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Parabéns pela publicação das inquietações da Psicóloga Bárbara 
Olsen “Breves reflexões sobre a Psicologia Escolar/Educacional” 
na edição 73.

A colega Bárbara foi muito oportuna com o texto. - Hoje já não 
cabem mais, somente as propostas da educação pedagógica para 
os nossos jovens, se fazem necessários e urgentes investimentos 
na educação social deles também. Neste sentido, é importante 
que os nossos profissionais se capacitem para levar às instituições 
de ensino as propostas da Psicologia para o desenvolvimento de 
habilidades sociais dos educadores e para a educação em valores. 
Instrumentos que facilitam a construção do vínculo e a educação 
social dos alunos. 

Caio Feijó (CRP-08/5805), psicólogo de Curitiba.

cartadoeditor

cartadoleitor

Comente voCê também as matérias da 
revista Contato.  envie um e-mail para
cartadoleitor@crppr.org.br

“Avaliação Psicológica”, este foi o assunto 
escolhido pelo Sistema Conselhos de Psi-
cologia para discutir em 2011.  Por isso 
esse é o tema da matéria de capa desta 
edição.  Através dela há um panorama sobre 

essa atividade que perpassa todas as áreas de atuação do 
psicólogo – educacional, organizacional, jurídica, hospi-
talar, etc... – e, na contemporaneidade, conquista novas 
demandas – para a realização de cirurgia bariátrica ou de 
mudança de  sexo, entre outras.

A Rede de Atenção à Saúde Mental é o tema da quarta 
reportagem da Série Saúde Mental.  Através dela pro-
curou-se discutir a Rede que, a partir da Lei da Reforma 
Psiquiátrica (10.216/01), apresenta-se como um modelo 
que, através de vários equipamentos, vem para substi-
tuir o modelo hospitalocêntrico, centrado nos antigos 
manicômios.

Para a produção dessa reportagem houve a busca de in-
formações, junto aos responsáveis pelos programas mu-
nicipais de Saúde Mental de Curitiba, Londrina e Maringá.  
A matéria informa sobre os locais para os quais devem 
ser encaminhadas as pessoas com transtorno mental, em 
caso de surto, bem como esclarece sobre as possibilidades 
de solicitação de internação hospitalar, nos casos em que 
ela se fizer necessária. 

A entrevistada desta edição é a Conselheira do XI Plenário 
do CRP-08, Psic. Liliane Sabbag (CRP-08/01407) que, 
em dezembro, assumiu a Secretaria Municipal de Edu-

cação de Curitiba.  Na entrevista ela divulgou ações que 
pretende implementar e falou do Programa Comunidade 
Escola.

Na editoria Acontece no Paraná há informações sobre o 
manifesto  do CRP-08 em defesa da criação da Defenso-
ria Pública no Estado, entregue em Audiência Pública na 
Assembleia Legislativa.  

A síntese das principais discussões da Assembleia das 
Políticas, da Administração e das Finanças (APAF), do 
Sistema Conselhos de Psicologia, realizada em dezembro, 
encontra-se publicada na editoria Acontece no Brasil. • 

       
    Boa Leitura!
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Avaliação psicológica é a temática a ser debatida 
em 2011. Por fim o Sistema Conselhos voltou 
seu olhar para um importante instrumento priva-

tivo de nossa profissão. 

Maltratada e desprezada por alguns, que vêem nesse dis-
positivo apenas um modo de exclusão e confundem o 
uso não ético com a ferramenta que, quando usada com 
sabedoria,  auxilia a muitos profissionais. É inegável que 
quando profissionais utilizam-na para promover a segrega-
ção, exclusão e injustiças, produzem um grande mal às 
pessoas e à sociedade. 

É justamente para que isso não ocorra que as Comissões 
de Orientação e Fiscalização (COF) e de Orientação e 
Ética (COE) estão sempre prontas a auxiliarem e coibi-
rem práticas abusivas. Entendemos que debater a avalia-
ção psicológica com outros profissionais, dentro da diver-
sidade epistemológica e profissional, ajudará a promover 
ainda mais a dignidade que os instrumentos, construídos 
pelo esforço de muitos cientistas, merecem. 

Se alguma matriz teórica é predominante no cenário 
político da psicologia atual, o Sistema Conselhos deve lu-
tar para manter outras visões e trabalhos que provocam o 
debate em nossa profissão. Afinal, no contexto histórico 
da Psicologia brasileira, essa diversidade se alterna na 
preferência acadêmica. Nesse sentido que lutaremos sem-
pre contra um discurso único que possa querer engessar 
as diferenças. Tal diversidade está representada em nosso 
plenário e orienta nossas ações políticas. 

O inicio do ano é também o de questionamento sobre 
as funções de um Conselho Profissional, ainda mais por 
serem as contribuições anuais obrigatórias. Tais anu-

idades, bem como as funções do conselho são definidos 
por Leis federais e Atos normativos do Sistema Consel-
hos. Os Conselhos de Psicologia se orgulham de serem 
os primeiros a reformularem seus regimentos internos 
trazendo transparência e democracia ao Sistema. 

O XI plenário empossado em setembro de 2010, se-
guindo os princípios de transparência das ações, definiu 
entre suas ações a de tornar o CRP-PR referência para 
os psicólogos e a sociedade, por meio do diálogo e posi-
cionamento sobre os interesses sociais da população. 
Nossas ações têm como foco o fortalecer a profissão no 
Estado, provocando ações junto aos gestores públicos 
que resultem em ampliação do quadro de psicólogos no 
Paraná, exigência da demanda por serviços do psicólogo 
na Justiça, na Saúde, na Assistência Social, na Educação. 

Com esse fim que promovemos reuniões com a Secre-
taria Municipal de Saúde de Curitiba, com a assessoria do 
então candidato a governador Beto Richa, na Audiência 
Pública para a criação da Defensoria Pública entre outros. 
É esse espírito coletivo que nos move nesses tempos 
pós-modernos de individualismo exacerbado. Motivamos 
nossa prática em beneficio dessa coletividade que prioriza-
mos nossas ações no fortalecimento de nossa prática pro-
fissional. 

É no caminho desse fortalecimento que queremos refor-
mular nosso site, a Revista Contato e outros meios de co-
municação com a categoria, de forma a aproximar ainda 
mais os psicólogos e a sociedade do Conselho. A seção 
carta do leitor é mais um canal de comunicação com o 
CRP-08, que aguarda contribuições da categoria. •
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Os egressos dos cursos de Bacharelado em Psi-
cologia têm solicitado seus registros no Con-
selho de Classe, pois, conforme estabelece a 

Lei 5.766/71 em seu Art. 10: “Todo profissional de Psi-
cologia, para o exercício da profissão, deverá inscrever-
se no Conselho Regional de sua área de ação”. Ainda 
quanto a tal obrigatoriedade, a Resolução CFP 003/2007 
esclarece, em seu Art. 8º, sobre os documentos a serem 
apresentados quando do requerimento de inscrição de 
pessoa física: “I- Diploma de psicólogo, devidamente 
registrado, ou certidão de colação de grau de curso au-
torizado pelo órgão ministerial competente.” 

A regulamentação da profissão de Psicólogo dá-se pela 
Lei 4.119/62, a qual confere ao psicólogo o direito de 
utilizar privativamente os métodos e as técnicas psi-
cológicas, objetivando o diagnóstico, a orientação e a 
seleção profissional, a orientação psicopedagógica e a 
solução de problemas de ajustamento. Em seu Capítulo 
III, é possível encontrar a devida diferenciação entre os 
direitos conferidos aos diplomados:

Art.10 - Para o exercício profissional é obrigatório o 
registro dos diplomas no órgão competente do Ministé-
rio da Educação e Cultura.

Art.11 - Ao portador do diploma de Bacharel em Psico-
logia, é conferido o direito de ensinar Psicologia em cur-
sos de grau médio, nos termos da legislação em vigor.

Art.12 - Ao portador do diploma de Licenciado em Psi-
cologia é conferido o direito de lecionar Psicologia, 
atendidas as exigências legais devidas.

Art.13 - Ao portador do diploma de psicólogo é con-
ferido o direito de ensinar Psicologia nos vários cursos 
de que trata esta lei, observadas as exigências legais es-
pecíficas, e a exercer a profissão de Psicólogo.

Os Diplomas dos 
 cursos de Psicologia e as 
  exigências quanto à Inscrição
     junto ao CRP

Posto isto, o CFP realizou pesquisas na legislação vi-
gente sobre o Ensino Superior, a fim de verificar a existên-
cia de outras referências mais atualizadas a respeito da 
denominação prevista nas diretrizes curriculares ou 
mesmo quanto ao grau outorgado aos egressos dos cur-
sos de Psicologia, no entanto, nenhuma outra instrução 
fora encontrada. A partir disto, foi instaurado um Gru-
po de Trabalho (GT) e também foi enviada consulta ao 
Conselho Nacional de Educação (CNE) para esclarecer 
e auxiliar no encaminhamento da situação. 

