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Vanguarda
Desbravadores da Psicologia

exploram novos campos
de atuação

Psicologia e direito
Linguagens, saberes
e fazeres possíveis

Campanha mobiliza sociedade
para consciência no trânsito

Maio Amarelo

TRABALHO E

   VIDA PESSOAL

EQUILIBRAR É PRECISO.

VOCÊ SABE COMO? 



Obra da Psicóloga SandraRosangela GarbosaComissão de Psicologia e Cultura(CRP-08/21454)

O mar é como a música; traz em si e faz aflorar todos os sonhos da alma.A beleza e a magnificência do mar provêm do fato de impelir-nos a descernas profundezas fecundas de nossa alma, onde nos defrontamos conosco,recriando-nos, animando “o triste deserto do mar”.
Carl Jung, em carta a Emma Jung,redigida no navio que partira de Nova York em 1909.
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EDITORIAL

Desde os tempos modernos de Charles Chaplin aos tempos pós-modernos 
dos smartphones, muita coisa mudou. Se antes as empresas controlavam 
o tempo de execução das funções, hoje elas vão além: controlam o tempo 
livre, as emoções, conquistam o trabalhador para que este se junte à família 
organizacional. É o sequestro da subjetividade, conceito abordado nesta 
edição pelo economista José Henrique de Faria. Conversamos também com 
Psicólogas e Psicólogos para saber como o uso excessivo da tecnologia 
pode afetar a carreira e a vida pessoal de profissionais e qual o papel da 
Psicologia Organizacional e do Trabalho neste contexto. 

Ainda nesta edição da Revista Contato, você vai conferir uma reportagem 
sobre as áreas de atuação mais inovadoras na Psicologia: preparação de 
atores e orientação para candidatos de uma agência de relacionamentos 
são algumas destas atuações de vanguarda. Além disso, três Psicólogas 
analisam a interface entre a Psicologia e o Direito e sugerem caminhos 
possíveis para a atuação conjunta.

Outros temas abordados são o Maio Amarelo – mês de conscientização para 
a segurança no trânsito –, os desafios que a Reforma Psiquiátrica enfrenta 
após 16 anos da lei nº 10.216/01 e Controle Social. Tudo isso junto com as já 
tradicionais e importantes informações da Coluna Ética e da Comissão de 
Orientação e Fiscalização. 

Boa leitura!
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ntre 2014 e 2015, o número de mor-
tes no trânsito caiu quase 15% – pas-
sando de 43.780 para 37.306, segun-
do dados do DATASUS publicados 

pelo Ministério da Saúde. A notícia é boa, 
mas ainda há muito a se fazer. O Brasil en-
contra-se em quarto lugar no ranking dos 
países da América com mais vítimas fatais 
no trânsito, apresentando uma taxa de 23,4 
mortes para cada 100 mil habitantes. 

As informações vêm do relatório divulgado 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
e mostram que até 2030 o número mundial 
de mortos nas estradas pode chegar a 1 mi-
lhão por ano. Acidentes de trânsito são a 
9ª maior causa de morte no mundo para a 
faixa etária entre 15 e 69 anos. As principais 
causas dessas mortes, de acordo com a OMS, 
são a falta de regulamentação, a qualidade 
inadequada dos carros, das estradas e rodo-
vias e o aumento do número de carros.

Psicologia tem um importante 
papel no contexto da segurança 
viária. Atualmente, Psicólogas(os) 
desenvolvem trabalho de educa-

ção para o trânsito em escolas e universi-
dades, contribuem com a formação profis-
sional de agentes fiscalizadores, atendem 
familiares de vítimas e também os próprios 
acidentados, entre outras ações.

O Psicólogo Hugo Nascimento Rezende 
(CRP-08/08806), coordenador da Comissão 
de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-
PR, acredita ser fundamental a participação 
da Psicologia nas Políticas Públicas muni-
cipal, estadual e federal, trabalhando em 
conjunto com a população e apresentando 
propostas possíveis de serem executadas. 

Segundo Hugo, a Comissão planejou para 
esse ano algumas frentes de trabalho. 
“Participaremos do Maio Amarelo através de 
um encontro que ocorrerá na última semana 
do mês, com a fala de especialistas da área 
que abordarão as diferentes possibilidades 
de atuação do Psicólogo inserido no contex-
to do trânsito. Estamos em conversa com os 
colegas de Londrina e Maringá para que as 
Comissões trabalhem com uma força única 
em todo Estado”, diz.

A Comissão vai participar de ações em todo 
o Paraná por meio do Programa Vida no 
Trânsito; além disso, será realizado um estu-
do sobre a Avaliação Psicológica no contex-
to do trânsito e também uma mobilização 
em parceria com a Secretaria Estadual de 
Saúde para doação de sangue.
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A Psicologia e o trânsito

Maio Amarelo movimenta 
Comissão de Mobilidade  
Humana e Trânsito

E
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Psicologia é a ciência que estuda o 
comportamento humano e todos 
os seus processos mentais. O tra-
balho, que possui diversas aborda-
gens, pode ser feito tanto de forma 

preventiva – na manutenção dos sentimentos, 
emoções e comportamentos – como para ame-
nizar determinados sintomas e, em conjunto 
com tratamentos na área de Saúde Mental, di-
minuir sintomas em transtornos psiquiátricos.

Uma das ferramentas utilizadas é a Avaliação 
Psicológica, definida como um processo  
técnico-científico para coletar dados e inter-
pretar informações a respeito de fenômenos 
psicológicos. As questões estudadas pela 
Psicologia estão relacionadas à personalida-
de, aprendizagem, motivação, memória, inte-
ligência, funcionamento do sistema nervoso, 
comunicação interpessoal, desenvolvimento, 
comportamento sexual, agressividade e com-
portamento em grupo, funcionamento cere-
bral, dentre outros. A Avaliação Psicológica 
consiste em um amplo espectro de procedi-
mentos que integram diferentes informações 
como entrevistas, observações e aplicação 
de testes e escalas, sendo a(o) Psicóloga(o) 
a(o) única(o) profissional habilitada(o) por lei 
para exercer esta função. Atualmente, a ava-
liação está sendo utilizada em diferentes con-
textos como, por exemplo, para obtenção da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por-
te de armas, realização de cirurgia bariátrica 
e processo transexualizador.

No tocante à questão da obtenção da ha-
bilitação para dirigir, cabe-nos reforçar que 
o ato de dirigir requer habilidades, atitudes, 
maturidade emocional e capacidade intelec-
tual que permitam ao condutor interpretar 
estímulos e reagir de forma estratégica no 
trânsito. O candidato à obtenção da CNH 
deve ter bom nível de atenção, pois a fal-
ta dela é uma das maiores causadoras de 
acidente; raciocínio lógico, pois, conforme 
mencionado, é preciso reagir de forma estra-
tégica a possíveis situações de risco; memó-
ria, uma vez é necessário ter em mente as 
leis de trânsito. Além disso, a avaliação leva 
em conta aspectos de personalidade como a 
agressividade, impulsividade, relacionamen-
to interpessoal e com autoridades, ansieda-
de, depressão, psicopatias e demências.

A Avaliação Psicológica no Trânsito, portan-
to, tem o intuito de diminuir os causadores 
de acidentes. Entendendo-se que o trânsito é 
basicamente comportamento humano – um 
dos estudos da ciência psicológica – a atua-
ção de Psicólogas(os) é de extrema necessi-
dade neste contexto. Nenhuma outra avalia-
ção substitui a psicológica.

A

Em Nota Técnica, Comissão 
de Mobilidade Humana e 

Trânsito destaca importância 
da Avaliação Psicológica

O CRP-PR tem diversas Co-
missões Especiais e uma 
delas é a Comissão de Mo-
bilidade Humana e Trân-
sito, que tem trabalhado 
com esta questão da ava-
liação para o contexto de 
trânsito, bem como em 
outras situações que en-
volvam comportamentos e 
mobilidade urbana.

Trabalhamos em con-
junto com outras Comis-
sões, como a de Diretos 
Humanos, Saúde e Avalia-
ção Psicológica. Venha co-
nhecer e participar conosco 
para contribuir para uma 
Psicologia melhor!

Participe!
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Controle Social é um importan-
te instrumento democrático que 
assegura a participação da socie-
dade civil organizada na formu-

lação, implementação, monitoramento, fis-
calização e avaliação das Políticas Públicas 
sociais (GUIZARDI et al., 2004). 

Esta participação da sociedade civil no con-
trole do Estado e na fiscalização do executivo, 
que deve ocorrer nas três esferas de governo, 
foi uma conquista obtida através da mobiliza-
ção popular realizada durante o processo de 
redemocratização do Estado brasileiro que 
aconteceu na década de 1980. Esta abertura 
para os processos decisórios e para a descen-
tralização da gestão pública, que possibili-
tou a participação popular nas instâncias de 
Controle Social, aconteceu após um longo 
período de ditadura, em que todas as de-
cisões eram centralizadas nos governantes 
(CONASS, 2011).

A participação do cidadão na gestão das 
Políticas Públicas é um direito incorporado 
na Constituição de 1988, conforme dispõe o 
artigo 204: “participação da população, por 
meio de organizações representativas, na 
formulação das políticas e no controle das 
ações em todos os níveis”. 

Este direito constitucional de participação po-
pular foi assegurado juntamente com a cria-
ção do SUS, que figura como primeira política 
social a incluir a participação popular entre as 
suas diretrizes estruturantes (BRASIL, 2006). 

Como forma de assegurar a efetivação da par-
ticipação popular na organização e funciona-
mento das Políticas Públicas e na fiscalização 
direta das esferas municipal, estadual e nacio-
nal do governo, foram criados instrumentos 
normativos, mecanismos de representação so-
cial e espaços institucionais deliberativos.

A participação institucionalizada da socieda-
de civil nos processos decisórios das Políticas 
Públicas se dá por meio dos Conselhos Lo-
cais, Municipais e Estaduais, bem como nas 
Conferências que ocorrem nos níveis munici-
pal, estadual e federal. 

Os Conselhos das Políticas Públicas podem ser 
definidos como espaços autônomos de parti-
cipação política que integram o poder políti-
co e têm caráter deliberativo. Funcionam de 
forma colegiada, composta por membros da 
sociedade civil e das instâncias governamen-
tais com a finalidade de elaborar, deliberar e 
controlar a “execução das políticas públicas” 
(MORONI, 2009, p. 114).

O

VOTO ALÉM DAS URNAS
 CONTROLE SOCIAL COLOCA O CIDADÃO 

NA TOMADA DE DECISÕES
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FUNÇÕES DOS CONSELHOS 

As instâncias do Controle Social têm 
diversas funções:

1. Função Fiscalizadora: acompanha-
mento e de controle dos atos pratica-
dos pelos governantes; 

2. Função Mobilizadora da participação 
popular na gestão pública e em ações 
de disseminação de informação para a 
sociedade sobre as Políticas Públicas; 

3. Função Deliberativa de decisão a res-
peito das estratégias utilizadas nas 
Políticas Públicas definidas e aprovadas 
nas Conferências; 

4. Função Consultiva de emissão de opi-
niões e sugestões através de recomen-
dações e moções de assuntos que lhes 
são correlatos “mas que não é possível 
deliberar, pois ultrapassa o poder do 
Conselho” (CGU, 2012, p. 21).

As Conferências de Políticas Públicas são espa-
ços privilegiados de acesso da população aos 
instrumentos democráticos de exercício de 
poder representativo, uma vez que as resolu-
ções aprovadas nestas ocasiões estabelecem 
as diretrizes das Políticas Públicas a serem 
implementadas em suas respectivas áreas 
(LAMBERTUCCI, 2009). Além disso, o Controle 
Social permite levantar as demandas da so-
ciedade com relação à implementação das 
políticas nas três instâncias públicas (munici-
pal, estadual e federal), podendo ainda con-
tribuir para a consolidação da democracia, 
em que os vários atores políticos participam 
como representantes eleitos de instituições 
governamentais, entidades da sociedade ci-
vil, classe dos trabalhadores e usuários dos 
serviços (CONASS, 2011; FERRAZ, 2006). 

