem-

plo, dizer que o adolescente com 16 anos vota no 

Brasil, então poderia ir preso. É um argumen-

to bobo, porque existe concessão de direitos ci-

vis para menores de 18 anos, como trabalhar, ou 

mesmo pegar um ônibus. Se uma criança exer-

ce o direito de propriedade sobre seus brinque-

dos, isso a torna capaz de responder por furto? 

Portanto, são argumentos muito mal constru-

ídos. A concessão desses direitos não significa 

que o jovem tenha maturidade plena para enten-

der valores e segui-los no ponto de vista penal. 

Estes dados de pesquisas podem influenciar as 

decisões políticas?

Sim, isso faz parte de um movimento muito típi-

co do poder legislativo, não só no Brasil, mas no 

mundo, que trata daquilo que se chama ‘popu-

lismo penal’. Diante de situações de insegurança 

pública, medos instalados no coração da popula-

ção por conta de violências, notícias e um cenário 

de desigualdade social em uma parte e uma que-

bra de valores que cada um guarda em seu cora-

ção, em outra, há uma tendência de o Congresso 

Nacional, não só do Brasil, reagir com medidas 

populistas como quem diz que está fazendo sua 

parte, cuidando do problema que é a segurança. 

Quando, na verdade, o problema da segurança 

seria mais bem tratado se eles subissem a pena 

mínima da corrupção. É um populismo penal, 

a pessoas que tem um juízo mais leigo, que não 

mexe com tudo isso, tem tendência a ser favorá-

vel. Por trás dessa superfície, há um debate que 

não é acessado pelas pessoas.   

“ Se uma criança exerce o direito de 
propriedade sobre seus brinquedos, 
isso a torna capaz de responder por 
furto? A concessão de direitos civis 

não significa que o jovem tenha 
maturidade plena para entender 

valores e segui-los no ponto de 
vista penal. ”

Fábio Guaragni
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Em outubro, a cidade de Londrina receberá um 

dos maiores eventos da Psicologia: o XV Encontro 

Paranaense de Psicologia (EPP). Promovido pelo 

Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-

PR), o EPP já faz parte do calendário de eventos da 

Psicologia desde 1987, quando a primeira edição 

foi realizada em Foz do Iguaçu. 

O evento reúne participantes de diversos 

Estados brasileiros e aborda temas de relevân-

cia para a ciência psicológica, com enfoque em 

diferentes áreas de atuação, constituindo um 

espaço de discussões e construção de novos co-

nhecimentos. Sempre buscando problematizar 

questões importantes da sociedade e do fazer da 

Psicologia, o evento é programado em torno de 

uma temática central. O tema escolhido para 

o ano de 2015 foi: Direitos humanos, ética e as 

inovações tecnológicas na prática da Psicologia. 

De acordo com o vice-presidente do CRP-PR e 

membro da Comissão Organizadora, Guilherme 

Bertassoni da Silva (CRP-08/10536), o diálo-

go entre estes três eixos apontados demonstra 

um XV EPP em acordo com a evolução da ciência 

psicológica e de seus métodos, compromissado 

com a ética profissional e com a construção so-

cial da Psicologia. 

Para Verônica Bender Haydu, professora da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) que 

XV Encontro 
Paranaense de Psicologia  

reúne profissionais e 
estudantes em Londrina 
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Lançamento

Diante das dúvidas que surgem em relação à 

organização do Serviço-Escola – clínicas em que 

os estudantes têm a possibilidade de realizar es-

tágios e a população tem acesso a serviços psi-

cológicos de baixo ou nenhum custo –, foi or-

ganizado um grupo de estudos no CRP-PR para 

debater o assunto. O grupo, criado em 2010, reu-

nia representantes de diversas Instituições de 

Ensino Superior (IES) e buscava entender, entre 

outras coisas:

• Qual é a definição de um Serviço-Escola de 

Psicologia?;

• Quais são as especificidades deste serviço?;

• Como ele funciona?;

• Como produzir os documentos e registros 

documentais decorrentes das intervenções?;

• Quais são as responsabilidades que cabem 

aos coordenadores, gestores, responsáveis 

técnicos e docentes orientadores/superviso-

res?, etc. 