Conforme resposta do CNE, para o Ministério da Edu-
cação (MEC) há três definições de graduação: os bacha-
relados, as licenciaturas e os tecnólogos. Atualmente os 
cursos de graduação em Psicologia são desenvolvidos 
de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 
conforme a Resolução nº8 de 7 de maio de 2004, sen-
do de bacharelado, cuja meta central é a formação de 
Psicólogo. Desta forma o aluno que conclui o curso de 
Psicologia recebe diploma constando a FORMAÇÃO 
DE PSICÓLOGO. 

Por esse motivo a orientação do MEC é de que: Os di-
plomas dos concluintes do curso de Psicologia devida-
mente reconhecido e de acordo com as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais (Resolução CNE nº8/2004) devem 
atribuir o grau de Bacharel, constando em seu texto a 
FORMAÇÃO DE PSICÓLOGO.   

O CFP orientou as instituições de Ensino Superior a se 
adequarem às normativas do MEC.    

Os psicólogos que não possuem tal informação em seus 
diplomas devem procurar as secretarias acadêmicas e 
solicitar que conste tal título, sem o qual não podem 
obter inscrição junto ao Conselho Regional. •

FontE:
Resolução CNE/CES  Nº 8/2004.
Of:95/CES/CNS/MEC de 7 maio de 2010
Instrução do CFP aos CRPs quanto ao registro de Diploma de Bacharel em Psicologia 
de 27 de maio de 2010.
Of.. Circ. Nº 159/10-CT/CFP de 1º de junho de 2010. 
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CRP-08 entrega manifesto 
 de apoio pela criação
  da Defensoria Pública 
    no Paraná 

O CRP-08 entregou, por intermédio de seus 
representantes (Conselheiro Guilherme Ber-
tassoni da Silva CRP-08/10536 e Psic. Célia 

Mazza de Souza CRP-08/02052), na Audiência Pública 
realizada no final de novembro,  um manifesto para a 
Assembleia Legislativa do Paraná, de apoio à aprovação 
do projeto de Lei Complementar nº 439/2010, o qual 
dispõe sobre a criação da Defensoria Pública no Estado 
do Paraná.

No documento houve a defesa de que a mesma seja dotada 
de estrutura física e de pessoal especializado para a ori-
entação jurídica e defesa dos necessitados em todos os 
graus de jurisdição.  Que conte com núcleos especializa-
dos em diversas áreas, como Cível, Criminal, Execução 

MANIFESTO

O manifesto de apoio que foi entregue na Audiência 
Pública segue abaixo: 

O Conselho Regional de Psicologia 8ª Região vem a 
público manifestar apoio à aprovação do projeto de lei 
complementar nº 439/2010, que dispõe sobre a criação 
da Defensoria Pública no Estado do Paraná. 

Defendemos que seja dotada de estrutura física e de 
pessoal especializado para a orientação jurídica e defesa 
dos necessitados em todos os graus de jurisdição. 

Que conte com núcleos especializados em diversas 
áreas, como Cível, Criminal, Execução Criminal e In-
fância e Juventude e, também com o núcleo de Tutela 
Coletiva, que possui a prerrogativa legal de oferecer 
ações civis públicas na defesa coletiva dos cidadãos 
carentes. 

Que, além de atuar em Ações Individuais e em Tute-
las Coletivas, a Defensoria busque soluções jurídicas, 
não necessariamente judiciárias, como, por exemplo, a 
proposição de soluções extrajudiciais e acordos. 

Que seja garantida a criação de Centros de Atendi-
mento Multidisciplinar, a fim de otimizar a solução 
dos conflitos trazidos à Defensoria, com o auxílio de 
instrumental psicossocial e profissionais especializados. 

Para uma efetiva defesa dos Direitos Humanos no Es-
tado, não há mais o que aguardar, após quase dez anos 
de estabelecido em lei. 

Que o Estado do Paraná, o qual tanto se orgulha de ser 
pioneiro em tantas áreas, não carregue a vergonha de 
ser o único Estado da federação a não ter implemen-
tado sua defensoria pública. 

XI Plenário
Conselho Regional de Psicologia 8ª Região

Criminal e Infância e Juventude e, também com o nú-
cleo de Tutela Coletiva, que possui a prerrogativa legal 
de oferecer ações civis públicas, na defesa coletiva dos 
cidadãos carentes.  

O manifesto reforçou a necessidade de implantação da 
Defensoria Pública do Paraná para garantir, a todos, o 
acesso à Justiça. 

No documento foi destacado que o Estado é um dos 
poucos da federação que ainda  não implantou, efeti-
vamente, a sua Defensoria Pública. O coordenador da 
audiência, deputado Tadeu Veneri (PT), informou aos 
presentes o recebimento da manifestação do CRP-08, 
que foi lida em Plenário da Assembléia. •



A Assembleia das Políticas, da Administração 
e das Finanças (APAF), do Sistema Con-
selhos de Psicologia, realizada em dezem-

bro de 2010, em Brasília, reuniu representantes do 
CFP e dos Conselhos Regionais e discutiu, entre 
outros assuntos, os seguintes:  Planejamento Estra-
tégico do Sistema Conselhos; Resolução 009/2010 
que se refere à atuação do psicólogo no sistema 
prisional; Escala Hare; regulamentação do exercício 
profissional da Grafologia; PL do Ato Médico; as 
pesquisas do CREPOP para 2011 e o Ano Temáti-
co da Avaliação Psicológica.

Os conselheiros João Baptista Fortes de Oliveira 
(CRP-08/00173), Sérgio Braghini (CRP-08/15660); 
Anaídes Pimentel S. Orth (CRP-08/01175); Caro-
lina Walger (CRP-08/11381) e Fernanda Rossetto 
(CRP-08/12857) representaram o CRP-08  na As-
sembleia.  O relatório das principais discussões, en-
viado pelos representantes do CRP-08 no evento, 
segue na sequência.  

PlANEjAMENTO ESTRATégICO
DO SISTEMA CONSElhOS
Os temas “A Psicologia das emergências e desastres e a 
política nacional de defesa civil” e “Álcool e outras dro-
gas” deverão fazer parte da pauta de ações do sistema 
Conselhos. Encaminhamentos: Realização de Planeja-
mento simultâneo das duas temáticas para posterior apre-
sentação na APAF de maio, levando em consideração as 
discussões ocorridas na APAF de dezembro/2010; in-
tensificar ações nesse campo, realizando gestão junto às 
políticas públicas e transversalizar o tema e a metodolo-
gia, a partir de outras áreas e campos de atuação da Psi-
cologia. 

RESOluçãO CFP 009/2010
O Presidente do CFP, Cons. Humberto Verona (CRP-
04/03331) expôs a questão histórica da Resolução CFP 
009/2010, referente à atuação do Psicólogo no Sistema 
Prisional.  Ele relatou, como providências para discussão 
da resolução, a realização do Fórum Nacional,em São 
Paulo, em novembro de 2010; e a  Audiência Pública, no 
dia 9/12, em Porto Alegre.  Segundo ele, na audiência 
houve consenso sobre: a) a necessidade de superar a re-
alização de um exame criminológico “massificado” e de 
possibilitar avaliações psicológicas de fato, garantindo 
que seja respeitada a Resolução do CFP n° 07/2003, 
que define o entendimento da Psicologia sobre avaliação 
psicológica. Há necessidade de avançar na conceituação 
das diferenças entre avaliação psicológica e exame crimi-
nológico; b)  o Sistema Prisional, no Brasil, está “profun-
damente doente” e essa questão precisa ser enfrentada 
pela sociedade.   Após discussão de posicionamentos 
contrários e favoráveis efetivou-se a votação, tendo-se 
obtido o seguinte resultado: a maioria votou pela con-
tinuidade da suspensão da Resolução sobre a Atuação do 
Psicólogo no Sistema Prisional e foram feitos os seguintes 
encaminhamentos: 

1. Propor a suspensão dos efeitos da Resolução até a 
APAF de maio/2011, priorizando o ponto, sem acrés-
cimo de turno ou dia; 

2. Propor às Comissões de Direitos Humanos dos 
legislativos a realização de audiências públicas para 
discutir a resolução; 

3. Elaborar recomendação (nota técnica) sobre a 
impossibilidade ética das duas atividades, feitas pelo 
mesmo profissional: exame criminológico e atendi-
mento ao preso;

4. Realizar a discussão sobre perícia no sistema pri-
sional; 

5. Organizar a tese da defesa dos psicólogos que 
tenham ações judiciais e processos administrativos em 
função da Resolução CFP Nº 09/10; 

6. Custear, pelo Sistema Conselhos, a defesa dos 
psicólogos acionados judicialmente; 

APAF e as Deliberações para 
o Sistema Conselhos de Psicologia

acontecenobrasil
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Representantes do CRP-08 na APAF de dezembro.
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7. O CFP realizará consulta para verificar a possibili-
dade de medida de proteção coletiva aos psicólogos 
que estejam ameaçados de processo; 

8. Criação de GT da APAF para acompanhar os des-
dobramentos até a APAF de maio/2011.  O CRP-08 
irá compor esse GT.

ESCAlA hARE
Após exposição de pesquisa feita por acadêmica de Pós-
graduação, sobre os equívocos que tal escala pode pro-
duzir, o CRP-05 (Rio de Janeiro) solicitou a suspensão 
da utilização da ferramenta de avaliação psicológica, de-
nominada Escala HARE.  A suspensão não foi acatada.  