Embora esteja prevista na Constituição, 
a participação popular é um processo em 
constante construção, que tem vários en-
traves para a sua efetivação. Estes entra-
ves incluem questões macropolíticas e  

econômicas que definem o orçamento públi-
co a ser investido e questões que envolvem 
a mobilização e o engajamento popular.

O fortalecimento da participação da 
Psicologia nas instâncias de Controle Social 
depende do engajamento e da mobilização 
coletiva na defesa de direitos e na constru-
ção da cidadania. 

É preciso que as(os) Psicólogas(os) partici-
pem e contribuam para que o Controle So-
cial seja efetivo e para que possamos ocupar 
de modo pleno os diversos espaços em que 
existe a possibilidade do nosso protagonis-
mo e participação social. 
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DESBRAVADORES DOS 
NOVOS CAMPOS

 Psicólogas(os) descobrem novas possibilidades 
de atuação e expandem campo de trabalho

POR KARLA LOSSE MENDES
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

s conhecimentos da Psicologia podem ser aplicados a diversos contextos, 
muito além das atividades tradicionais. Nesta edição, a Revista Contato con-
versou com quatro profissionais que contaram um pouco sobre seus projetos 
inovadores que atendem demandas ou nichos específicos. Conheça as pro-

postas que proporcionam formas de atuar criativas, éticas e com benefícios à sociedade!

O
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UM CORPO, DUAS “ALMAS”

O Psicólogo Tonio Luna (CRP-08/07258) cres-
ceu em uma família ligada às artes cênicas. 
No entanto, suas primeiras opções profis-
sionais foram bem diferentes: fez engenha-
ria elétrica e depois atuou como oficial da 
Marinha brasileira. “Eu sempre tive curiosi-
dade e me interessei pelas questões do cor-
po, da anatomia. Após deixar a Marinha, em 
1992, comecei a fazer análise e a trabalhar 
com massoterapia, atendendo muitos ato-
res, dançarinos e músicos”. 

O interesse pelas relações entre corpo e men-
te o levaram a estudar Psicologia, em 1994, 
e a escolher como abordagem a Psicologia 
Corporal, traçando relações entre a psique 
e o corpo em cena. “Passei a observar não 
só o corpo do ator em cena, mas também 
o que influenciava psiquicamente para que 
ele fizesse ou não o personagem”, comenta. 

Tonio começou, então, a prestar consulto-
rias para companhias de teatro e dança, 
auxiliando na construção de personagens. 
O foco do trabalho é ajudar o ator a se li-
bertar de questões pessoais e se dedicar 
ao personagem de corpo e alma. “O que 
acontece muitas vezes é que as travas 
pessoais o impedem de fazer o persona-
gem. Simplesmente ele se repete demais. 
Podemos trabalhar como a história do ator 
que impede que ele dê conta do persona-
gem”, explica.

“Há também um deslocamento da ideia do 
ator que vai procurar o personagem para 
um ator que possa dar à plateia, da forma 
mais amorosa possível, o melhor de si. Eu 
quero que o ator saia deste processo sem-
pre uma pessoa melhor do que era quando 
começou, que possa aprender algo de posi-
tivo para sua vida”, pontua Tonio.

Outra preocupação do Psicólogo diz res-
peito a personagens que possam trazer 
características perversas e, de alguma for-
ma, prejudicar o ator. “Certa vez precisei 
ter uma séria conversa com uma atriz bem  

consagrada que, após uma novela, ficou 
imensamente mexida pelo personagem 
mau que interpretou. É preciso ter um cui-
dado especial para dar suporte a este ser 
humano, por isso um Psicólogo é importan-
te neste contexto”, destaca.

Apesar deste cuidado, Tonio não realiza 
psicoterapia com os clientes que passaram 
pela consultoria ou vice-versa. “Como mui-
tas vezes trabalho com grupos ou com o 
ator em outras situações, não acho legal, 
pois pode misturar questões que ele me 
contou no setting terapêutico com este 
outro trabalho. Então, no caso de interesse 
dele na terapia, eu encaminho para um co-
lega”, explicou.

Além do teatro, Tonio atua também com 
consultoria para personagens em novelas 
e no cinema. Neste caso, quando o perso-
nagem demonstra uma fobia específica, 
por exemplo, o ator receberá a consultoria 
sobre a natureza e o comportamento ca-
racterísticos dessa fobia, ajudando a com-
por esse personagem e a tornar a atuação 
condizente com a realidade. 

UNINDO CORAÇÕES

Encontrar a sua “metade da laranja” é 
algo realmente difícil. Tanto que cada vez 
mais pessoas buscam a ajuda de agências 
especializadas em relacionamentos para 
aumentar as chances de conhecer alguém 
com maior afinidade. É aí que entra o pa-
pel do Psicólogo Perci Klein (CRP-08/01879). 
Ele atua em uma agência de namoro e ca-
samentos, realizando a análise do perfil dos 
candidatos para ajudar a identificar as pes-
soas com maior afinidade. 

A avaliação é realizada em uma entrevista 
presencial com duração de 50 minutos, na 
qual o Psicólogo busca compreender a au-
toimagem do(a) candidato(a) e o que está 
buscando em um(a) companheiro(a). Nesta 
conversa são abordadas a vida familiar, pro-
fissional e social, além de relacionamentos 
anteriores e a visão de futuro.
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“Eu busco compreender como a pessoa vê e 
o que ela sonha neste parceiro, para encon-
trarmos as pessoas com perfil compatível”, 
explica Perci. “Tento também entender as 
expectativas que uma pessoa que procura 
a agência tem, conversando sobre elas e 
ajudando o cliente a perceber que não há 
alguém perfeito. É uma proposta de refle-
xão para aqueles candidatos que são mais 
rígidos. É claro que a opção é sempre do 
cliente, mas auxiliamos realizando estes 
questionamentos”, conta. 

A conversa não tem foco terapêutico, mas 
são garantidos o sigilo e também apoio 
caso necessário. “Já aconteceu da pessoa 
se emocionar, trazer alguns conteúdos pes-
soais. Neste caso eu me coloco à disposição 
caso ela sinta necessidade”, comentou. 

Outra questão que ele tem percebido é o in-
tercâmbio deste trabalho com a Psicologia 
Clínica. “Eu percebo que muitas pessoas 
procuram a agência em função de estarem 
fazendo terapia e, da mesma forma, algu-
mas percebem suas dificuldades durante a 
entrevista e comentam que irão buscar a 
terapia”, diz. 

A RESPOSTA NOS DETALHES

Observando o comportamento de alguém 
você sabe dizer com uma grande probabili-
dade de certeza se esta pessoa está mentin-
do ou dizendo a verdade? O assessor diplo-
mático Sergio Senna Pires sabe. Ele é doutor 
em Psicologia pela Universidade de Brasília 
(UnB), especialista em detecção de mentira 
e linguagem corporal e estuda as chamadas 
microexpressões, aquelas mudanças rápi-
das e sutis nas expressões faciais que em 
torno de 1/20 de segundo podem indicar as 
nossas emoções. 

No Brasil, as microexpressões ficaram famo-
sas com o seriado “Lie to Me”, em que o per-
sonagem Cal Lightman descobre criminosos 
e terroristas apenas observando o compor-
tamento deles e das testemunhas. Sergio 
Senna explica que a realidade é bastante 

parecida com a retratada no seriado, mas 
há alguns exageros e mistura de técnicas 
científicas com outras sem comprovação. 
“No seriado, por exemplo, são utilizadas 
técnicas de programação neurolinguística, 
que não têm suporte científico. Recomendo 
assistir a Lie to Me apenas como entreteni-
mento”, afirmou.

Um aspecto retratado de modo bem mais 
fiel, no entanto, é a crescente demanda e 
a valorização deste conhecimento. Senna 
confirma que existe um crescimento da 
aplicação da análise do comportamento 
nas mais diversas áreas, desde o uso em re-
uniões diplomáticas e políticas, por exem-
plo, até a presença do profissional durante 
a realização de uma reunião de negócios 
para prever se um grupo está propenso ou 
não a assinar um contrato. 

Na Psicologia, ele destaca o uso nas áreas 
Organizacional e Clínica, ressaltando, no 
entanto, que pode ser utilizada em várias 
outras como, por exemplo, a Psicologia 
Jurídica. “Identificar as emoções subja-
centes pode auxiliar muito na Psicologia 
Clínica, por exemplo. Reconhecer a mentira 
é importante para o Psicólogo. Não no sen-
tido de desvendar uma “verdade”, mas para 
compreender que aquela pessoa está tendo 
dificuldade naquele tema e, então, adaptar 
a sua estratégia terapêutica”, explicou.

Chegar a esse nível de conhecimento e 
treinamento, no entanto, não é tarefa fá-
cil. Ele comenta que há uma grande oferta 
de cursos nos Estados Unidos. No Brasil, o 
Ibralc (Instituto Brasileiro de Linguagem 
Corporal), é pioneiro na área. Para aquele 
que deseja ser um especialista, serão ne-
cessários: conhecimento, treinamento e 
persistência. “É importante conhecer os 
princípios básicos da análise do compor-
tamento e desenvolver uma capacidade 
de observação diferenciada. As microex-
pressões acontecem em um intervalo de 
tempo muito curto, então não é somente 
um curso que capacitará o profissional. É 
o treinamento diário que habilita alguém 
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a observar com essa rapidez. Vale ressaltar 
que não são apenas as microexpressões 
que devem ser observadas, mas também 
todas as outras formas de comunicação 
não verbal”, lembra.

Outro fator que dificulta a capacitação é 
a baixa produção de conhecimento cientí-
fico no Brasil sobre o tema, o que precisa 
ser incentivado. “Uma parte importante da 
comunicação não verbal é cultural e todo 
o conhecimento que é importado precisa 
sofrer uma validação, uma adaptação à 
nossa sociedade, ou seja, não deve ser apli-
cado diretamente”. 

Sergio Senna faz ainda outro alerta, que nos 
distancia do famoso personagem de “Lie to 
Me”. As emoções humanas são fruto de intrin-
cados processos, tanto psicológicos quanto 

fisiológicos. Então, unicamente inferir as 
emoções pelas microexpressões não garante 
a predição do comportamento intencional, 
mas proporciona um vislumbre do que se 
passa com a pessoa. São técnicas úteis, mas 
não se deve confiar apenas nisso, pois o com-
portamento humano é multideterminado.

CUIDADO DE 0 A 3

A Psicóloga Monica Povedano (CRP-
06/13616) encontrou na parceria com a 
Medicina a forma de ajudar pais com crian-
ças pequenas a compreender melhor o de-
senvolvimento infantil e a lidar com os de-
safios que receber um bebê oferece. 

Ela idealizou, em conjunto com a Pediatra 
Mabel Marzagão, o Programa de 0 a 3. 
Neste projeto, ao longo dos três primeiros 
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Você também tem uma atua-
ção inovadora? Conte para a 
gente! Envie seu relato para 
o email:

comunicacao08@crppr.org.br

anos de vida da criança, são realizados nove 
encontros com a família. As entrevistas têm 
duração de aproximadamente uma hora e 
são realizadas, em geral, nos 1º, 3º, 6º, 9º, 
12º, 15º, 18º, 24º e 36º meses. 

“Sabemos que o nascimento de um filho 
inaugura uma nova fase na vida dos pais e 
entendemos que neste momento um apoio 
que possa auxiliá-los a compreender seu 
bebê, suas necessidades e que os ajude a 
se organizar nos momentos de maior afli-
ção pode ser de grande utilidade”, explica 
a Psicóloga.