Fruto de um trabalho em conjunto, surgiu o 

Caderno de Orientações sobre Serviço-Escola em 

Psicologia, que será lançado oficialmente duran-

te o XV EPP. O Caderno traz o histórico do grupo, 

a conceituação de Serviço-Escola de Psicologia, 

as legislações CFP/CRP (profissionais) e Leis 

de Estágio, a descrição das funções no Serviço-

Escola de Psicologia (coordenador, responsável 

técnico, orientador/supervisor, alunos estagi-

ários e serviços de secretaria), além da infraes-

trutura necessária, as possibilidades de atuação 

e os documentos pertinentes ao Serviço-Escola 

de Psicologia.  

participará do simpósio de abertura do evento, as 

questões sobre Direitos Humanos e ética são res-

ponsabilidades que estão presentes na atuação 

da(o) Psicóloga(o) desde a constituição da profis-

são e que estarão ligados à atuação em qualquer 

época. “Quanto às inovações tecnológicas, ob-

servamos que a evolução coloca contingências ao 

profissional da Psicologia, levando-o a ter que se 

atualizar e a adotar esses recursos tanto na intera-

ção a distância quanto na interação direta com seu 

cliente”, diz ela.

Direitos humanos, ética e inovações 
tecnológicas

A Comissão Organizadora do evento procu-

rou, ao montar programação, abordar o tema cen-

tral de forma ampla. O simpósio de abertura, que 

contará com a participação da doutora Lumena 

Celi Teixeira, do doutor Pedro Bicalho e da doutora 

Verônica B. Haydu, dará início a uma programação 

repleta de simpósios, mesas-redondas, palestras, 

oficinas, mini-cursos e comunicações científicas 

em torno do tema principal. “Direitos Humanos 

é um campo que agrega todas as políticas so-

ciais. A Psicologia, cada vez mais, tem participa-

do, em especial nas políticas de Saúde, Educação, 

Assistência Social e Justiça, que obrigatoriamente 

estão contempladas na programação do XV EPP”, 

conta Bertassoni.

Ainda segundo ele, as inovações tecnológi-

cas dizem respeito ao que há de novo em produ-

ção técnica e científica, bem como no uso de es-

tratégias de comunicação a distância ou virtuais 

na prática da(o) profissional da Psicologia. “E não 

se pode falar em inovação tecnológica sem se re-

meter aos princípios fundamentais da profissão, 

baseados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, qual seja, o que de novo se produz tec-

nicamente deve referendar os padrões éticos e de 

cidadania indispensáveis”, complementa o mem-

bro da Comissão Organizadora. 
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A programação do XV Encontro Paranaense de 
Psicologia aborda o tema em quatro grandes 
áreas da Psicologia: Saúde; Social; Educação e 
Justiça. Com diferentes olhares, seja a partir da 
avaliação psicológica, do cotidiano profissional, 
da interdisciplinaridade ou das abordagens te-
óricas. Serão contemplados em dois Simpósios, 
sendo um de abertura (no dia 21 de outubro), 
e outro no encerramento (no Centro de Eventos SUMATRA, com todos partici-
pantes reunidos em uma sala), além de painéis, palestras, mesas redondas e 
oficinas, sendo mais de 80 atividades distribuídas em sete salas paralelas, nos 
dias 22, 23 e 24 de outubro. A programação oficial, que passou pela análise da 
Comissão Científica, poderá ser acessada no site: 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORÇAMENTÁRIA 

 

 

Curitiba, 10 de julho de 2015. 

 

Psic. Cleia Oliveira Cunha 

CRP-08/00477 

Conselheira Presidente 

 

Psic. Bruno Jardini Mader 

CRP-08/13323 

Conselheiro Tesoureiro 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), 

cumprindo as determinações que lhe são conferidas pela Lei 5.766 de 20 de 

dezembro de 1971, convoca as(os) Psícologas(os) do Estado do Paraná para a 

ASSEMBLÉIA GERAL ORÇAMENTÁRIA, a ser realizada no dia  19 de setembro 

de 2015 (sábado), na sede do CRP-PR, na Avenida São José, 699 - Cristo Rei, 

nesta capital e Estado, às 16h, em primeira convocação com 2/3 (dois  terços) de 

seus membros, e às 16h30, em segunda convocação com qualquer número de  

Psicólogas(os) presentes, com a seguinte Ordem do Dia: a) prestação de contas; 

b) proposta orçamentária para 2016; c) fixação da anuidade para o exercício 

de 2016; d) fixação de emolumentos, serviços e taxas para o exercício de 2016; 

e) reformas em geral da Sede e Subsedes.    