Encaminhamentos: Foi proposta discussão ampla com a 
categoria. A referida escala deve incorporar os critérios 
estabelecidos pela resolução CFP Nº 002/2003, especial-
mente no que tange a validação de testes, com base nos 
direitos humanos. Será criado GT para que a discussão 
volte em outro momento. 

REgulAMENTAçãO DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAl DA gRAFOlOgIA
Foi proposto um enfrentamento técnico contra o PL 
de regulamentação da Grafologia como profissão, con-
siderando que a Psicologia é a profissão que pode avaliar 
questões ligadas à personalidade. 

Questionou-se ao CFP quanto ao acompanhamento pelo 
assessor parlamentar, pois o PL é de 2008 e somente 
agora entrou em discussão. Articular com a Comissão de 
Avaliação Psicológica, Instituto Brasileiro de Avaliação 
Psicológica (IBAP) e Fórum de Entidades Nacionais da 
Psicologia Brasileira (FENPB) um debate técnico e apre-
sentação de subsídios do posicionamento da Psicologia 
aos propositores do PL. Foi solicitada atenção da Asses-
soria Parlamentar ao PL, com rápido retorno aos CRPs. 

Foi proposta a criação de GT para discussão da relação 
do Sistema Conselhos com as práticas não reconhecidas, 
incluindo a grafologia. 

Pl DO ATO MéDICO
O Presidente do CRP,  Cons. Humberto Verona, relatou 
ter tido um encontro com o Senador José Sarney, ocasião 
em que ficou claro que não há consenso das profissões 
para a aprovação do Projeto de Lei do Ato Médico, por-
tanto o Senado entende que a pauta não deve ser votada 
em regime de urgência. 

PESQuISAS CREPOP
Após debate, foram aprovados os temas para o ciclo de 
pesquisas do Centro de Referências Técnicas em Psico-
logia e Políticas Públicas (CREPOP) de 2011: 1- Atuação 
dos psicólogos em políticas de atenção à pessoa idosa e 2- 
Atuação dos psicólogos em política de segurança pública. 

ANO TEMÁTICO DA 
AVAlIAçãO PSICOlÓgICA
Ficou definido que o ano temático de 2011 será sobre 
avaliação psicológica. 

Encaminhamentos: Definidos os eixos de discussão: 

• EIXo I: Qualificação: criar critérios com base em 
direitos humanos, avaliação como processo, manuais 
considerando os contextos de aplicação e âmbitos de 
utilização dos instrumentos; 

• EIXo II: Relações Institucionais: debater a avalia-
ção nos diversos campos de atuação; 

• EIXo III: Relação com o Contexto de Formação: 
foi formado um GT para trazer proposta de trabalho 
para a APAF de maio.  O CRP-08 vai integrar esse GT. •
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Os 5 anos como coordenadora do Programa Co-
munidade Escola, apresentaram um novo desa-
fio para a Conselheira do CRP-08, psicóloga 

Liliane Casagrande Sabbag (CRP-08/01407).  Em dezem-
bro de 2010 ela  assumiu a Secretaria Municipal da Edu-
cação de Curitiba.  Isso significa coordenar o trabalho 
desenvolvido em 536 unidades educacionais. Destas, 179 
são escolas de ensino fundamental, 171 Centros Munici-
pais de Educação Infantil (atendem crianças de zero a 5 
anos),  81 Centros de Educação Infantil Conveniados, 
além de 8 Centros de Atendimento Especializado, biblio-
tecas e faróis do saber. Ao todo são 140 mil estudantes e 
15 mil profissionais. O desafio não pára por aí. Curitiba é 
reconhecida como a capital com o maior IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica, do MEC, por três 
vezes consecutivas, apresenta a menor taxa de analfabe-
tismo entre as capitais, recebeu o Prêmio ODM 2010 com 
o Projeto de Rede de Bibliotecas Escolares e o Prêmio 
Nacional de Educação em Direitos Humanos com o Pro-
grama Comunidade Escola. Em entrevista, realizada no 
início de fevereiro, a psicóloga falou sobre as ações e re-
sultados do Comunidade Escola,  programa da Prefeitura, 
coordenado pela Secretaria Municipal da Educação e que 
está atualmente implantado em 86 escolas. O programa 
mantém escolas municipais abertas para a comunidade, 
também nos fins de semana, com ações socioeducativas, a 
partir da articulação de diversos atores sociais – públicos, 
privados e do terceiro setor.   

A escola como um espaço público  
 de promoção da cidadania

 Contato: Ao assumir a Secretaria Municipal da Edu-
cação de Curitiba, você divulgou que, uma das prio-
ridades vai ser a expansão do Comunidade Escola.  
Qual é o diferencial deste programa?
Liliane Sabbag: Este programa se diferencia em, pelo 
menos, três aspectos:  é um programa estratégico de 
governo desde 2005, ou seja, é de responsabilidade de 
toda as secretarias e órgãos da prefeitura, pois congrega 
diversas políticas públicas; ele reforça o papel social da 
escola, indo além da promoção do conhecimento, geral-
mente, limitada a professores e estudantes; e possibilita o 
envolvimento de diversos atores locais, públicos, privados 
e da sociedade civil na sua implementação. Com o pro-
grama, avançamos na co-responsabilidade da sociedade 
na promoção da Educação como via para o desenvolvi-
mento sustentável das comunidades.  Esse aspecto é tão 
relevante que o programa é considerado pelo prefeito Lu-
ciano Ducci como o maior da Prefeitura em mobilização 
social e com influência direta nos indicadores positivos da 
educação de Curitiba. 

Contato: Quais são os eixos de atuação do Comuni-
dade Escola?
Liliane Sabbag: O programa se estrutura em cinco grandes 
eixos que são esporte e lazer, saúde, educação e cidadania, 
geração de renda e cultura.  Cada eixo é coordenado pelas 
secretarias municipais responsáveis pela política pública 
em questão, visando a educação integral, o capital social e 
a cultura da paz e da não violência.

Contato: Que tipo de atividades são ofertadas?
Liliane Sabbag: Desde o início do programa, há 5 anos, 
foram ofertadas mais de 140 mil atividades como oficinas 
e apresentações culturais, cursos de informática, de Lin-
guagem Brasileira de Sinais (Libras), incentivo à leitura e 
idiomas, campeonatos esportivos e diversas atividades de 
lazer, de inclusão de pessoas com deficiências e neces-
sidades especiais, bailes para a 3ª idade, cursos de arte-
sanato, gastronomia e prestação de serviços, campanhas 
contra a dengue e de vacinação, reuniões de associações 
de moradores e de conselhos municipais locais, atividades 
de educação alimentar e ambiental, entre muitas outras. 
Neste tempo já registramos mais de 7 milhões de partici-
pações.

Liliane Sabbag, Secretária Municipal de Educação de Curitiba:

“Com o programa Comunidade 
Escola, avançamos na 

co-responsabilidade  da sociedade 
na promoção da Educação”
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Contato: O foco é o desenvolvimento integral das pes-
soas beneficiadas?
Liliane Sabbag: Exatamente. Com o programa, temos 
uma grande oportunidade de desenvolver ações levando 
em conta aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 
sociais das pessoas. Quase 80% dos freqüentadores são 
crianças e jovens de até 18 anos, e estes costumam par-
ticipar das atividades assiduamente. Nossa intenção é 
que eles possam encontrar no programa oportunidades 
de ver, sentir e experimentar situações que dificilmente 
teriam possibilidade. A diversidade de atividades tem 
crescido consideravelmente, graças à adesão de novos 
parceiros, voluntários e projetos da prefeitura. Cabe às 
pessoas escolherem o que mais lhes interessa, e nossos 
professores também estão ali para incentivá-las a conhecer 
novas possibilidades. 

Contato: As atividades são gratuitas?
Liliane Sabbag: As atividades são gratuitas, porém sem-
pre reforçamos com a comunidade que alguém garante 
recursos para que elas aconteçam.  Neste sentido nós tra-
balhamos para sensibilizar que a escola e tudo que está ali 
é obtido graças aos impostos e ao empenho das pessoas e 
das organizações parceiras. Sempre reforçamos que nada 
ali é de graça e que devemos cuidar das pessoas e dos 
equipamentos, móveis e materiais da escola. A partir do 
momento em que passamos a repetir essa informação 
sistematicamente, como um mantra, percebemos que di-
minuiu significativamente o número de desistência nos 
cursos e oficinas. A comunidade também pratica o “jogo 
limpo” que consiste em manter os espaços utilizados em 
ordem e limpos.