Neste espaço, explica a profissional, o foco 
do atendimento não é a psicoterapia. A 
ideia é ampliar a prática pediátrica e pro-
porcionar o acompanhamento do desenvol-
vimento da perspectiva psicológica, criando 
um espaço para conversas e esclarecimento 
de dúvidas quanto ao desenvolvimento fí-
sico, afetivo, intelectual e social, disponibi-
lizando um acolhimento em um momento 
de muitas mudanças para o casal. 

“Há quatro ou cinco décadas as mães, 
tias e avós davam um suporte precioso 
à nova mamãe, mas hoje esta ajuda está 
muito reduzida, pois a grande maioria das 
avós trabalha, ou as mães moram em ci-
dades ou bairros distantes das avós. Neste  

contexto, vemos pessoas valorizando 
tanto as informações técnicas em busca 
de uma perfeição no cuidado com o filho 
que se esquecem de que elas têm à mão 
uma ferramenta valiosa que é a própria 
intuição. Pois já dizia Winnicott, pediatra 
e psicanalista inglês, ‘a mãe não tem que 
ser perfeita, mas sim suficientemente boa’. 
Pronto”, comenta a Psicóloga.

Monica também auxilia os pais na com-
preensão de como aliar o afeto aos limites 
necessários na educação. “Entendemos que 
cada família tem seu modo de funcionar e 
querem ser respeitadas em suas escolhas, 
mas, ao mesmo tempo, existem dúvidas 
quanto a essa nova fase de suas vidas que 
justificam uma boa conversa”, explica.

Para a Psicóloga, parcerias como estas se-
rão cada vez mais frequentes e irão aliar o 
atendimento médico ao psicológico de uma 
forma mais próxima. “Estas parcerias são 
fundamentais. O Psicólogo pode contribuir 
com a compreensão do aspecto emocional 
que, em um mundo mais atribulado, pode 
ser visto como secundário, mas que, por 
não ser levado em conta, tem consequên-
cias negativas na evolução de um prognós-
tico, por exemplo. Falo disso em relação à 
oncologia, pediatria, cardiologia, entre tan-
tos outros campos da Medicina”.

Da esquerda para a direita: Psicólogo Perci Klein (CRP-08/01879), Psicóloga Monica Povedano (CRP06/13616), Psicólogo Tonio Luna  
(CRP-08/07258) e Sergio Senna Pires. 
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Canto da Sereia S/A 

ntre as empresas mais cobiçadas por 
jovens estão as gigantes da tecnolo-
gia, que oferecem benefícios como 
tempo livre para jogar videogame, 

áreas de descanso e brincadeiras, enfim, não 
controlam a jornada de trabalho como as or-
ganizações mais tradicionais. Longe de ofere-
cerem liberdade, no entanto, o que estas em-
presas conseguiram foi atingir o mais alto grau 
de sequestro da subjetividade. “Estas empre-
sas já possuem a alma do sujeito. Eles já estão 
tão identificados com a cultura organizacional 
que não é preciso controlar seu tempo”, expli-
ca José Henrique de Faria, economista e profes-
sor titular da Universidade Federal do Paraná. 

Segundo Faria, o processo de sequestro da 
subjetividade é aquele em que o trabalha-
dor passa a se identificar totalmente com 
a empresa, de modo a empregar mais que 
apenas a sua força de trabalho. “Sequestro 
da subjetividade é a forma mais sutil e de-
senvolvida de controle que as organizações 
utilizam sobre os seus trabalhadores e sobre 
o processo de trabalho. É uma forma plane-
jada e executada através de programas na 
área de gestão de pessoas. Estes programas 
não se referem ao sequestro propriamente 
dito, mas fazem exatamente isso”.

E

Sequestro da subjetividade coloca trabalhadores 
100% a serviço da produtividade

POR ELLEN NEMITZ
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

José Henrique de Faria, 
economista e professor 
titular da Universidade 
Federal do Paraná. 
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A reportagem da Revista Contato conver-
sou com José Henrique de Faria sobre o pro-
cesso de sequestro da subjetividade e as re-
lações de trabalho na atualidade. Faria, que 
possui doutorado em Administração pela 
Universidade de São Paulo e pós-doutorado 
pela Universidade de Michigan, nos Estados 
Unidos, falou também sobre as consequên-
cias da terceirização para os trabalhadores 
e empresas e sobre o papel da Psicologia 
Organizacional e do Trabalho: “o Psicólogo 
teria que ter a condição de ser o analista 
crítico do próprio sistema em que o sujeito 
está inserido para ser capaz de fazer uma 
intervenção adequada”, opina. Confira abai-
xo a entrevista completa.  

Contato: Como se desenvolve o pro-
cesso de sequestro da subjetividade 
nas empresas?

José Henrique de Faria: Quando a pes-
soa estabelece um contrato de trabalho 
com qualquer tipo de organização, coloca 
no processo sua força de trabalho, que é 
a capacidade física e mental. Estas capa-
cidades não se distinguem, ou seja, es-
tão ao mesmo tempo no mesmo sujeito. 
Historicamente, as empresas procuram 
controlar o processo de trabalho tendo 
em vista a produtividade e os resultados. 
Assim, elas desenvolveram um controle 
físico do trabalho, como tempos de movi-
mentos, cumprimento da jornada, uso de 
uniforme, etc. Com o desenvolvimento dos 
conhecimentos da Psicologia aplicados à 
administração, que não foram, na maioria 
dos casos, desenvolvidos para isso, o ata-
que à subjetividade foi se tornando cada 
vez mais frequente e desenvolvido. 

A organização não se interessa por contro-
lar qualquer subjetividade, mas aqueles ele-
mentos que interferem direta ou indireta-
mente no processo de trabalho. Aí começam 
a aparecer os primeiros programas na área 
de recursos humanos, com discussões sobre 
meritocracia, comprometimento, liderança, 
etc. As empresas passam a investir cada vez 
mais nestes programas ao se darem conta 
de que o controle da subjetividade resulta 

em aumento da produtividade. Com isso se 
desencadeia todo um processo que eu cha-
mo de controle da subjetividade. 

Começam a se desenvolver, então, progra-
mas que não controlam apenas a subjetivi-
dade, como o conhecimento, os sentimentos 
e as relações sociais. A empresa quer mais, 
ela quer sequestrar! Ela quer tomar para si a 
subjetividade além do processo de trabalho. 
Ou seja, é o comprometimento, a identifi-
cação com o chamado DNA da empresa, a 
ideia da grande família organizacional. 

Então o sequestro se concretiza 
quando o trabalhador dedica mais 
que apenas algumas horas de traba-
lho à empresa?

Sim, quando o controle da subjetividade do 
sujeito vai além da jornada. Então a pessoa 
sai da empresa e continua pensando no tra-
balho, usa o final de semana para trabalhar, 
trabalha no aeroporto, etc. Especialmente 
hoje, com o celular, tablet, computador, 
elas ficam o tempo todo ligadas na empre-
sa. Isso é uma subjetividade sequestrada. 
A empresa pretende ter o monopólio da 
sedução. Ela quer o indivíduo na semana, 
mas também oferece programas de final de 
semana, como competições, atividades em 
que se pode levar a família, de modo que 
ela vai se apropriando do tempo livre. 

Existem processos de engajamento 
de funcionários que não seques-
trem a subjetividade?

Não, o sequestro da subjetividade do sujeito 
é inerente aos programas de engajamento.

Há como estar empregado em uma 
empresa e não ter a subjetividade 
sequestrada?

Sim. Claro que a subjetividade é natural-
mente controlada no processo de trabalho, 
mas há pessoas que cumprem sua jorna-
da, saem da empresa e só voltam no dia 
seguinte. O fato de a pessoa empregar a 
subjetividade no trabalho não significa que 

O Psicólogo teria 
que ter a condição 
de ser o analista 
crítico do próprio 
sistema em que 
o sujeito está 
inserido para ser 
capaz de fazer 
uma intervenção 
adequada.
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ela seja sequestrada. O sequestro se dá num 
nível em que há uma identificação do su-
jeito com a empresa. Quando ela consegue 
sequestrar, desenvolve-se a Síndrome de 
Estocolmo, que é a identificação do seques-
trado com o sequestrador. O sequestrador 
passa a ser idolatrado e a pessoa não se 
percebe como sequestrada. Esta é a grande 
sutileza do sequestro. Mas, o trabalhador 
pode fugir disso.

Se o sequestro da subjetividade 
leva a uma identificação completa, 
as pessoas deixam de ter uma visão 
crítica?

Como toda dialética, você tem um proble-
ma: ao mesmo tempo em que você controla 
a subjetividade, e isso resulta em aumento 
da produtividade, a empresa perde a capa-
cidade de criatividade e crítica do seques-
trado. O problema é que não há desenvolvi-
mento sem crítica. Aí a empresa começa a 
criar programas de incentivo à crítica. Mas 
como ela quer manter as duas coisas ao 
mesmo tempo e isso não é possível, a crítica 
passa a ser disciplinada, com regras de não 
exposição e manutenção do anonimato, ou, 
então, tem-se apenas a crítica permitida, ou 
seja, aquela que é aceita. A crítica mais con-
tundente é colocada de fora. Caso contrário 
a empresa vai naturalmente mandar o sujei-
to para a rua. 

Então, como o trabalhador pode fu-
gir do sequestro sem sair do sistema, 
ou seja, mantendo seu emprego?

A pessoa vai receber suas tarefas e cumprir 
da melhor maneira possível como resposta 
em função do salário que recebe. Ela pode 
muito bem viver sem ter identidade com a 
empresa. Não precisa vestir a camisa, amar 
a empresa, nem se dedicar para além da 
jornada de trabalho. Ela pode desenvolver 
um bom trabalho sem colocar o seu emo-
cional. Ocorre que qualquer um de nós co-
loca energia emocional nas relações e local 
de trabalho. Isso é fundamental para não 
termos problemas de saúde física e emo-
cional. O trabalho precisa te dar um grau 

de satisfação. O que o trabalhador deve fa-
zer é conviver com isso tomando consciên-
cia de que ele não precisa ter uma relação 
amorosa com a empresa, até porque esta é 
uma relação platônica: você ama a empre-
sa, mas a empresa não te ama. Isso deman-
da uma consciência crítica das pessoas. 

Entregar somente o que trabalho 
exige sem se dedicar mais não pode 
causar prejuízos à carreira?

O que a empresa quer é que você dê resul-
tados. Você pode dar o resultado sem ne-
cessariamente se entregar para ela. Você 
pode estar altamente identificado com a 
empresa, mas se não der resultados vai ser 
dispensado de qualquer forma.

Atualmente, as relações de traba-
lho estão em evidência devido a 
reformas como a que permite a am-
pla terceirização das atividades-fim 
da empresa. Como o senhor vê esta 
questão sob a ótica do sequestro da 
subjetividade?

A terceirização é uma agressão perversa 
aos direitos históricos dos trabalhadores. 
No atual momento que a Brasil está, com 
alto número de desempregados, investe-se 
contra os direitos do trabalhador, pois isso 
trará uma redução nos custos de mão-de-
-obra. No entanto, ao não estabelecer vín-
culo, a empresa vai perder o envolvimento 
das pessoas com o trabalho. Ou seja, com 
os trabalhadores terceirizados não há se-
questro da subjetividade, uma vez que eles 
não se envolvem com a empresa por mui-
to tempo. O sequestro vai se operar nos 
cargos estratégicos, de gestão e liderança, 
que são responsáveis diretos pela produti-
vidade e fazem a gestão dos terceirizados. 
Estes cargos não serão terceirizados, pois 
seria ruim para a empresa e o capitalismo 
não se tem mostrado estúpido para tomar 
decisões ruins. Serão terceirizados os tra-
balhadores de chão de fábrica, que fazem 
um trabalho que pode ser substituído por 
qualquer outra pessoa. Exatamente a parte 
mais fraca da sociedade. 