A proposta de redução da maioridade penal está em 
discussão no Brasil. A Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) 171/93, desengavetada no começo de 2015 pelo 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), tramita rapidamente no Congresso Nacio-
nal. Há o temor de que a medida não seja discutida ade-
quadamente, fazendo com que a importante reflexão 
sobre segurança pública dê lugar à emoção e à busca de 
soluções mágicas para problemas complexos. Frente às 
discussões acaloradas e polarizadas, entidades de muitas 
áreas do conhecimento estão se posicionando em rela-
ção à iniciativa. Não poderia ser diferente com a Psicolo-
gia, ciência e profissão que têm muito a contribuir para o 
debate sobre os e as adolescentes em conflito com a lei. 

A transição entre a infância e a vida adulta é fonte de 
conflitos e angústias. Por este motivo, a legislação 
brasileira garante que os adolescentes sejam tratados 
como pessoas em fase peculiar de desenvolvimento 
emocional, físico, cognitivo e sociocultural. A incapaci-
dade do adolescente de arcar com todas as suas necessi-
dades básicas e responsabilidades também é levada em 
consideração. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que completou 25 anos no mês de julho, assegura 
que todas as políticas voltadas a adolescentes, inclusive 
as que se referem aos atos infracionais, devem se ater à 
fase singular de desenvolvimento pela qual passa essa 
parcela da população.

Sendo assim, o ECA prevê seis tipos de medidas socioe-
ducativas para serem aplicadas a adolescentes em con-
flito com a lei: advertência, obrigação de reparar o dano, 
prestação de serviços à comunidade, liberdade assis-
tida, semiliberdade e internação. As medidas podem 
ser aplicadas a adolescentes entre 12 e 18 anos e a sua 
execução pode se estender a jovens com até 21 anos in-
completos. Apesar de ser alvo de críticas dos favoráveis 
à redução da maioridade penal, a aplicação das medidas 
socieducativas tem diminuído o número de adolescen-
tes reincidentes do crime. Cenário diferente se encontra 
nos presídios “convencionais”, que já registram aproxi-
madamente 70% de taxa de retorno ao crime. A virtude 
do ECA está justamente no caráter responsabilizador, 

e não meramente punitivo da medida socioeducativa.  
É aí que entra o trabalho do psicólogo e da psicóloga. Com 
a implementação do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo em 2011, o psicólogo, junto a uma equipe 
multidisciplinar, fica responsável por participar ativamente 
do processo de ressocialização do adolescente, principal-
mente na efetivação do Plano Individual de Atendimento 
(PIA), planejamento que o próprio adolescente faz para os 
próximos períodos de sua vida. Além disso, é a Psicologia 
que busca entender a prática de atos infracionais e suas 
múltiplas implicações subjetivas em cada adolescente, sen-
do dever do psicólogo analisar cada caso sem recorrer à di-
cotomia entre bem e mal. 

Não bastasse a efetividade do caráter não punitivo das 
medidas socioeducativas, há outra lição que deve ser com-
preendida: o Brasil é prova viva de que a mera punição às 
pessoas que cometem crimes não transforma a realidade 
social do país para melhor. Permitir que adolescentes termi-
nem seu ciclo de desenvolvimento em um ambiente media-
do pela violência (penitenciárias, presídios e cadeias) é uma 
medida de punição irresponsável, que certamente cobrará 
seu preço em um curto prazo de tempo. De acordo com da-
dos do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil já possui mais 
de 700 mil presos (se forem considerados os presos domi-
ciliares) e ocupa a vergonhosa posição de 4ª maior popula-
ção carcerária do mundo. O aumento de 403% do número 
de presos dos últimos 20 anos serviu para acelerar o cres-
cimento da violência nas cidades brasileiras. É necessário e 
urgente aprender com os próprios erros e vislumbrar alter-
nativas à segurança pública que vão à raiz do problema. 

O Sindicato dos Psicólogos do Paraná, assim 
como as demais entidades da Psicologia no Brasil, 

se posiciona contra a redução da maioridade 
penal e convida todos os psicólogos e psicólogas 
a pensarem em alternativas menos cruéis e mais 

eficazes para a insegurança que assola o país.

A redução da 
maioridade penal 
e as “soluções mágicas” 
para problemas complexos

Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná 
R. Dr Muricy, 390 cj. 201,  Curitiba/PR
(41) 3224-4658  | www.sindypsipr.com.br 
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