Contato: Que resultados já foram conquistados pelo 
Comunidade Escola?
Liliane Sabbag: Um dos resultados mais importantes 
refere-se ao sentimento de pertencimento dessas pessoas 
em relação à escola, ao bairro e à cidade. Observamos que 
o programa acaba sendo uma grande oportunidade para 
que as pessoas reforcem laços de amizade. As pessoas 
começam a se mobilizar, vão para a escola e partilham 
experiências, cursos e começam a se sentir parte daquela 
comunidade.  Essa aproximação cria uma excelente pos-
sibilidade de diálogo para que possamos construir um 
processo de ensino mais democrático e compartilhado, 
respeitando as características de cada localidade. Tudo 
isso contribui para despertar sentimentos de auto-estima, 
de pertencimento e de coletividade. 

Contato: A implantação do programa só é possível a 
partir de uma articulação de vários setores da socie-
dade...? 
Liliane Sabbag: Com certeza. O município (Prefeitura) 
promove ações conjuntas que envolvem a articulação in-
terna - com diversas Secretarias como as da Saúde, Educa-
ção, Trabalho, Defesa Social, Direitos da Pessoa com De-

ficiência, Esporte, Lazer e Juventude, além da Fundação 
de Ação Social (FAS) e Fundação Cultural de Curitiba (FCC) 
– e externas com instituições privadas e organizações do 
Terceiro Setor. Em 2010 contabilizamos 210 instituições 
parceiras de todos os portes e diversas naturezas. Outros 
atores muito importante no processo são os voluntários, 
pessoas que dedicam parte do seu tempo para ensinar o 
que sabem, além de contribuir com a escola e com os 
agentes locais do programa. Hoje vemos que as crianças 
e jovens que participam do programa têm assumido, cada 
vez mais, o protagonismo no desenvolvimento de ações. 
São os nossos voluntários- mirins e juvenis!  

Contato: E o que esperar nesta fase de expansão do 
programa?
Liliane Sabbag: A expansão será, principalmente, na 
oferta de cursos para geração de renda.  Serão mais de 
mil cursos selecionados, a partir do critério de geração 
de trabalho e renda, e que foram escolhidos pela própria 
comunidade. Cada escola fez uma consulta de interesse à 
comunidade que passou por análise de mercado realizada 
pela FAS, que coordena o eixo geração de renda. Após 
essa análise, retornamos às escolas onde foram seleciona-
dos, dentro das possibilidades financeiras do programa, 
os cursos com maior demanda pelo mercado e pela co-
munidade. Assim, temos maiores chances de licitar os 
cursos adequados e garantir a presença da comunidade. 

Contato: Em que outros aspectos o Comunidade Es-
cola deve avançar?
Liliane Sabbag: O novo coordenador geral do programa 
a partir deste ano, Luciano Martins de Oliveira, trará sua 
experiência e conhecimento sobre empreendedorismo. 
Entendemos o empreendedorismo como princípio de 
vida. Enquanto crianças, sempre temos sonhos de um 
futuro promissor. À medida que crescemos, por diver-
sas razões, vamos esquecendo esses sonhos. Isso é muito 
triste. Precisamos ajudar nossas crianças, jovens e adul-
tos a acreditar que é possível realizar sonhos. Ajudá-las a 
conhecer e reconhecer suas potencialidades, seus pontos 
fortes. A Psicologia pode dar grandes contribuições nesse 
campo. Também iremos investir ainda mais nas parcerias 
com as instituições de ensino superior, para que desen-
volvam projetos de estágio e de extensão no programa. •

Para obter mais informações sobre o Programa e 
saber em que escolas de Curitiba ele é ofertado, 
acesse www.curitiba.pr.gov.br e clique na logo 
Comunidade Escola, ou  procure a Unidade Gestora 
do Programa, na Av João Gualberto, 623, 3º andar, 
Torre C. 
Fone: (41) 3350-3100
E-mail: comunidadeescola@sme.curitiba.pr.gov.br



plenária

No dia 03/12, na 571ª reunião plenária do CRP-08, 
em Curitiba, fizeram parte da pauta, entre outros, 
os seguintes assuntos:

• Norma Operacional Básica do SUAS - O CFP en-
viou ofício referente às contribuições do Sistema Conselhos 
de Psicologia para a revisão das Normas Operacionais 
do Sistema Único de Assistência Social. As contribuições 
enviadas foram sistematizadas e integradas em um docu-
mento encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS). 

• CREFITO - Representando o CRP-08, o Cons. Guilherme 
Bertassoni da Silva (CRP-08/10536) e Cons. Paula M. 
Butture (CRP-08/12879) estiveram na solenidade de 
posse no novo Plenário do Conselho Regional de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional do Paraná – CREFITO-08, 
dia 02/12. 

• Ministério Público (MP) – Núcleo de Tráfico de 
Pessoas - O Cons. Guilherme Bertassoni da Silva par-
ticipará da audiência pública que vai discutir a criação e 
implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico 
de Pessoas no Paraná, a ser realizada em 07/12, no Au-
ditório do Ministério Público. 

• CRO - O CRP-08, por intermédio do Cons. Bruno J. 
Mäder (CRP-08/13323), esteve presente na solenidade 
de inauguração da nova sede do Conselho Regional de 
Odontologia do Paraná (CRO), no dia 02/12.

• Defensoria Pública - O Cons. Guilherme Bertas-
soni da Silva informou que compareceu, com a Psic. Célia 
Mazza de Souza (CRP-08/02052), à audiência pública, re-

alizada em 23/11, na Assembléia Legislativa do PR, em 
defesa da implantação da Defensoria Pública no Estado. 
Na oportunidade foi entregue manifestação de apoio 
deste CRP à implantação da Defensoria (disponível na 
página 07 desta edição). As presenças dos representantes 
do CRP-08, bem como o recebimento do documento, 
foram anunciados ao público presente. Das organizações 
profissionais estavam presentes a OAB/PR e o  CRP-08. 

• Área Administrativo-financeira - Julgamento 
do processo administrativo 007/2010, referente à so-
licitação do cancelamento de registro profissional. O 
Plenário votou, por unanimidade, pela manutenção do 
indeferimento do cancelamento de registro profissional 
da psicóloga requerente. 

• Comissão de Orientação Ética (COE) 
PP 009/2009 - Leitura do relatório referente ao Pro-
cesso Preliminar 009/2010, elaborado pela COE, com 
indicação de arquivamento do PP009/2010.  O Plenário 
votou, por maioria, pelo arquivamento do PP 009/2010.

• Processo Ético - Leitura do Processo Preliminar 
014/2010, elaborado pela Comissão de Orientação e 
Ética (COE), com indicação de instauração de processo 
disciplinar ético. Após esclarecimentos, o Plenário votou, 
por unanimidade, pela instauração do processo disci-
plinar ético 014/2010. 

• Comissão Gestora da Subsede de Cascavel 
Foram aprovados os nomes dos Psicólogos para assum-
irem a Comissão Gestora da Subsede de Cascavel: co-
ordenador – Edson do Carmo Reis (CRP-08/15470); 
Márcia M. Noda Livi (CRP-08/12222); Neusa M. do 
Nascimento (CRP-08/15135).  

No dia 18/12, na 572ª reunião plenária do CRP-08, 
em Curitiba, discutiu-se sobre:

• Divulgação indevida de testes psicológicos 
O CFP enviou ofício informando ter conhecimento de 
que vários sítios na rede mundial de computadores têm 
divulgado indevidamente testes psicológicos 
para leigos, inclusive, ensinando candi-
datos de concursos públicos como res-
pondê-los para conseguir aprovação 
nas provas.  Após contato com os 
provedores, o CFP pediu providên-
cias à Polícia Federal e também 
discutiu o assunto com o Minis-
tério Público Federal.

• GT Ano Temático da 
Avaliação Psicológica - As 
Conselheiras Suzana Borges 
(CRP-08/01855) e Vera Regi-
na Miranda (CRP-08/01386) 
foram indicadas, pelo plenário,  
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como representantes do CRP-08 no GT referente ao Ano 
Temático da Avaliação Psicológica. 

• GT Nacional sobre a Resolução CFP nº009/10 
- O plenário indicou as Conselheiras Anaídes Orth (CRP-
08/01175) e Fernanda Rossetto (CRP-08/12857); além 
da Psicóloga Anita Xavier (CRP-08/12770) para, repre-
sentando o CRP-08, integrarem o GT Nacional sobre a 
Resolução CFP 009/10, que trata da atuação do psicólo-
go no Sistema Prisional. 

• PL do Ato Médico - O CRP-08 entrou em contato 
com os (3) Senadores do Paraná, solicitando que o PL do 
Ato Médico não entrasse em pauta de votação, em caráter 
de urgência. 

• Sindicato dos Psicólogos do Paraná - O Presi-
dente do Sindicato dos Psicólogos do Paraná, Psic. 
Eugênio P. de Paula Junior (CRP-08/6099), e a Vice-
presidente, Rogéria S. Aguiar (CRP-08/05128), apresen-
taram as ações desenvolvidas pelo Sindicato de fevereiro 
a dezembro de 2010. 