A empresa quer 
mais, ela quer 

sequestrar! Ela 
quer tomar para 
si aquilo que ela 

já tem, que é a 
subjetividade, mas 

além do processo 
de trabalho. 
Ou seja, é o 

comprometimento, 
a identificação  

com o chamado 
DNA da empresa.
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Dentro das empresas, a Psicologia 
Organizacional e do Trabalho atua 
tanto em prol da organização como 
dos trabalhadores. Como o senhor vê 
esta relação do ponto de vista ético?

Eu vejo grande parte dos Psicólogos 
Organizacionais como operadores do se-
questro. Poucos têm uma visão crítica do 
trabalho. E a ação do Psicólogo se concen-
tra quase em uma relação clínica, embora 
seja organizacional. Ele olha o indivíduo 
como indivíduo, isolado da própria rea-
lidade. Claro que isso não é para todos os 
Psicólogos. Mas, em geral, eles são operado-
res. Havia uma frase que dizia que o pessoal 
da área do RH era o algodão entre cristais. 
Isso é falso. Eles são o próprio martelo do 
cristal. Porque eles estão de um lado: o da 
organização. Então eles são empregados 
para promover o controle e o sequestro da 
subjetividade. O que o Psicólogo mais crítico 
pode fazer? Na frente dele há um trabalha-
dor com demandas, carências, necessida-
des, problemas... Atendê-lo não precisa ser 
sinônimo de manipular. Um exemplo [em 
que a Psicologia atuou do lado da empresa] 
foi um caso em que uma pessoa apresenta-
va diversos sintomas de estresse e estava so-
matizando. A Psicóloga responsável enten-
dia que ele era totalmente responsável por 
aquilo. Ela dizia: ‘você não se trata, você não 

se cuida’. Conversando com esta pessoa, 
que foi parar no hospital e acabou fazendo 
uma cirurgia de úlcera, ele disse: ‘estou es-
tressado porque não consigo dar conta das 
metas, porque cada vez mais eles tiram gen-
te da minha equipe e aumentam a minha 
meta. Eles não me dão condição, eu estou 
estressado, eu fico no trabalho porque se-
não não dou conta’. Só que isso não foi visto 
pela Psicóloga que estava tratando do caso. 
Ela só via aquele sujeito como se fosse uma 
pessoa que não tomava conta de si mesmo, 
não se cuidava, não fazia tratamento, dor-
mia mal, etc. Então ela isolava o indivíduo 
de todas as condições que fizeram com que 
ele estivesse sofrendo. É como se o traba-
lho não gerasse o sofrimento e o sofrimento 
fosse uma responsabilidade do indivíduo. O 
Psicólogo teria que ter a condição de ser o 
analista crítico do próprio sistema em que o 
sujeito está inserido para ser capaz de fazer 
uma intervenção adequada. Mas, são raros 
aqueles que se posicionam criticamente 
em relação a esta função de reprodução do 
discurso da empresa. Eles próprios são se-
questrados e operadores do sequestro. Não 
significa que o sequestrador seja um sujei-
to assumido. Ele faz isso porque reproduz 
aquela lógica da organização que ele assu-
me para si. A maior parte das pessoas que 
a gente entrevista não tem consciência. Faz 
porque acha que isso é assim mesmo. 
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Para saber 
mais e indicar

FILME:

O amor sem escalas, 
2009, Drama/Comédia, 
109 minutos, dirigido por  
Jason Reitman 

O filme relata a história 
de um executivo (vivido 
por George Clooney) cuja 
função é demitir pessoas. 
Ele executa esta função 
com muita frieza e gosta 
do seu trabalho. Por isso, 
José Henrique de Faria 
indica este filme como 
um exemplo do sequestro 
da subjetividade operado 
nos executivos.

LIVROS:
Poder, controle e gestão. 
José Henrique de Faria, 
Editora Juruá, no prelo

Análise crítica das teorias 
e práticas organizacio-
nais. Organização de José 
Henrique de Faria, Editora 
Atlas, 2007. Disponível 
para download em:

https://goo.
gl/a3czL9
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Segundo Maria Julia, o grande risco que o 
profissional corre nestes casos é o de ficar 
disperso e desperdiçar o potencial de seu 
talento. “Existem pessoas que conseguem 
prestar atenção em mais de uma coisa, mas 
inevitavelmente há alguma perda. Isso faz 
com que a carreira seja prejudicada”, avalia. 

EQUILÍBRIO 

A regra de ouro, claro, passa pelo equilíbrio. 
“A arte do bom gestor está em negociar o 
uso adequado da tecnologia no ambiente 
do trabalho”, destaca a Psicóloga Maria 
Julia. A Psicologia Organizacional e do 
Trabalho (POT) ajuda no objetivo de cons-
cientizar os funcionários sobre a importân-
cia de equilibrar o uso de tecnologias com 
fins pessoais no horário de trabalho. “Tudo 
que é combinado em conjunto, e não im-
posto, surte mais efeito. Com a sensação de 

uando você acordou hoje, qual 
foi a primeira coisa que fez? Se 
acessou seu smartphone, você 
faz parte dos 32% de brasileiros 
que veem o celular imediata-

mente após acordar. E no trabalho, quantas 
vezes seu dispositivo é desbloqueado? A pes-
quisa Global Mobile Consumer Survey, reali-
zada pela consultoria Deloitte, indicou que 
quase metade das pessoas (48%) fazem uso 
de smartphones durante o expediente.

A Psicóloga Maria Julia Trevizan (CRP-
08/00001) alerta que o acesso constante à 
internet pode trazer problemas tanto na car-
reira como na vida pessoal. “Hoje em dia algu-
mas pessoas não conseguem fazer nada se o 
computador não estiver ligado. É este exage-
ro, esta dependência que causa problemas”, 
avalia a Psicóloga, que atua na área Organi-
zacional e do Trabalho há mais de 40 anos.

Q

Você recebeu uma  
nova mensagem!

A tecnologia ajuda ou atrapalha  
as relações pessoais e de trabalho?

POR ELLEN NEMITZ 
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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fazer parte, é mais fácil viabilizar alianças e 
garantir o funcionamento das relações de 
trabalho”, afirma, salientando que existem 
exceções a serem consideradas neste acor-
do, como problemas de saúde na família. 

O OUTRO LADO DA MOEDA: 
QUANDO O TRABALHO NÃO  
TEM FIM

Se a tecnologia tomou conta de nossas 
vidas a ponto de não largarmos o celular 
nem quando trabalhamos, ela também se 
tornou uma aliada da vida corporativa. 
Com a vida cada vez mais acelerada, tudo 
ficou urgente. Ao menos para quem de-
manda. “Vivemos uma cultura do imedia-
tismo em que um quer passar o problema 
para o outro e assim ficar tranquilo. Se eu 
mando uma mensagem, não importa a 
hora, o problema deixa de ser meu e passa 
a ser do outro”, explica Maria Julia Trevizan. 

Para o Psicólogo Tonio Dorrenbach Luna 
(CRP-08/07258), este senso de urgência é 
ditado pelo próprio mundo corporativo, e 
os trabalhadores se veem obrigados e se 
adequar. “As pessoas que ocupam cargos 
executivos estão tão apegadas às coisas 
boas que eles trazem que não pensam em 
deixar esta vida de exigências. Então, o pri-
meiro passo no atendimento é desvincular 
o executivo da pessoa, porque estamos 
atendendo acima de tudo uma pessoa”, 
afirma o Psicólogo Clínico, que atende di-
versos executivos de grandes empresas. 

Esta é a realidade da executiva Gizele 
Duarte Mello, que trabalha mais de 15 horas 
todos os dias (inclusive finais de semana) e 
não hesita em responder a e-mails no meio 
da madrugada, interrompendo as poucas 
horas de sono. “Minha equipe está em vá-
rios países, então a tecnologia permite que 
eu esteja sempre ligada ao que está aconte-
cendo”, diz ela, que é contadora e responde 
pela área de Decision Support para América 
Latina da multinacional Cargill Agrícola. 
Mas, ela admite que às vezes a tecnologia 
atrapalha. “A gente precisa encontrar uma 

maneira de se monitorar para não ficar o 
tempo todo antenado. As pessoas criam 
uma expectativa de que, porque você tem 
um celular conectado, você tem que respon-
der a qualquer hora e qualquer momento”. 

QUEM DEVE IMPOR O LIMITE?

Se trabalhar demais é uma imposição do 
ambiente corporativo e o funcionário mui-
tas vezes é absorvido por este estilo de vida, 
quem deve impor os limites? Funcionários 
ou empresas?

Para a Psicóloga Organizacional e do 
Trabalho Maria Julia Trevizan, a iniciativa 
deve ser da empresa e a Psicologia pode 
contribuir. “É preciso atuar na cultura da 
organização para que os líderes não de-
mandem em excesso. No entanto, cabe 
também ao indivíduo sinalizar quando algo 
está errado”, opina. 

Em seu consultório, o Psicólogo Tonio Luna 
trabalha a partir de uma conscientização 
dos pacientes. “Vamos questionando como 
o paciente se sente com determinadas si-
tuações e isso leva a uma mudança de ati-
tude”, conta. 

NOVAS GERAÇÕES: O QUE O  
FUTURO NOS RESERVA?

A relação dos trabalhadores com a tecnolo-
gia está em constante transformação, mas a 
tendência é que cada vez mais ela se torne 
presente. Gizele Duarte Mello, que atua no 
mundo corporativo e acompanha as mudan-
ças no mercado de trabalho, afirma que o 
uso da tecnologia é essencial inclusive para 
atrair os jovens profissionais. “Algumas em-
presas ainda são mais conservadoras, mas 
esta nova geração não quer saber de ficar 
sentada no escritório, papel, etc. Se a empre-
sa não oferece uma opção tecnológica, vai 
estar fora do mercado”, afirma, acrescentan-
do um novo ponto de vista à discussão sobre 
o uso de recursos tecnológicos no ambiente 
de trabalho. “Isso deixa de ser um instrumen-
to de ajuda e passa a ser uma necessidade”. 



 LINGUAGENS, SABERES  
E FAZERES POSSÍVEIS

POR MARIA CRISTINA NEIVA DE CARVALHO (CRP-08/01397),  
ANGELA SANSON ZEWE (CRP-08/06216) E 

 DEISY MARIA JOPPERT (CRP-08/01803)

PSICOLOGIA
 E DIREITO:
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ada vez mais, a sociedade deman-
da o Sistema de Justiça. A frequên-
cia e repetitividade destas deman-
das mostram que esta é uma busca 

por direitos não garantidos ou uma tentativa 
de resolver conflitos que não puderam ser 
sanados por outros meios. Ao contrário de 
resolver, no entanto, muitas vezes os proce-
dimentos jurídicos geram sofrimento e, não 
raro, as partes envolvidas saem das audiên-
cias com sentimentos de injustiça.