• Representantes Setoriais - Foram aprovados na 
plenária os nomes dos novos representantes setoriais 
do Norte Pioneiro: Efetiva: Ana Paula Rossito Mantoan 
(CRP-08/12479) e Suplente: Maria Carolina Soares e Sil-
va (CRP-08/13645); Campo Mourão: Efetiva: Débora M. 
Almeida de Carvalho (CRP-08/11012); Suplente: Monica 
Vaz de Carvalho (08/11835) e Paranavaí: Efetiva: Daniela 
Zeponi Garcia Reis (CRP- 08/14702); Suplente: Lucy 
Lemes de Toledo  (CRP-08/02377). 

• Comissão de Psicologia Ambiental - Foi aprova-
do o nome do Psic. Rubens Marcondes Weber (CRP-
08/04007) como colaborador da Comissão de Psicologia 
Ambiental. 

• Conselho Estadual de Assistência Social 
(CEAS) - Foi informado que, desde julho de 2010, a Psic. 
Maria Cecília M. L. Fantin (CRP-08/00480) está partici-
pando do Conselho Estadual de Assistência Social, repre-
sentando o CRP-08.

• Processos Éticos – A Comissão de 
Orientação Ética (COE) apresentou o 
relatório do Processo Preliminar núme-
ro 017/2009, com pedido de recon-
sideração de instauração de processo 

disciplinar ético. O plenário votou, 
por maioria, pela instauração do 

processo disciplinar ético 
017/2009.  Após, houve 

a leitura do relatório  
    preliminar ético 
016/2010, com indi-

cação de instauração 
de processo disciplinar 

ético. O plenário votou, por unanimidade, pela instaura-
ção do processo disciplinar ético 016/2010. 

• Comissão de Saúde - O Conselheiro Bruno Jardi-
ni Mäder (CRP-08/13323) relatou que no dia 09/12 
foi realizada reunião com os Psicólogos que atuam nos 
Núcleos Ambulatoriais de Atendimento Psicossocial – 
NAAPS de Curitiba e informou que estão trabalhando no 
mapeamento das Comunidades Terapêuticas e discutindo 
artigos científicos pertinentes à área da Saúde e Psicolo-
gia. 

• GT Resolução CFP Nº 010/2010 - A coordenadora 
da Comissão de Psicologia Jurídica, Maria Teresa de M. 
e Silva (CRP-08/01207), informou que a reunião do GT 
sobre a Resolução do CFP 010/2010, que trata da Escuta 
de Crianças e Adolescentes, contou com a participação 
de 22 Psicólogos. Sugere dar seguimento às discussões 
sobre a temática. Os pontos abordados na primeira re-
união foram: 1- Obrigatoriedade de incluir o suposto 
abusador nas avaliações realizadas pelos Psicólogos. Há 
posicionamento contrário e embasado na literatura quan-
to a esse ponto. 2- Há sugestão de maior aproximação 
com os CREAS e Delegacias especializadas, discutindo o 
papel do Psicólogo nesses contextos. 3- A incoerência 
na Resolução, levantada pela COF quanto à autonomia 
dada/retirada ao Psicólogo. 

• GT Resolução CFP 009/2010 - A Presidente da 
Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-08, Cons. 
Anaídes P. da S. Orth (CRP-08/01175), destacou que já 
foram apresentadas as sínteses das discussões que acon-
teceram na Audiência Pública, em Porto Alegre, no dia 
09 de dezembro e na APAF. Os encaminhamentos su-
geridos pelo GT regional foram: 1- Criação de um gru-
po de emails para agilizar a comunicação entre o grupo: 
sistemaprisionalcrp08@googlegroups.com. 2- Envio de 
perguntas aos colegas para coletar mais posicionamentos 
e sistematizá-los, junto com a discussão feita na próxima 
reunião do GT. 3- Participação de representante no GT 
Nacional. 4- Organizar junto com a COF agenda de visi-
tas nas unidades penitenciárias. 5- Criação de comissão 
para organizar uma audiência pública em Curitiba.  6- Cri-
ação de comissão para organizar um Fórum. 7- Construir 
proposta com modificações na resolução, de acordo com 
as discussões no GT e aprovação em plenária.

• Conselho das Cidades do Paraná (CONCIDADES)
Psic. Joselaine.Seidel (CRP-08/14885) informou que, a 
partir de janeiro de 2011, representará o CRP no Conse-
lho Estadual das Cidades do Paraná (CONCIDADES/
PR). 

Nos dias 28 e 29/01 aconteceram a 573ª e 574ª re-
união plenária em Curitiba.  As reuniões discutiram 
o Planejamento Estratégico do CRP-08 e foram res-
tritas aos Conselheiros. •
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O Sistema Conselhos de Psicologia definiu que 
2011 será o “Ano Temático da Avaliação Psi-
cológica”.  O propósito é que o Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) e os Conselhos Regionais discutam o 
assunto, a partir de três eixos: qualificação; relações insti-
tucionais e relação com o contexto de formação. 

A partir desta definição e da constatação da sua utilização 
em vários contextos – escolar/educacional, hospitalar, 
jurídico, trânsito, organizacional, etc – o tema avaliação 
psicológica é o assunto da matéria de capa desta edição.

Como atividade privativa do psicólogo, prevista legal-
mente desde que a profissão foi regulamentada no país 
(Lei 4.119/62), além dos contextos tradicionais de sua 
aplicação, a avaliação psicológica tem conquistado novos 
espaços, na contemporaneidade, como no caso de prepa-
ração para a realização de cirurgia bariátrica ou de troca 
de sexo.

Todo o profissional psicólogo, que pretenda trabalhar 
com avaliações, deve perceber as dimensões técnicas, re-
lacionais, éticas, legais, profissionais e sociais diretamente 
implicadas em seu trabalho. 

Por todos estes motivos se torna oportuno propor, mais 
uma vez, uma reflexão ampla com a categoria em torno 
da avaliação psicológica, para que, independentemente do 
contexto em que se aplique, ela permita ao profissional 
de Psicologia, a partir de métodos e técnicas adequadas, 
perceber diferentes aspectos relativos ao comportamento 
humano.

Nesta matéria, há informações sobre as questões éticas 
envolvidas, os testes psicológicos, as resoluções - que nor-
teiam essa prática profissional em diferentes contextos 
- os eixos de discussão propostos para o Ano Temático 
da Avaliação Psicológica e reflexões, propostas por duas 
conselheiras do CRP-08, indicadas para o GT Nacional 
da Avaliação Psicológica. 

Processo técnico-científico
Para o Conselho Federal de Psicologia a avaliação psicológi-
ca é entendida como “o processo técnico-científico de co-
leta de dados, estudos e interpretação de informações a 
respeito dos fenômenos psicológicos, que são resultantes 
da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-
se, para tanto, de estratégias psicológicas – métodos, 
técnicas e instrumentos. Os resultados das avaliações 
devem considerar e analisar os condicionantes históricos 
e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade 
de servirem como instrumentos para atuar não somente 
sobre o indivíduo, mas na modificação desses condicio-
nantes que operam desde a formulação da demanda até 
a conclusão do processo de avaliação psicológica”. 
(Resolução CFP-007/2003)

Questões éticas
A avaliação psicológica implica em questões éticas.  Elas 
permeiam  desde a escolha do método a ser utilizado, a 
forma de preenchimento de documentos escritos produ-
zidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica 
e a guarda desses documentos, além da devolutiva que 
resulta desse processo. Para todas estas questões há nor-
mativas que devem ser observadas.

Neste contexto é importante destacar que “é de com-
petência do psicólogo o uso de instrumentos e técnicas 
psicológicas. Este material é de uso privativo, não po-
dendo divulgar, ensinar, ceder, dar, emprestar ou vender 
instrumentos ou técnicas psicológicas que permitam ou 
facilitem o exercício ilegal da profissão”. (Artigo 18 do 
Código de Ética Profissional). 

matériacapa

2011
o Ano Temático 
da Avaliação
Psicológica
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A escolha dos testes
Ao selecionar os testes para uso na avaliação, o psicólogo 
deverá buscar os que têm parecer favorável do CFP. Em 
novembro de 2010, o Conselho Federal de Psicologia atu-
alizou a lista, a qual passou a contar com 120 testes, com 
parecer favorável.  Para ter acesso a essa lista, consulte o 
site do Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos – 
SATEPSI, no endereço http://www2.pol.org.br/satepsi/      

Salvo em casos de pesquisa, sendo esta devidamente regula-
mentada (conforme Res. CFP 011/1997 e 016/2000),  a 
utilização de testes com parecer desfavorável é considerada 
falta ética segundo a Resolução CFP nº 002/2003 (artigo 
16) e o Código de Ética Profissional do Psicólogo.

NORMATIVAS EM DIFERENTES CONTEXTOS
O CFP instituiu normativas para nortear a realização 
da avaliação psicológica em diferentes contextos, en-
tre elas:

• Trânsito: a Resolução CFP nº 007/2009 institui as 
normas e procedimentos para a Avaliação Psicológica 
no contexto do Trânsito, a Res CFP 003/2007 norma-
tiza a Avaliação Psicológica para obtenção da CNH e 
a Res CFP 007/2003 institui o Manual de Elaboração 
de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, 
decorrentes de avaliação psicológica.

• Concessão do registro de arma de fogo: a 
Resolução CFP nº 018/2008 - cujos artigos 5º e 6º 
foram alterados pela resolução 002/2009 e o pará-
grafo único do artigo 1º foi alterado pela resolução 
010/2009 - dispõe acerca do trabalho do psicólogo na 
avaliação psicológica para concessão de registro e/ou 
porte de arma de fogo.  Há uma nota técnica do CFP, 
de 31/05/2010, referente à Resolução 010/2009 que 
fornece esclarecimentos sobre o trabalho do psicólo-
go na avaliação psicológica para concessão de registro 
e/ou porte de arma de fogo.

• Concurso Público: a Resolução CFP nº 001/2002 
regulamenta a avaliação psicológica em concurso pú-
blico e processos seletivos da mesma natureza.   

Outras normativas contemplam orientações gerais 
para a categoria, em torno da avaliação psicológica, 
independente do contexto em que é aplicada, como as 
resoluções 002/2003 e 007/2003.  A primeira define 
e regulamenta o uso, a elaboração e a comercialização 
de testes psicológicos e a seguinte institui o Manual de 
Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo 
psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica.

Todas as resoluções acima citadas estão disponíveis 
para consulta no site do CFP (www.pol.org.br).

Avaliação Psicológica em Concursos Públicos
Foi divulgado, no Jornal do CFP, edição 99, de dezembro 
de 2010, as novas normas para avaliação psicológica em 
concursos públicos.  É que  o Decreto Federal nº 7.308, 
de setembro de 2010, determinou que a avaliação psi-
cológica deve ser feita em relação aos requisitos psicológi-
cos do cargo, “estabelecidos previamente, por meio de 
estudo científico das atribuições e responsabilidades dos 
cargos, descrição detalhada das atividades e tarefas, iden-
tificação dos conhecimentos, habilidades e características 
pessoais necessários para sua execução e identificação 
de características restritas ou impeditivas para o cargo” 
(parágrafo 3º).

Para o CFP, a normativa anterior, em vez de regular os 
testes psicológicos, abordava apenas o exame psicotéc-
nico, destinados à “detecção de problemas psicológicos” 
que pudessem comprometer o exercício das atividades 
inerentes ao cargo em disputa.    

Dúvidas frequentes
Entre as dúvidas mais frequentes dos profissionais do 
Paraná, que chegam para a Comissão de Orientação e Fis-
calização do CRP-08, relativas à avaliação psicológica,  es-
tão as que se referem aos testes psicológicos com parecer 
favorável do CFP (lista atualizada disponível no endereço 
http://www2.pol.org.br/satepsi/); a solicitação do pro-
tocolo de avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, 
que ainda não existe; a avaliação psicológica para ob-
tenção de porte de armas (normatizada pela Resolução 
CFP nº 018/2008 - alterada pelas resoluções 002/2009 
e 010/2009); e a avaliação psicológica para obtenção de 
Carteira Nacional de Habilitação (conforme Res. CFP 
003/2007 e 007/2009).

O Ano Temático
Para o Sistema Conselhos de Psicologia, 2011 é o Ano 
Temático da Avaliação Psicológica, portanto o tema será 
discutido nos Conselhos Regionais.

Os eixos temáticos, que vão nortear as discussões,  serão 
os seguintes:

• EIXo I: Qualificação: no intuito de criar critérios com 
base em direitos humanos, avaliação como processo, 
manuais considerando os contextos de aplicação e âmbi-
tos de utilização dos instrumentos;

• EIXo II: Relações Institucionais: para debater a avalia-
ção nos diversos campos de atuação; 

• EIXo III: Relação com o contexto de formação. 



contato 17

DISCuSSÕES NO CRP-08

Quartas-feiras no CRP

As discussões em torno da Avaliação Psicológica no 
CRP-08, este ano,  começam a acontecer em março, 
nas Quartas-feiras no CRP. Os aspectos em torno da 
Avaliação Psicológica a serem discutidos, nestes even-
tos,  envolvem: história e desafios, a aplicação nos 
Sistemas de Justiça, nas áreas do Trânsito, Escolar/
Educacional e da Saúde (cirurgias bariátrica e de mu-
dança de sexo e nos casos de distúrbio do desenvolvi-
mento sexual). 

Para acompanhar as discussões compareça no Anfite-
atro Nélio Pereira da Silva, na sede do CRP-08 (Av. 
São José, 699 - Cristo Rei - Curitiba), ou acesse o site 
www.crppr.org.br, no horário do evento (19h).  As 
Quartas-feiras no CRP contam com transmissão on-
line. Participe!

A Comissão de Avaliação Psicológica
Em 2011 a Comissão  de Avaliação Psicológica irá 
prosseguir seus encontros, em dias a serem definidos.  
Interessados em participar da comissão e discutir o 
tema podem entrar em contato pelo e-mail:
comissoes08@crppr.org.br 

REFlEXÕES SOBRE AVAlIAçãO PSICOlÓgICA

As representantes do CRP-08 no GT Nacional da Avalia-
ção Psicológica, conselheiras Vera Regina Miranda (CRP-
08/01386) e Suzana M. Borges (CRP-08/01855) propõe 
reflexões sobre o tema.

Eixos norteadores

A psicóloga destaca que são muitos os tipos de avaliação psi-
cológica que podem ser propostos, conforme o ambiente 
e o objetivo que se pretende atingir com aquele processo.  
As avaliações vão desde:  Investigação inicial ou preliminar, 
Psicodiagnóstico individual, Diagnóstico familiar, Avaliação 
Neuropsicológica, Avaliação Psicopedagógica, Diagnóstico 
Institucional, Avaliação de Potencial, Perícia Psicológica 
Forense, etc. 

A partir de conteúdos ministrados em sala de aula e de 
discussões com   colegas, professoras de avaliação psi-
cológica – entre elas as psicólogas Ilma L. S. de Meirelles 
Siqueira (CRP-08/0219), Mari Angela Calderari Oliveira 
(CRP 08-1374) e Nelci Marlene Buhler da Silva (CRP 
08/09656) - Vera Miranda propõe um repensar sobre a 
avaliação psicológica.

A psicóloga defende que, independente do tipo de Avaliação 
Psicológica e do campo de atuação em que essa ocorra,  
espera-se que um profissional  paute suas ações nos eixos 
norteadores já referenciados pela American Psychological 
Association (APA), em 1992 (In PASQUALI,2001):

1. Competência  para a manutenção de
 padrões de excelência: reconhecimento dos 
limites de sua especialidade, busca constante de atu-
alização via cursos, congressos, estudos, supervisões, 
entre outros.

2. Integridade: honestidade, justiça e respeito, com 
reflexão sobre os efeitos do sistema de valores  pes-
soais na  sua prática.

3. Responsabilidade científica e profissional: 
atendimento com técnicas específicas às diferentes 
demandas e aos diferentes clientes, colaboração entre 
profissionais, ações  éticas.

4. Respeito pela dignidade e direitos das pes-
soas: reconhecimento do direito à privacidade, con-
fidencialidade, sigilo, autonomia e autodeterminação 
dos clientes; atenção às diferenças individuais.

5. Preocupação com o bem estar alheio: reso-
lução de conflitos e minimização dos riscos envolvi-
dos, sem atitudes de engano e exploração.

6. Responsabilidade social: compromisso com a 
comunidade e sociedade, divulgação de conhecimen-
tos que reduzam sofrimentos e contribuam para melho-
rias dos envolvidos. 

“A Avaliação Psicológica, ao mesmo tempo em que exige 
respeito  à orientação institucional (CRP), através do uso 
exclusivo de instrumentos validados, também implica em 
abertura a novos procedimentos  que,  como consequên-
cia de pesquisas e estudos acabam surgindo. É inegável 

Psicóloga Vera Miranda (CRP-08/01386), Conselheira do CRP-08.

Vera Miranda é Mestre em Psicologia da Infância e da 
adolescência e atua como docente, ministrando a disci-
plina de Avaliação Psicológica na Universidade Positivo, 
em Curitiba.  
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que os instrumentos validados (testes, inventários, escala, 
questionários) podem e fazem grande diferença, inserindo 
critérios científicos e fidedignos, mas esses sempre devem 
se somar à riqueza do olhar e da escuta do psicólogo”,  
defende a conselheira do CRP-08.

Para a psicóloga “a manutenção da ética é esperada e as 
regulamentações  devem ser vistas como fatores de pro-
teção e não de punição aos psicólogos e aos sujeitos de 
avaliação psicológica”.

“O ato de avaliar em Psicologia  no mundo contemporâ-
neo exige um afastamento da atitude  reducionista, que 
designa rótulos e estigmatiza e conclama  a uma concep-
ção que inclua  um pensamento relativista, hipotético, 
que focalize tanto os potenciais como as limitações de 
seus objetos de estudo. Na complexidade da avaliação 
psicológica e da própria Psicologia, faz-se imprescindível 
buscar o geral e o particular  nas manifestações humanas, 
adotando um   enfoque contextual,  dinâmico, transitório 
e vislumbrando que tudo e todos são passíveis de trans-
formações”, concluiu Vera Miranda.