As demandas jurídicas são complexas, pois 
envolvem aspectos psicológicos, sociais e ju-
rídicos. Além disso, os discursos destes cam-
pos de conhecimento não envolvem apenas 
aspectos científicos, mas, também, políticos. 
Considerar os fundamentos políticos que 

POR MARIA CRISTINA NEIVA DE CARVALHO (CRP-08/01397),  
ANGELA SANSON ZEWE (CRP-08/06216) E 

 DEISY MARIA JOPPERT (CRP-08/01803)

Comparação entre fundamentos do Direito e da Psicologia

DIREITO PSICOLOGIA

Dogmático Empírica

Base nos precedentes Base nas conclusões observadas

Regras e procedimentos específicos Reunião de informações  
e conclusões mutáveis

Verdade: sistema adversarial Verdade: objetiva da situação

Prescreve o comportamento Descreve o comportamento

Foco nos casos individuais Explicação dos casos por teorias amplas

Definitivo Probabilística

subsidiam os dispositivos disciplinares liga-
dos aos discursos científicos permite que se 
identifique seus reais efeitos e, a partir disso, 
possibilite mudanças efetivas – por exem-
plo, a emancipação política e jurídica de su-
jeitos excluídos ou determinações judiciais 
que envolvem tramas emocionais familiares 
tão comuns nos litígios conjugais. 

As problemáticas explícitas e implícitas nas 
causas que tramitam no Poder Judiciário 
guardam, portanto, uma complexidade que 
exige paradigmas adequados para sua abor-
dagem. Especificamente, a interface entre 
o fazer do Direito e da Psicologia possui 
alguns antagonismos que precisam ser con-
siderados nas práticas profissionais, como 
expostos no quadro:

C

A COMUNICAÇÃO SISTÊMICA 
ENTRE DIREITO E PSICOLOGIA

O campo jurídico demanda fatos objetivos 
para serem analisados também por legisla-
ções objetivas que serão aplicadas de ma-
neira linear. O magistrado procura afastar 
a influência das subjetividades de todos os 
atores do processo (inclusive a sua!), rele-
vando somente o que consta nos autos em 
busca da verdade. No entanto, a aborda-
gem sistêmica desconstrói essa intenção, 
pois não se pode ignorar a presença da  

subjetividade explícita e implícita nos da-
dos dos autos. Alguns aspectos fundamen-
tais para determinadas causas podem, in-
clusive, não estar nos autos...

O funcionamento sistêmico pode ser iden-
tificado nas diversas produções de signifi-
cado que os advogados das partes, a pro-
motoria e o juízo realizam num mesmo 
processo jurídico. Como intérpretes da lei, 
operadores do Direito atribuem diversos en-
tendimentos que tornam os processos dinâ-
micos (CARVALHO, 2015).
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Fonte: Carvalho (2015, p. 60) a partir das referências de Huss (2011)



Por meio de práticas verbais, escritas e atitu-
dinais, a(o) Psicóloga(o) que atua no Sistema 
de Justiça pode auxiliar o operador do 
Direito a identificar as diversas modalidades 
de comunicação presentes nas demandas 
jurídicas e também nas linhas e entrelinhas 
dos autos. Essa leitura sob diversos enfoques 
pode levar o juiz a decodificar inúmeras (e 
talvez reais) demandas dos processos. 

O Direito tem uma tendência inerente a 
analisar linearmente as demandas jurídicas, 
ampliando este comportamento a outros 
campos de conhecimento que complemen-
tam o saber jurídico. Mesmo a Psicologia 
tendo como objeto de estudo a subjeti-
vidade humana e sua multideterminação 
de acordo com momentos sócio-históricos 
específicos, não é raro se encontrar pro-
fissionais que, ao iniciarem sua prática no 
Sistema de Justiça, passam a ver o indivíduo 
de maneira determinista e julgadora. 

Os chamados estudos psicossociais elabo-
rados para subsidiar as decisões judiciais 
muitas vezes retratam uma visão linear e 
simplista dos aspectos psicológicos ineren-
tes aos fatos jurídicos, o que não contempla 
todas as possibilidades de análise. Com isso, 
perde-se a oportunidade de produzir novos 
significados sobre o processo que permi-
tam a subjetivação do objetivo e colabo-
rem para a abordagem jurídica mais efetiva 
(ARANTES, 2004; BRITO, 2005).

LINGUAGENS DIFERENTES: 
APROXIMAÇÕES POSSÍVEIS

Para o Direito, a linguagem é fundamental 
e, segundo Olivercrona (2005, citado por 
CARVALHO, 2015), é essa a intenção da lin-
guagem jurídica, que existe para influir na 
conduta dos indivíduos e de alguma for-
ma dirigi-la, funcionando, portanto, como 
meio de controle e de comunicação social. 
Por isso, não é possível pressupor verdades 
absolutas em tais discursos, pois a lingua-
gem jurídica espelha uma realidade que 
nem sempre coincide com o que é percebi-
do pelos processos mentais, sendo inócua 
qualquer tentativa de assimilação dessa 
realidade suprassensível com a qual traba-
lha o campo jurídico. 

A linguagem utilizada pela Psicóloga(o) 
Jurídica(o) deve transparecer essa complexi-
dade, demonstrando, mediante a atuação 
da Psicologia nesse contexto, que as palavras 
não comportam tudo que envolvem. Isso por-
que, além de seu significado formal, existem 
emoções evocadas, inúmeras interpretações, 
“denúncias” escondidas... A palavra não é ne-
cessariamente toda verdade. O Direito quer 
acreditar que sim, a Psicologia deve indicar 
que não. É preciso cuidar para não cair na 
armadilha da crença do poder mágico da pa-
lavra, denominado por Olivercrona (2005, p. 
61) como “expressões realizativas”. Ou seja: há 
palavra, há realidade.
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O afastamento da linguagem jurídica da 
realidade social também deve ser obser-
vado na atuação da(o) Psicóloga(o) no 
Sistema de Justiça, pois o discurso pre-
sente, por exemplo, em uma audiência, é 
discurso do Direito, direcionado a um su-
jeito de direito, mas cujas diferenças de 
formação acadêmica conduzem a disso-
nâncias de comunicação. Portanto, a lin-
guagem é também uma forma de manter 
relações de poder, nas quais um sabe e o 
outro depende deste saber. 

A prática jurídica é uma modalidade de 
prática social e, como tal, constrói discur-
sos. Sendo assim, do ponto de vista da 
prática da(o) Psicóloga(o) Jurídica(o), falar 
sobre estes dois campos do saber remete 
à necessidade de se levar em consideração 
diversas facetas existentes nesta relação, 
tendo em vista o impacto vivenciado pelos 
profissionais quando frente à divergência 
de condução de um mesmo problema. Dos 
objetivos profissionais de cada uma destas 
áreas e das especificidades do contexto ju-
rídico/judiciário, saltam aos olhos algumas 
diferenças significativas quanto ao foco das 
intervenções, uma vez que a contribuição 
de cada saber se dá justamente pela pos-
sibilidade de integrar ações originalmente 
distintas, dentro de um mesmo contexto. 

Ainda que a relação entre a Psicologia e o 
Direito seja antiga, a pós-modernidade exi-
ge uma atuação interdisciplinar baseada 
em intervenções sistêmicas em áreas diver-
sificadas. Assim, pode-se afirmar que este 
lócus de atuação lança desafios constantes 
aos seus atores, primando pela manuten-
ção do foco na garantia de direitos perante 
a ação jurídica que se apresenta. 

Seguindo nesta análise, entende-se que 
de nada vale envolver tantas linguagens e 
saberes se a ação profissional não for tec-
nicamente coerente e focada na busca do 
menor prejuízo para todos os envolvidos. 
As diferenças de atuação que devem cons-
tar nas ações judiciais precisam servir para 
enriquecer e complexificar a análise contex-
tual e dinâmica das mesmas, favorecendo  

esclarecimentos e indicando caminhos possí-
veis. Neste aspecto, do ponto de vista psico-
lógico, há que se ir além da letra legal. Muitas 
vezes, o que se busca no Sistema de Justiça 
são soluções para problemas emocionais, 
e cada sujeito é diferente em suas caracte-
rísticas e necessidades; sendo as sentenças  
puramente legais e alheias a esta individua-
lidade, os problemas tendem a se perpetu-
rar (SHINE, 2005).

Acrescenta-se, portanto, que a Psicologia 
Jurídica tem tido sua prática incrementada 
– não somente, mas especialmente – pelas 
próprias demandas impostas pelo judiciá-
rio, na ânsia por análises e por respostas 
que extrapolam as previsões legais. Isto nos 
remete à indiscutível necessidade de que as 
ações de todos os profissionais envolvidos 
sejam pautadas por uma visão mais abran-
gente e sistêmica, considerando o impacto 
social que tais ações implicam, podendo 
contribuir para que se estabeleça e se for-
taleça uma rede de ação e de apoio efetivo 
aos usuários do Sistema de Justiça. 

A interconexão entre a área jurídica e cam-
pos como as políticas públicas de saúde 
e educação exigem da(o) profissional de 
Psicologia uma possível articulação entre 
estes conhecimentos. Fazer a conexão en-
tre os diferentes saberes, no entanto, re-
quer das(os) profissionais envolvidas(os) re-
cursos que possibilitem a atuação conjunta: 
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os operadores do Direito (advogados, juízes, promotores) e as pró-
prias partes do procedimento (autor e réu, demandante e deman-
dado, requerente e requerido, por exemplo) devem compreender 
os argumentos das(os) Psicólogas(os) e vice-versa. 

É nesse momento que a linguagem utilizada por um ou outro 
ator desse processo pode trazer mais complexidade à relação. Por 
exemplo: ao utilizar, acima, os termos demandante/demandado 
e requerente/requerido, ou, ainda, operadores do Direito, profis-
sionais não familiarizados com termos jurídicos podem ficar con-
fusos. Da mesma forma, os termos perícia e escuta terapêutica ou 
laudo, relatório e parecer psicológico, quando ouvidos por juízes e 
promotores, possivelmente geram dúvidas. 

Tais dificuldades dos profissionais não Psicólogos podem ser ob-
servadas ao se ler a Resolução do CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça) nº 33/2010 (Recomenda aos tribunais a criação de serviços 
especializados para a escuta de crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunhas de violência nos processos judiciais. Depoimento 
Especial), por exemplo. Nesta Resolução são utilizados cinco ter-
mos ou expressões como sinônimos entre si: depoimento; depoi-
mento especial; escuta de crianças e adolescentes; escuta judicial; 
audiência de depoimento especial. Mas, isso não é tudo! Artigos 
redigidos por profissionais da área jurídica ou por Psicólogas(os) 
sobre o tema utilizam, ainda, outros termos como inquirição, de-
poimento sem dano, escuta psicológica ou até mesmo perícia. 

Como é possível se estabelecer um trabalho interdisciplinar se não 
há uma compreensão mínima sobre o emprego dos termos básicos 
para uma e outra área de conhecimento? Se não há um consenso 
sobre os conceitos comuns a serem utilizados na interface de atua-
ção? Essa é uma dificuldade e um desafio a ser enfrentado pelos 
profissionais, tanto do Direito quanto da Psicologia. E, como esse 
artigo é dirigido às(os) Psicólogas(os), cabe o alerta: Psicóloga(o) 
que atua ou pretende atuar na interface com o Direito precisa co-
nhecer alguns termos básicos dessa área, além da legislação bási-
ca relacionada ao trabalho que se desenvolve (se criminal, Código 
do Processo Penal; se cível, Código de Processo Civil de 2015; se 
Alienação Parental, deve ter conhecimento da Lei de Alienação 
Parental, e assim por diante). 

Além disso, é importante que a(o) Psicóloga(o), ao redigir um rela-
tório ou qualquer documento dirigido ao judiciário, evite utilizar 
termos técnicos da Psicologia. Mas, se não puder evitar, que ao 
menos explique o significado de cada palavra. Apenas e tão so-
mente se a comunicação entre os profissionais das diferentes áreas 
for clara e precisa é que os fazeres se tornarão possíveis. Caso con-
trário, haverá sempre o risco de confusões interdisciplinares. 