A formação dos profissionais

produção e formação de conhecimento das instituições 
que legitimam o caráter científico da Psicologia no per-
curso de seus alunos. Os problemas relativos à área, des-
critos em variados estudos, referem-se à precária forma-
ção dos profissionais, ao uso inadequado de instrumentos 
psicológicos, aos instrumentos desatualizados e sem fun-
damentação científica, à falta de professores especializa-
dos e à falta de consenso sobre como deve ser feita a 
formação do psicólogo nessa área, no âmbito da gradu-
ação (Alchieri & Bandeira, 2002; Andriola, 1996; Hutz & 
Bandeira, 2003; Noronha, 1999; Sbardelini, 1991)”. 

A conselheira do CRP-08 reconhece que o Conselho Fe-
deral de Psicologia busca constantemente formas regula-
mentadoras para legitimar a equação dos problemas que 
se fazem presentes na adequada utilização e compreensão 
do que representa a avaliação psicológica e todos os seus 
instrumentos na prática dos psicólogos, com vistas à rea-
lização de um exercício profissional ético e adequado ao 
atendimento das diferentes áreas de aplicação da avalia-
ção psicológica como um todo.  Apesar disso, foi preciso 
lançar a proposta de ampla discussão, a partir dos Sistema 
Conselhos, por intermédio de suas comissões permanen-
tes, COE e COF, iniciando pela conjunção das represen-
tações existentes na área da avaliação psicológica. 

“O elenco de dificuldades não nos deve colocar na sensa-
ção do erro em massa, mas da disponibilidade de colocar 
à mesa caminhos para desconstrução e construção de no-
vas possibilidades. É necessário acompanhar os estudos 
que já existem e que fornecem demonstrativos de que se 
pode lançar mão nesse fértil momento de discussão. E 
nesse pormenor, cabe acrescentar que ao mesmo tempo 
precisamos apontar as diversas áreas para a avaliação psi-
cológica como a saúde, clínica, educacional, forense, or-
ganizacional, neuropsicologia e em outras áreas”, defende 
a psicóloga.

Suzana Borges conclui lembrando que vários estudos, 
em âmbito nacional, destacam que o ensino da avaliação 
psicológica tem sido insuficiente para o domínio nesta 
atividade. “Dentre as sugestões dos autores para resolver 
os déficits, destaca-se: maior aprofundamento teórico-
prático, compreensão dos limites e alcances das técnicas, 
mudanças no currículo, qualidade do ensino da técnica 
em detrimento da quantidade do ensino de testes, estabe-
lecimento de conteúdos mínimos, dentre outras”. •  

Psicóloga Suzana M. Borges (CRP-08/01855), Conselheira do CRP-08.

Próximas edições
O tema “Avaliação Psicológica” continuará a ser abor-
dado nas próximas edições da Contato. Se você quiser 
colaborar nesta discussão, envie um e-mail para:
comunicacao08@crppr.org.br.

Suzana Maria Borges é Mestre em Educação e atua como 
docente na Universidade Tuiuti do Paraná, onde ministra 
a disciplina de Avaliação Psicológica.

A psicóloga percebe que a avaliação psicológica está cada 
vez mais presente na vida profissional dos psicólogos e 
das populações. “Cada vez mais se confirma a relevân-
cia das provas psicológicas na prática dos psicólogos e na 
vida das pessoas e instituições. E a atualidade do tema im-
prime um novo conceito sobre o especialista nessa área. 
O psicólogo tem que ser melhor do que os testes que usa, 
ou seja, tem que saber utilizar inteligentemente os instru-
mentos de que necessita na sua prática” afirma. 

Para Suzana “faz-se necessário acompanhar e identifi-
car com grande dose de compromisso, a atualização da 



pordentro

As Quartas-feiras no CRP, evento gratuito , aberto à comu-
nidade, que proporciona a discussão de temas relacionados 
à Psicologia e acontece semanalmente na sede do CRP-08, 

em Curitiba, passou a contar em 2010 com a transmissão online 
via site (www.crppr.org.br). Quem não pôde acompanhar a trans-
missão simultânea, vai ter acesso às discussões, realizadas a partir 
de julho de 2010.  Consulte as edições já disponibilizadas para 
download através dos links:
 www.crppr.org.br/download_video.php ou em vimeo.com/crppr.

As discussões foram sobre os seguintes temas: 

• “Psicologia e Algumas interfaces com a Justiça” 
(julho/2010)

• “Educação para a Cultura da Paz”
(agosto/2010)

• “Mudanças na Vida”
(setembro/2010)

• “Produção de conhecimentos em Psicologia” 
(outubro/2010) 

• “Novos desafios à Psicologia no âmbito da Justiça” 
(novembro/2010). 
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Programação 2011

Em março as Quartas-feiras 

no CRP vão discutir o tema 

Avaliação Psicológica e em 

abril Convivendo com as 

Diferenças. 

Programação disponível

no site do CRP-08: 

www.crppr.org.br 

(link eventos). 

Confira e participe!
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Em 17/02 a Ministra Ellen Gracie, do Superior Tri-
bunal Federal, negou o seguimento do Recurso 
Extraordinário interposto pelo Conselho Federal 

de Psicanálise do Brasil. Com isso o referido Conselho 
está impedido de praticar os atos consubstanciados em 
seu “Estatuto Social”, bem como, de utilizar o título de 
Conselho Federal. Essa decisão mantém a anterior, do 
Tribunal Regional Federal, de 17 de junho de 2003, de 
que anulava todos os atos praticados pelo referido con-
selho, no exercício das atividades de fiscalização da pro-
fissão de psicanalista clínico.

A ação solicitando a suspensão de todos os efeitos 
decorrentes da criação do Conselho Federal de 
Psicanálise Clínica, a ordenação de que o órgão se abstives-
se da prática de todos os atos consubstanciados em 
seu Estatuto Social, bem como a declaração da nulidade 

dos atos praticados pelo mesmo foi movida pelo Con-
selho Regional de Psicologia – 8ª Região e pelo Conselho 
Federal de Psicologia. 

No CRP-08 o entendimento era de que o Conselho Fed-
eral de Psicanálise do Brasil não poderia fiscalizar o exer-
cício profissional de psicanalista, pois tal prática usurpava 
a sua esfera de competência, para os conselhos profis-
sionais a competiencia para fiscalizar é reconhecida a par-
tir de Lei Federal. No caso do Conselho Federal de Psi-
canálise a lei não existe.

Conforme a Assessora Jurídica do CRP-08, Zenaide 
Carpanez (OAB-PR 18.420), com a decisão do STF está 
cassado o Conselho Federal de Psicanálise do Brasil, em 
definitivo – portanto não pode exercer atividades de fis-
calização -   restando ao Conselho Regional de Psicologia 
do Paraná requerer que suas portas sejam fechadas. • 

notacontato

Cassação do Conselho
 Federal de Psicanálise
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Uma rede de equipamentos integrados de saúde 
para atender as pessoas de transtorno mental 
em contraposição à assistência centrada, unica-

mente, nos hospitais psiquiátricos.  Este é o novo modelo 
proposto pela Lei da Reforma Psiquiátrica (10.216/2001).

Como o tratamento visa à reinserção social do paciente 
em seu meio, a rede é composta por vários equipamentos 
extra-hospitalares, além de continuar contando com leitos 
psiquiátricos, preferencialmente nos hospitais gerais.  En-
tre estes: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
com, entre outras, a função de prestar atendimento clínico 
em regime de atenção diária; os Serviços Residenciais 
Terapêuticos, como alternativas de moradia para pessoas 
internadas há anos em hospitais psiquiátricos,  por não 
contarem com suporte adequado na comunidade. 

Nesta matéria, que é a quarta reportagem da Série Saúde 
Mental,  buscamos informações sobre a Rede de Atenção 
a Saúde Mental nos municípios de Curitiba, Londrina e 
Maringá; para identificar os avanços, dificuldades e desa-
fios dos gestores para a garantia da assistência integral ao 
portador de transtorno mental. 

Os dados referentes à Curitiba, Londrina e Maringá 
demonstram que, a sua maneira, cada município tem 

avançado na busca pela implantação da 
Rede de Atenção à Saúde Mental, a 

partir da oferta de vários equi-
pamentos. Entre esses três 
municípios, os maiores do 

Paraná, há, en-
tretanto,  o con-

senso de que:  
faltam recursos 

públicos para 
investir na 

Saúde 

* Informações repassadas pela coordenadora do Programa 
de Saúde Mental de Curitiba, Psicóloga Cristiane Honório 
Venetikides (CRP-08/04377)
A Rede
A  Rede de Atenção à Saúde Mental de Curitiba conta 
com 110 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 13  Centros 
de Atenção Psicossocial (5 CAPS II, 5 CAPS Alcool e 
outras Drogas, 2 CAPS Infantil, e 1 CAPS Alcool e ou-
tras Drogas para atendimento de crianças e adolescentes); 
oito Centros Municipais de Urgências Médicas (CMUM); 
sete ambulatórios, sendo que um é para atendimento de 
crianças e adolescentes com medida socioeducativa; 
Hospitais Dia, com 422 leitos,  Hospitais psiquiátricos 
que ofertam 443 leitos – totalizando 865 leitos psiquiátri-
cos disponíveis no município; e cinco unidades de 
Serviços Residenciais Terapêuticos que abrigam 31 mora-
dores. Atualmente 55 mil pessoas são atendidas pela Rede 
de Atenção à Saúde Mental, em Curitiba.