 



CONTATO 111 | 25

ferecer tratamento humanizado 
e individualizado para pacien-
tes com transtornos mentais e 
usuários de álcool e outras dro-

gas é o objetivo do Movimento da Luta 
Antimanicomial, que desde 2001 ganhou 
formas na lei com a Reforma Psiquiátrica 
(lei nº 10.216/01). No entanto, passados 16 
anos de promulgação da lei, que garante 
direitos a estes pacientes e prevê equipes 
multidisciplinares no atendimento, muitos 
desafios ainda precisam ser vencidos. 

O maior problema que se enfrenta atual-
mente é político. Em 2015, a crise come-
çou com a nomeação e posterior exone-
ração de Valencius Wurch Duarte Filho da 
Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool 
e Outras Drogas (CGMAD) – Valencius assu-
miu em dezembro de 2015 e causou mani-
festações por ter sido diretor do maior hos-
pital psiquiátrico da América Latina, a Casa 
de Saúde Doutor Eiras, em Paracambi, no 
Rio de Janeiro. 

Reforma Psiquiátrica 
completa 16 anos  

passando por situação 
política delicada
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Agora, quem está à frente da Coordenação 
é o médico Quirino Cordeiro Jr. “Quirino é 
médico psiquiatra, com formação tradicio-
nal, com atuação ligada a hospitais, ambu-
latórios e à docência, mas sem a experiên-
cia requerida pelo movimento da Reforma 
Psiquiátrica. O lugar de onde ele traz sua 
experiência fala muito de que modelo de 
saúde mental ele acredita e opera. A no-
meação do Quirino é mais um sinal que a 
Reforma Psiquiátrica brasileira corre o risco 
de retroceder, pois traz a marca da ênfa-
se na hospitalização e no cuidado biomé-
dico”, diz a Psicóloga Semíramis Amorim 
Vedovatto (CRP-08/06207).

A CGMAD é ponto crucial na discussão sobre 
a Reforma Psiquiátrica. O Psicólogo Altieres 
Edemar Frei (CRP-08/20211), membro do 
Colegiado Gestor da Associação Brasileira 
de Saúde Mental/Núcleo Carrano-PR, con-
sidera que a Reforma está passando por um 
momento muito delicado no país. “Com o 
cenário político-ideológico contemporâneo 
no Brasil, a Reforma Psiquiátrica está se 
esfarelando e os direitos conquistados em 
políticas públicas sob muita luta estão em 
franca corrosão”. 

Segundo Altieres, para termos uma saúde 
coletiva satisfatória é preciso pensar a saú-
de pública, a defesa do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e uma profunda reflexão sobre 
o movimento. “Para além do sucateamento 
dos Centros de Atenção Psicossocial [CAPS], 
do nefasto congelamento dos gastos públi-
cos por 20 anos, da terceirização e reforma 
previdenciária, para além do avanço de 
posturas conservadoras em diversos seg-
mentos da sociedade, há as próprias causas 
internas e o mea-culpa no debate da Luta 
Antimanicomial”.

Psicologia crítica

Para Altieres, o papel das(os) Psicólogas(os) 
nessa luta surge desde o amplo debate so-
bre a qualidade das formações em Psicologia 
até a defesa de uma sociedade mais justa e 
tolerante, em todas as esferas profissionais 
da atuação. “É inadmissível que colegas 
Psicólogos se formem sem entender o que 
é a Reforma Psiquiátrica, o que ela represen-
ta na história da contracultura, Psicologia e 
do SUS. Colegas que saem da faculdade sem 
ao menos saber quem foi Franco Basaglia, 
Felix Guattari ou o Dr. Simão Bacamarte. É 
inadmissível que setores que pregam uma 
visão de sujeito que não condiz com a plu-
ralidade e respeito às alteridades, como as 
Comunidades Terapêuticas que exigem abs-
tinência e conversão religiosa, possam servir 
como campo de estágio desses futuros cole-
gas de profissão”, afirma o Psicólogo.

Como melhorar o atendimento?

A Psicóloga Semíramis Amorim Vedovatto acredita que, para melhorar o atendi-
mento em saúde mental, álcool e outras drogas, seria necessária a ampliação das 
redes dos CAPS e dos equipamentos para os cuidados da infância e adolescência, 
além de fortalecer as iniciativas ligadas aos usuários, às cooperativas de geração 
de trabalho e renda e aos espaços de convivência. Atividades e tratamentos que 
estimulam o recovery [recuperação], como os grupos “Ouvidores de Vozes”, são 
fundamentais para estimular o empoderamento da pessoa usuária de serviços de 
saúde mental e seus familiares. Precisamos também pensar sobre o desmonte da 
Rede de Atenção Psicossocial [RAPS] e seus equipamentos, a questão da diminui-
ção do financiamento e o retorno da lógica manicomial que privilegia atendimen-
to hospitalar, medicalizante e patologizante”, completa.
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ocê já reparou que muitos textos 
sobre Psicologia citam uma série 
de Resoluções? Muitas vezes, ao 
se deparar com estas legislações, 

ficou em dúvida ou até mesmo não conhe-
cia alguma? Então este texto é para você!

Na edição 109 da nossa revista falamos sobre 
o que é uma denúncia, de que forma ela pode 
ser efetuada e os procedimentos adotados. 
Nesta edição traremos informações sobre o 
nosso Código de Processamento Disciplinar, 
nosso Código de Ética Profissional e também 
sobre as nossas “Resoluções de Cabeceira”, 
aquelas com maior recorrência nos procedi-
mentos éticos. 

Como já afirmamos por aqui, em nossa 
coluna, os Conselhos Regionais e Federal 
de Psicologia têm como objetivo principal 
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de Psicóloga(o) e zelar pela fiel 
observância dos princípio de ética e disci-
plina da classe (artigo 1º da Lei Federal nº 
5.766/1971).

Mas de que forma o Conselho faz isso? 
Através de uma série de Resoluções, que 
normatizam as atribuições e competências 
das(os) profissionais de Psicologia.

O que são Resoluções? 

Resoluções são instrumentos que instituem 
aspectos da legislação sobre o exercício 
profissional e também fornecem orienta-
ções administrativas e burocráticas para o 
funcionamento interno dos Conselhos. 

Você sabia que o Código de Ética 
Profissional do Psicólogo também é 
uma Resolução?

Pois é, a versão atual do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo (Resolução CFP 

V nº 010/05) foi aprovada em 21 de julho de 
2005, e tem a mesma “importância” que as 
outras Resoluções que atribuem as compe-
tências das(os) profissionais Psicólogas(os). 
Desta forma, descumprir o Código de Ética 
ou qualquer outra Resolução do Conselho 
tem a mesma “força”.

E o nosso Código de Processamento 
Disciplinar, você sabe o que é? 

O Código de Processamento Disciplinar 
(CPD – Resolução CFP nº 006/2007) é o ins-
trumento que estabelece os procedimentos 
a serem seguidos quando da representação. 
O CPD é dividido em cinco partes: 

1. Disposições Gerais; 

2. Processo Disciplinar Ordinário; 

3. Processo Disciplinar Funcional; 

4. Processo Disciplinar Ético;

5. Disposições Comuns aos Processos 
Disciplinares. 

O Processo Disciplinar Ordinário apurará 
infringência à Resolução de natureza admi-
nistrativa, enquanto o Processo Disciplinar 
Funcional verificará a falta disciplinar pra-
ticada por Conselheiro no exercício do car-
go. Por fim, o Processo Ético apurará faltas 
e infrações éticas, sendo iniciado mediante 
denúncia enviada aos Conselhos Regionais 
de Psicologia. 

Quais são as “Resoluções  
de Cabeceira”?

As Resoluções elencadas abaixo aparecem 
com maior frequência no cotidiano do exer-
cício profissional. Você pode encontrá-las 
na integra nos sites do CFP e CRP-PR.

RESOLUÇÕES DE CABECEIRA: 

CO
LU

N
A 

ÉT
IC

A

as legislações que você precisa 
 ter na ponta da língua
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RESOLUÇÃO CFP N° 010/1997 – 
Estabelece critérios para divulgação, a 
publicidade e o exercício profissional 
do psicólogo, associado a práticas que 
não estejam de acordo com os critérios 
científicos estabelecidos no campo da 
psicologia;

RESOLUÇÃO CFP N° 001/1999 – 
Estabelece normas de atuação para 
os psicólogos em relação à questão da 
orientação sexual;

RESOLUÇÃO CFP N° 010/2000 – 
Especifica e qualifica a psicoterapia 
como prática do psicólogo;

RESOLUÇÃO CFP N° 011/2000 – 
Disciplina a oferta de produtos e servi-
ços ao público. 

Atenção, Psicólogas(os) que oferecem 
cursos e prestações de serviço na área da 
Psicologia! Esta Resolução regulamenta a 
forma de publicidade a ser ofertada. 

RESOLUÇÃO CFP N° 002/2003 – 
Define e regulamenta o uso, a elabo-
ração e a comercialização de testes 
psicológicos; 

RESOLUÇÃO CFP N° 007/2003 – Institui 
o manual de elaboração de documentos 
escritos produzidos pelo psicólogo, de-
correntes de avaliação psicológica e re-
voga a Resolução CFP nº 17/2002.

Essa resolução é muito importante, pois 
padroniza a emissão de Declarações, 
Atestados, Laudos e Pareceres Psicológicos.

RESOLUÇÃO CFP N° 003/2007 – 
Consolidação das Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia.

Esta Resolução aborda diversos temas im-
portantes para a atuação profissional tais 
como: inscrição profissional, registro de 

pessoa jurídica, responsabilidade técnica, 
estágios de aprendizagem, publicidade 
profissional, avaliação psicológica para 
Carteira Nacional de Habilitação, entre 
outros.

RESOLUÇÃO CFP N° 018/2008 – Dispõe 
acerca do trabalho do psicólogo na 
avaliação psicológica para conces-
são de registro e/ou porte de arma de 
fogo. (Alterada pelas Resoluções CFP n° 
002/2009 e 010/2009);

RESOLUÇÃO CFP Nº 001/2009 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade do registro do-
cumental decorrente da prestação de 
serviços psicológicos;

RESOLUÇÃO CFP Nº 008/2010 – Dispõe 
sobre a atuação do psicólogo como 
perito e assistente técnico no poder 
judiciário;

RESOLUÇÃO CFP N° 010/2012 – Dispõe 
sobre a realização de pesquisa em psico-
logia com seres humanos;

RESOLUÇÃO CFP N° 011/2012 – 
Regulamenta os serviços psicológicos 
realizados por meios tecnológicos de 
comunicação a distância e o atendi-
mento psicoterapêutico em caráter 
experimental;

RESOLUÇÃO CFP N° 002/2016 – 
Regulamenta a avaliação psicológica 
em concurso público e processo seletivo 
de natureza pública e privada; 

RESOLUÇÃO CRP-08 Nº 005/2007 – 
Institui as normas para preenchimento 
de prontuários pelos psicólogos dos ser-
viços de saúde;

RESOLUÇÃO CRP-08 Nº 001/2017 – 
Institui e normatiza a participação dos 
psicólogos como representantes do 
CRP-PR em instâncias de controle social. 
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Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) tem recebido 
dúvidas de Psicólogas(os) sobre 
situações nas quais o paciente 
já está sendo atendido por ou-

tra(o) profissional. A seguir serão apresen-
tadas duas ilustrações que poderiam gerar 
dúvidas, bem como uma reflexão sobre as 
questões éticas implicadas. 

Uma situação que gera cada vez mais 
dúvidas é a de Psicólogas(os) que rece-
bem no consultório crianças que já são 
atendidas por outra(o) profissional e 
cujos pais estão em processo de dispu-
ta de guarda. Nestes casos, pode acon-
tecer de um dos genitores não querer 
que seu filho continue com a(o) anti-
ga(o) profissional, enquanto o outro 
quer a continuidade do atendimento. 
Circunstâncias como esta geram dúvi-
das nas(os) profissionais: ao atender a 
demanda, estariam infringindo alguma 
questão ética? 

Alguns pontos merecem destaque para refle-
tirmos e, com isso, auxiliarmos as(os) profis-
sionais na tomada de decisão. O Código de 
Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) discor-
re sobre este assunto nos seguintes termos:

Art. 7º – O psicólogo poderá intervir na 
prestação de serviços psicológicos que 
estejam sendo efetuados por outro 

A

Um paciente, 
dois Psicólogos?

COF orienta profissionais quanto à 
possibilidade de atendimento simultâneo

profissional, nas seguintes situações: 
a. A pedido do profissional responsável 
pelo serviço;

b. Em caso de emergência ou risco 
ao beneficiário ou usuário do servi-
ço, quando dará imediata ciência ao 
profissional;

c. Quando informado expressamen-
te, por qualquer uma das partes, da 
interrupção voluntária e definitiva do 
serviço;

d. Quando se tratar de trabalho multi-
profissional e a intervenção fizer parte 
da metodologia adotada.

Percebe-se, pelo exposto acima, que existe 
possibilidade de as(os) Psicólogas(os) reali-
zarem trabalhos com pessoas que já este-
jam sendo atendidas por outras(os) profis-
sionais; no entanto, apenas em situações 
específicas. No caso em tela, orientamos 
a(o) Psicóloga(o) a considerar se a situação 
apresentada se enquadra nos termos cita-
dos na legislação e refletir se seria possível 
atender com qualidade a criança tendo em 
vista que, em terapias para esta faixa etá-
ria, é muito comum realizar orientações aos 
pais. Como ficariam as orientações ao pai, 
uma vez que ele quer que outra(o) profissio-
nal atenda a criança? Se o pai se recusar a 
comparecer às sessões de orientação, esta 
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POR RAFAEL GIMENES LOPES (CRP-08/11542) - ORIENTADOR FISCAL 
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
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terapia seria efetiva? Além do mais, como  
ficaria o vínculo desta criança com a(o) ou-
tra(o) Psicóloga(o) que já o acompanha há 
mais tempo e quão prejudicial poderia ser 
para a terapia a interrupção desse vínculo?

Na hipótese de ocorrer este atendimento 
simultâneo, devemos pensar no andamen-
to dos objetivos terapêuticos do trabalho. 
Não existiria o risco de diferentes aspectos 
da subjetividade estarem sendo acessados 
na mesma semana por meio de teorias, mé-
todos e técnicas diversos? Não poderia isto 
causar confusões e mais dificuldades para a 
criança e os pais lidarem? 

Então, no caso ilustrado acima, sugerimos à(o) 
Psicóloga(o) que reflita com base nos aspectos 
técnicos e éticos apontados, para então decidir 
sobre o atendimento ou não da demanda.

Quando a situação envolve áreas de 
atuação diversas é possível delinear-
mos com mais clareza os papéis exer-
cidos pelas(os) diferentes profissionais. 
Supondo, por exemplo, atuação da(o) 
profissional em Psicologia Escolar, que 
realiza orientações aos pais e professo-
res, atuando com projetos institucio-
nais estruturados com foco em com-
bate ao bullying, prevenção ao uso de 
drogas e desenvolvimento de habili-
dades sociais nos alunos. No caso em 
questão, a(o) profissional deseja inserir 
um aluno nos grupos que conduz. No 
entanto, ele já é acompanhado por um 
Psicólogo Clínico, que lida com aspec-
tos relacionados à ansiedade e outras 
dificuldades emocionais.

Neste caso, retomaremos o disposto no CEPP, 
na qual é possível atender um paciente já 
atendido por outra(o) Psicóloga(o) (art. 7º):

d. Quando se tratar de trabalho multi-
profissional e a intervenção fizer parte 
da metodologia adotada.

Observe que os objetivos do trabalho são 
diferentes, pois, enquanto a(o) Psicóloga(o) 
Clínica(o) lida com questões emocionais  

específicas, a(o) Psicóloga(o) Escolar objeti-
va lidar com aspectos psicológicos previstos 
em um dos seus projetos, que tem relação 
com o contexto escolar. Além disto, ela(e) 
poderia inserir a criança em seus projetos e 
acompanhá-la sem que se configure conduta 
antiética, uma vez que os objetivos, a meto-
dologia empregada e as especialidades são 
diferentes: um atende em Psicologia Clínica 
e outro em Psicologia Escolar. A Resolução 
CFP nº 013/07 descreve as atividades profis-
sionais de ambas as especialidades, auxilian-
do a esclarecer o papel de cada profissional.

Cabe ainda destacar outros artigos do CEPP 
que se relacionam a esta temática:

Art. 1º - São deveres fundamentais dos 
psicólogos:

d. Prestar serviços profissionais em situa-
ções de calamidade pública ou de emer-
gência, sem visar benefício pessoal;

j. Ter, para com o trabalho dos psicólo-
gos e de outros profissionais, respeito, 
consideração e solidariedade, e, quan-
do solicitado, colaborar com estes, sal-
vo impedimento por motivo relevante;

k. Sugerir serviços de outros psicólogos, 
sempre que, por motivos justificáveis, 
não puderem ser continuados pelo profis-
sional que os assumiu inicialmente, forne-
cendo ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho;

A COF orienta as(os) profissionais que se depa-
rarem com casos nos quais um sujeito já é aten-
dido por outra(o) profissional a verificarem 
se a situação descrita está prevista no artigo 
7º do CEPP, considerando também as alíneas 
do artigo 1º conforme constam acima. Caso o 
paciente opte por ser atendido por outra(o) 
profissional e solicite um relatório do trabalho, 
a(o) Psicóloga(o) deverá produzi-lo colocando 
as informações necessárias à continuidade do 
trabalho. Em caso de emergência ou risco ao 
paciente, deverá atendê-lo e posteriormente 
repassar as informações obtidas para a(o) pro-
fissional que já o acompanha. 

Se ainda tiver dúvidas,  
entre em contato com  

a Comissão de Orientação  
e Fiscalização.

Para saber 
mais
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para além da técnica
mbora seja atividade privativa 
da(o) Psicóloga(o), a Avaliação 
Psicológica ainda é um grande de-
safio para a Psicologia. Mesmo com 

a formação acadêmica, a(o) Psicóloga(o) 
precisa, após se formar, debruçar-se sobre 
conteúdos teóricos e técnicos que fornece-
rão condições de atuar com segurança para 
alcançar os objetivos do processo . 

Considerando a emergência de novos cam-
pos de atuação, a(o) Psicóloga(o) necessi-
ta encontrar caminhos que favoreçam a 
especificidade da aplicação da Avaliação 
Psicológica, bem como identificar uma prá-
tica mais significativa em campos tradicio-
nais da Psicologia. 

Tomando como base o conceito de Avaliação 
Psicológica descrito na Resolução CFP nº 
007/2003, alguns pontos nos ajudam a dar 
visibilidade a uma concepção sobre o proces-
so que pauta sua prática em uma atuação 
que vai além da técnica psicométrica. 

“A avaliação psicológica é entendida 
como o processo técnico-científico de 
coleta de dados, estudos e interpreta-
ção de informações a respeito dos fenô-
menos psicológicos, que são resultantes 
da relação do indivíduo com a sociedade 
utilizando-se, para tanto, de estratégias 

psicológicas – métodos, técnicas e ins-
trumentos. Os resultados das avaliações 
devem considerar e analisar os condicio-
nantes históricos e sociais e seus efeitos 
no psiquismo, com a finalidade de ser-
virem como instrumentos para atuar 
não somente sobre o indivíduo, mas na 
modificação desses condicionantes que 
operam desde a formulação da deman-
da até a conclusão do processo de ava-
liação psicológica”. (CFP, 2003)

Caracterizar a Avaliação Psicológica como 
um processo significa entendê-la dinami-
camente – há sempre algo em movimento 
para se observar –; ter um status técnico–
científico a coloca em uma posição de inves-
tigação, em que hipóteses são levantadas e 
estudadas a partir de um referencial teórico 
que consolidou técnicas validadas por uma 
ciência que tem como referencial as dife-
rentes necessidades sociais e científicas.

Os fenômenos psicológicos, nem sem-
pre inteligíveis, são objetos de estudo da 
Avaliação Psicológica e devem ser identifica-
dos a partir de sua expressão comportamen-
tal e compreendidos à luz de um raciocínio 
clínico integrativo que leva a(o) Psicóloga(o) 
a ser capaz de dar sentido a uma realidade 
humana considerando sua expressão simbó-
lica constituída no espaço social.

E
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
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 A Avaliação Psicológica não pode ser redu-
zida por uma leitura determinista e mecâ-
nica, em que causa e efeito são explicações 
que findam a compreensão do fenômeno 
psicológico. Segundo Cruz (2002) “o co-
nhecimento produzido pela avaliação psi-
cológica presume a possibilidade de enri-
quecimento da nossa percepção sobre os 
problemas individuais, desde que lastreada 
cientificamente pelas exigências de investi-
gação de fenômenos psicológicos experen-
ciados coletivamente”.

Toda Avaliação Psicológica pressupõe um 
processo sistemático, planejado e organizado 
em que a(o) Psicóloga(o) pode se valer de dife-
rente estratégias e se caracteriza como uma 
expressão com abrangência semântica ampla 
e flexível. Embora utilizada de maneira muito 
específica, caracteriza-se por uma variedade 
de recursos à disposição da(o) Psicóloga(o) 
para a operacionalização do processo. 

Assim, neste conceito amplia-se a possibi-
lidade do uso de diferentes técnicas, mé-
todos e instrumentos que devem pautar 
a prática da Avaliação Psicológica. A(O) 
Psicóloga(o) deve escolher as estratégias a 
partir da definição clara dos objetivos, de 
maneira que consiga estabelecer relações 
lógicas entre a demanda identificada e os 
resultados alcançados. Embora uma positi-
vidade na busca do conhecimento sobre a 
estrutura de um fenômeno psicológico seja 
necessária, isto não pode mais ser conside-
rados como, segundo Cruz (2002) 

[...] uma realidade intuída, que se oferece 
imediatamente à percepção, mas como 
realidade instruída, identificada a partir 
de um modelo que, como uma “rede”, é 
aplicada pelo especialista sobre os even-
tos (situações onde ocorrem os fenôme-
nos), de forma a poder revelar alguma 
inteligibilidade lógica, ou possibilidade 
de sentido sobre a realidade psicológica 
humana (Cruz, 2002, p. 20).

Diante dessas considerações, este texto 
tem como objetivo chamar atenção da(o) 
Psicóloga(o) de que a realização de uma 

Avaliação Psicológica, independente de 
qual modalidade atenda, precisa estar fun-
damentada em uma prática sustentada 
por profundo conhecimento sobre conteú-
dos que deem conta do objetivo propos-
to. Entender a complexidade da demanda 
a partir de uma análise detalhada, bus-
cando informações técnicas e teóricas da 
Psicologia, bem como conteúdos que, na 
interface com os processos e fenômenos 
psicológicos a serem investigados, darão 
subsídios para uma prática eficaz. 

Pressupõe, assim, experiência da(o) profis-
sional para adequada percepção, compreen-
são, análise e capacidade de integração na 
compreensão clínica (visão idiossincrática) 
do fenômeno psicológico. Estas são condi-
ções imprescindíveis para garantir a confia-
bilidade dos resultados que se integrarão de 
modo coerente a um corpo teórico consis-
tente. Este processo, quando não tem como 
suporte a motivação da busca do conheci-
mento do sujeito da avaliação, pode gerar 
uma prática que se finda nela mesmo sem 
assinalar a produção de uma ciência. 

Considerando as diferentes e inúmeras de-
mandas que vêm se configurando em cam-
pos tradicionais e emergentes da Psicologia 
para a prática da Avaliação Psicológica, é fun-
damental que a(o) profissional Psicóloga(o) 
esteja em constante formação e atualiza-
ção sobre fundamentos teóricos e técni-
cos, normas e procedimentos da Avaliação 
Psicológica. Para isto, a formação continua-
da é imprescindível à(o) profissional, pois a 
competência e segurança nesta prática são 
inerentes à formação e atualização. 

A Comissão de Avaliação 
Psicológica do CRP-PR, 

em consonância com esta 
necessidade enfatizada 

da atualização, promove 
nos dias 09 e 10 de junho 

de 2017 a III Jornada de 
Avaliação Psicológica, com 
temas emergentes relacio-

nados a esta prática. 

As inscrições estão abertas 
no site do CRP-PR: 

Anote na 
agenda!

Conselho Federal de Psicologia, Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos, produzidos 
por psicólogos, decorrentes de avaliações psico-
lógicas. Resolução CFP 007/2003

CRUZ, R.M., ALCHIERI,J.C., SARDA Jr, J.J.( orgs) 
Avaliação e medidas psicológicas: produção do 
conhecimento e da intervenção profissional. São 
paulo: Casa do Psicólogo, 2002.
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stamos cercados por fronteiras. 
Algumas delas concretas e objetivas 
como os limites geográficos de um 
país, outras mais sutis, como as di-
ferentes culturas. Há ainda aquelas 

da ordem subjetiva, que nos separam como 
sujeito do contexto exterior, e outras nas 
profundezas do ser, as fronteiras internas.

Relacionar-nos significa, portanto, reconhe-
cer essas fronteiras – que em algumas horas 
são mais rígidas e, em outras, mais flexíveis 
– e construir pontes para ultrapassá-las para 
possibilitar o contato, como explica a pre-
sidente do Instituto Junguiano do Paraná, 
Psicóloga Maria de Lourdes Bairão Sanchez 
(CRP-08/00007). Um exemplo destas pontes 

E

XXIV CONGRESSO  
NACIONAL AJB 2017

24 a 27 de agosto de 2017
Foz do Iguaçu – PR– Brasil

Inscrições e programação: 
www.congressoajb2017.com.br

Comissão organizadora do 
evento: Renata Cunha Wenth 
(presidente do Congresso), 
Gabriela Betto Etcheverry, 
Jorge Antônio Jorge, Maria  
de Lourdes Bairão Sanchez,  
Maria Luiza Vieira Fava e 
Suzana Lyra Strapasson. 

é o relacionamento que se estabelece entre 
a(o) Psicóloga(o) e o paciente. É preciso que 
as fronteiras entre um e outro se tornem 
mais flexíveis durante o processo analítico e 
depois voltem a se fortalecer, tornando pos-
síveis as mudanças. 

O reconhecimento das fronteiras e de como 
ultrapassá-las modifica a forma de ver o 
mundo dos sujeitos que compõe as socie-
dades e aponta um caminho para a solução 
de conflitos. “O confronto entre civilizações 
é um tema recorrente na história e trata de 
fronteiras. Mas, quando essas fronteiras são 
encaradas como uma possibilidade de en-
contro, isso traz grandes alegrias e realiza-
ções”, afirma a Psicóloga. 

Reconhecendo

construindo Pontes
Fronteiras,

CONGRESSO

Esses são indícios sobre como compreender as Fronteiras, um conceito em construção que será 
discutido durante o XXIV Congresso Nacional AJB 2017, promovido pela Associação Junguiana do 
Brasil. Durante o evento, o tema será abordado em suas diversas nuances e relações com as Artes, 
Geopolítica, Religião, Filosofia, Literatura, Mitologia, Antropologia, entre outros e, em especial, com a 
Psicologia e a Psicoterapia. 

Para as palestras foram convidados profissionais com formações diversas, que tiveram experiências 
com essas fronteiras na própria história. É o caso da convidada internacional Angela Connoly, que é 
analista do Centro Italiano di Psicologia Analítica (CIPA), com função de supervisora e didata. Ela mo-
rou e trabalhou na Rússia por vários anos, convivendo com diversas fronteiras de diferentes naturezas, 

experiências que poderá compartilhar com os demais congressistas. Connoly irá proferir também a 
conferência de abertura do evento com o tema: “Construindo Pontes: diálogos possíveis entre a 

Psicanálise e a Psicologia Analítica”, que irá discutir fronteiras entre as abordagens. 

Outras diferentes faces do tema farão parte das discussões do Congresso como: 
Imaginação das Fronteiras, Fronteiras do Homem e Vanguarda, Um olhar crítico 
dentro das Fronteiras Junguianas, Novas perspectivas na fronteira de corpo/men-
te, entre outros. 
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A morte pode ganhar um estatuto de colocar 
o sujeito em posição de falta ao outro, eterni-
zando, assim, um lugar. É aí que o adolescen-
te começa a fantasiar a sua própria morte.

As ameaças e o vínculo ocultado

Os adolescentes são atraídos para o jogo 
por meio de páginas ou grupos em redes so-
ciais, que os atraem exatamente pelas fra-
gilidades. Uma vez jogando, o adolescente 
não vê possibilidade de retorno. Os “curado-
res” ou “chefes” do jogo ameaçam os whales 
(whale, em inglês, significa baleia, e assim 
são conhecidos os jogadores) dizendo que 
prejudicarão aqueles que fazem oposição. 
São ameaçadas, principalmente, as famílias 
dos jogadores. Mas, se realmente não hou-
vesse um vínculo muito forte ligando-os 
às famílias, então não seria esta ameaça 
que os manteria no desafio. Há sentimento 
entre os adolescentes e suas famílias, ocul-
to por conta de comportamentos aversivos. 

O auxílio de pais e profissionais

Para aos pais, recuar não é a melhor es-
colha. Conversar com os filhos e oferecer 
um lugar de acolhimento pode ajudá-los. 
Psicólogas(os) e demais profissionais de-
vem atuar para fortalecer adolescentes 
e famílias dentro de suas possibilidades, 
limitações e potenciais, para que nossos 
jovens não precisem desse tipo de atitude 
para denunciar que precisam de apoio e 
para que as famílias e a sociedade estejam 
mais preparadas para tratarem do assunto 
com a seriedade e a empatia que merece.

ma série de 50 desafios propos-
tos por “curadores” e que já levou 
jovens a tentar ou cometer o sui-
cídio. Pouco se sabe sobre o jogo 

Baleia Azul, que teria começado como uma 
notícia falsa e agora pode ter se tornado 
real. Independente da origem, no entanto, a 
Comissão de Psicologia Clínica do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 
destaca alguns pontos de reflexão. 

Desafios da adolescência e 
vulnerabilidades

O público-alvo do jogo são os adolescen-
tes, fase da vida que traz muitos desafios. 
Ao sair da infância – em que era colocado 
como ser pertencente – para a adolescên-
cia – quando se torna sujeito desejante – o 
jovem pode enfrentar angústia e situações 
como afirmação pessoal, identificações ou 
não-identificações com grupos, oposição 
à família e à sociedade, entre outros. Isto 
pode ser agravado por bullying, violência 
doméstica, abusos sexuais e outras ques-
tões como a depressão. 

Por isso, o engajamento no Baleia Azul 
pode ser um movimento de busca, em 
que os fatores mencionados seriam pos-
síveis gatilhos.

Em um caminho solitário de perdas e frus-
tração, não é raro encontrarmos nos adoles-
centes um desejo de morte, visto que o seu 
‘eu’ está identificado, aqui, com a perda, e 
seu humor está instável por conta das co-
branças que o mundo faz. 

U
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COMISSÃO DE PSICOLOGIA CLÍNICA

Baleia Azul
O desafio dos pais e profissionais  

é dar apoio a adolescentes 
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Uma parceria entre Sindypsi PR, CRP-PR e psicólo-
gos clínicos está consolidando ações com o objetivo 
de melhorar as condições de trabalho nos planos de 
saúde. A iniciativa foi desenvolvida a partir de uma 
série de queixas e denúncias de baixa remuneração, 
desvalorização e falta de transparência na relação en-
tre a categoria e os convênios ou clínicas. Em rodas 
de conversa realizadas neste primeiro semestre, as 
entidades receberam os psicólogos para colher relatos 
e sugestões sobre o que precisa melhorar nesse ramo 
de atuação. Confira as principais ações que serão de-
senvolvidas nos próximos meses: 

Realização de consulta pública

A ideia é mapear os principais problemas enfrentados 
pelos psicólogos clínicos por meio de uma consulta 
pública. O valor pago por sessão, o tempo de atendi-
mento, a ausência de correção da inflação e a falta de 
transparência na relação com as clínicas serão alguns 
dos elementos do formulário. 

Produção de uma nota técnica assinada pelo 
Sindypsi PR e pelo CRP-PR 

O documento, que vai reunir argumentos cientí-
f icos, jurídicos e éticos da Psicologia, ser virá de 
base para que o Sindypsi PR e o CRP-PR solicitem 
explicações aos convênios de saúde sobre as exi-
gências feitas aos psicólogos. O questionamento 
é necessário pois os formatos de atendimento dos 
planos muitas vezes ignoram saberes e esbarram 
em questões éticas da Psicologia.

Elaboração de um modelo de contrato entre 
psicólogos e clínicas 

As reuniões registraram uma série de queixas em relação 
à falta de transparência e de ética na relação entre as clí-
nicas e os psicólogos. Uma das soluções levantadas pelo 
grupo e pelas entidades foi a produção de um modelo de 
contrato que evite constrangimentos e garanta mais se-
gurança jurídica à categoria.

Deseja receber mais informações sobre as ações relacio-
nadas aos psicólogos que atendem por planos de saúde? É 
só enviar um e-mail para comunicacao@sindypsipr.com.br 

SINDYPSI EXPLICA

Em que situações o trabalhador é prestador de serviço 
ou empregado? Essa é uma dúvida recorrente a psicó-
logas(os), ainda mais em um cenário de flexibilização 
das relações trabalhistas. O texto a seguir traz carac-
terísticas que, de acordo com a Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), configuram vínculo empregatício.

Quem é empregado?

O contrato de emprego é diferente do contrato de 
prestação de serviço por apresentar quatro aspectos: 
a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a 
habitualidade, na forma do art. 3º da CLT.

A pessoalidade significa que o empregado, e somente 
ele, deve prestar os serviços contratados, não haven-
do a possibilidade de ser substituído por um auxiliar. A 
onerosidade indica que a prestação de serviços deve 
ser remunerada. Dessa forma, o trabalho voluntário 
não caracteriza relação de emprego. A habitualidade 
não se caracteriza por um número de dias da sema-
na trabalhados, mas pelo caráter de permanência, 
de repetição do trabalho, ainda que por um período 
determinado. Já a subordinação é caracterizada pela 
situação em que o empregado recebe e obedece às or-
dens do empregador quanto ao modo de realização de 
seu trabalho (quais serviços devem ser executados, em 
quais horários etc). 

Embora a Psicologia seja tradicionalmente uma pro-
fissão liberal, é possível identificar circunstâncias em 
que os psicólogos são empregados. Uma hipótese é 
caso o de um psicóloga que trabalha em uma clíni-
ca na qual não pode ser substituída por outra pessoa 
(pessoalidade), recebe um pagamento (onerosidade), 
deve comparecer três dias por semana por prazo in-
determinado (habitualidade) e a instituição determina 
quem serão os pacientes a serem atendidos e em quais 
horários (subordinação). 

Há variadas formas de contratos de prestação de ser-
viços e a linha que separa um contrato de emprego de 
um contrato de Direito Civil é muito tênue. No entan-
to, sempre que um trabalhador prestar serviços sob 
as condições acima, ele será empregado e deverá ter 
seus direitos trabalhistas respeitados.
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