Porta de entrada X casos graves
A porta de entrada para situações eletivas são as Uni-
dades Básicas de Saúde, para uma avaliação primária e 
integral do usuário e atendimento de casos leves e mod-
erados, bem  como a desintoxicação alcoólica.  Havendo 
necessidade as UBS fazem o encaminhamento do paci-

A Rede de Atenção
 à Saúde Mental:
  avanços e desafios

matériacontato

Mental e é preciso trabalhar melhor a integração entre os 
equipamentos.   

Na reportagem também há informações sobre os locais, 
nesses três municípios, para encaminhamento dos porta-
dores de transtorno mental, nos casos de atendimentos de 
urgência/emergência ou eletivo.  
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ente a outro equipamento da rede.  
A porta de entrada para as situações 
de urgência/emergência, como um 
surto psicótico, por exemplo,   são os 
oito CMUMs, localizados nos bair-
ros: Cajuru, Boa Vista, CIC, Fazend-
inha, Campo Comprido, Pinheirinho, 
Boqueirão e Sítio Cercado.  

Consultório de Rua
Na capital paranaense há um projeto 
piloto para implantação de um novo 
equipamento na rede, é o “Con-
sultório de Rua”.  Com essa inicia-
tiva, que iniciou em  junho de 2010, 
o foco é o atendimento à população 
(jovens e adolescentes, moradores de 
rua, a maioria dependentes quími-
cos) que não chega aos serviços ofi-
ciais de saúde do município.  Uma 
vez por semana, uma equipe mul-
tiprofissional - composta por dois 
Médicos Psiquiatras, uma Psicóloga, 
um Educador Físico, um Auxiliar 
de Enfermagem e uma Redutora de 
Danos - vai até uma praça central do 
município para, através de atividades 
lúdicas e a prática de esporte, traba-
lhar questões relacionadas à educa-
ção e saúde – Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DSTs), prevenção da 
gravidez, etc.  Nos últimos seis meses 
o projeto contou com uma freqüên-
cia semanal de cerca de 50 pessoas e 
encaminhou parte dessa população 
para atendimento nos Centros de 
Atenção Psicossociais e para Uni-
dades Básicas  do município. 

CAPS III
Curitiba anda não possui um CAPS 
III, equipamento previsto para mu-
nicípios com mais de 200 mil habitan-
tes, que correspondem aos serviços 
de grande complexidade e funcio-
nam 24 horas.  Cristiane Venetikides 
informa que há um projeto de im-
plantação deste equipamento, mas há 
dificuldades para isso, que se referem 
a exigência de que o CAPS III tenha 
leito de acolhimento noturno e  finais 
de semana, no entanto sem a pre-
visão de médicos para esse cuidado. 
Contribuem também para dificultar 

a implantação, a falta de recursos, já 
que o que o Ministério da Saúde ga-
rante apenas 30% do necessário para 
o funcionamento do equipamento. 
Os outros 70% ficariam por conta 
do município.  “A gente não pode 
se arriscar a montar uma estrutura 
complexa de atendimento,  ter paci-
entes graves sem a presença de um 
médico para garantir essa atenção; 
além do que o município não conta 
com recurso federal para ofertar esse 
equipamento”, informa a psicóloga.   
Isto, segundo ela, não compromete 
o atendimento do portador de trans-
torno mental em Curitiba, já que os 
casos de urgência/emergência são 
atendidos pelos CMUMs, que funcio-
nam 24 horas e dispõe de leitos para 
internação de curta permanência.

Oferta de serviços X demanda 
Para a coordenadora do programa 
de Saúde Mental de Curitiba a rede 
do município consegue dar conta da 
demanda.  “A questão é preparar me-
lhor essa rede para o atendimento e 
não somente aumentar o número de 
oferta.  Hoje temos filas  aceitáveis 
no município e conseguimos dar 
uma boa cobertura, mas poderia ser 
melhor na questão da qualificação do 
serviço, porém isto é um processo”, 
afirmou.

Dificuldades para 
implantação da rede
A necessidade de uma melhor capaci-
tação na formação dos profissionais 
de saúde, para atuar neste modelo, 
que exige um trabalho interdiscipli-
nar e em rede; além da participação 
insuficiente de recursos pelo governo 
estadual e federal; foram apontadas 
pela coordenadora do Programa 
de Saúde Mental de Curitiba, como 
dificuldades no processo de implan-
tação da rede. 

Desafios
Entre os desafios na área de saúde 
mental está o trabalho de integração 
dos diversos serviços da rede, pro-

movendo a continuidade de cuida-
dos  para cada  paciente e o estímulo 
à atenção com a saúde mental nas 
mais diversas áreas da saúde.  “Para 
isso procuramos promover reuniões 
interdisciplinares entre os equipa-
mentos, para discussão dos planos de 
cuidados e estratégias de ação, o que 
permite uma visão global do trata-
mento realizado na rede”, conclui 
Cristiane Venetikides.

Psicóloga Cristiane Venetikides (CRP-08/04377) 
coordenadora do Programa de Saúde Mental 
de Curitiba.

 “A questão é preparar 
melhor essa rede para 
o atendimento e não 
somente aumentar o 
número de oferta.” 

* Informações enviadas por Angela 
Maria Gruener Lima, da coordenação 
municipal de Saúde Mental de 
Londrina.

A Rede
Londrina conta com três Centros 
de Atenção Psicossocial (um CAPS 
Infantil, um CAPS álcool e drogas 
e um CAPS III), para atendimento 
exclusivo à população do município; 
um Pronto Socorro Psiquiátrico (que 
funciona junto ao CAPS III) e é refe-
rência para os 19 municípios da 17ª 
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Regional de Saúde para atendimentos 
de urgência e emergência e referên-
cia para 16ª, 18ª, 19ª e 22ª RS para 
regulação de internação em hospital 
psiquiátrico; 10 Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) e 52 Uni-
dades Básicas de Saúde onde atuam 
77 equipes do Programa de Saúde da 
Família. Existe ainda na rede de 
atendimento um hospital dia (com 30 
leitos), um ambulatório de psiquiatria 
(1600 consultas/mês para Londrina 
e região); um Hospital Psiquiátrico 
(200 leitos) e a Clínica Vila Norman-
da - para usuários de álcool e outras 
drogas do sexo masculino (65 leitos), 
sendo estes privados, conveniados ao 
SUS. Atualmente a rede especializada 
atende cerca de 4.500 usuários/mês.

CAPS III
Um dos serviços que compõe a Rede 
de Atenção à Saúde Mental de Lon-
drina é o CAPS III – no PR apenas 
Londrina e Cascavel possuem este 
equipamento.  Ele é previsto, pelo 
Ministério da Saúde,  para municípios 
com mais de 200 mil habitantes, para 
garantir a oferta de serviços de grande 
complexidade, contam com leitos 
para internação de curta duração 
e funcionam 24 horas. Para a coor-
denadora municipal de Saúde Men-
tal de Londrina, Angela Lima, esse 
equipamento “é muito importante 
dentro da estrutura de saúde mental 
e da Reforma Psiquiátrica, pois conta 
com recurso da hospedagem notur-
na, para os casos de maior complexi-
dade, infelizmente é um “equipamen-
to” caro, e o repasse através de APAC 
não é suficiente para custear todas as 
despesas”, avalia.

O CAPS III de Londrina conta 
com uma equipe multidisciplinar - 
Psicólogo, Enfermeiro, Assistente 
Social, Terapeuta Ocupacional, Edu-
cador Físico, Técnico de Enferma-
gem,  Instrutor de Oficina Terapêu-
tica e Médico Psiquiatra (este para 
atendimento durante o dia) - e 05 
leitos para internação de curta per-
manência.   

Oferta de serviços x demanda
Apesar de contar com vários equi-
pamentos e atender, a partir dos três 
CAPS, uma média de 850 pacientes/
mês e de realizar, mensalmente, uma 
média de 1.900 consultas, a coorde-
nadora da Saúde Mental de Londrina 
admite que os recursos ainda não são 
suficientes para atender a demanda, 
tem necessidades dos usuários que 
requerem outras estruturas, como 
leito em hospital geral ou residências, 
para citar alguns.

Atendimento de urgência/
emergência x eletivo
Hoje, nos casos de urgência e 
emergência, os usuários de Londrina 
e região são conduzidos pelo SAMU 
ou por procura espontânea ao Pron-
to Socorro Psiquiátrico, que funciona 
24 horas e fica no bairro Jardim Alto 
da Boa Vista (região norte). Nos ca-
sos em que eles já estão em tratamen-
to nos CAPS III, Infantil ou Álcool 
e outras Drogas, eles são acolhidos 
para atendimento pela própria equipe 
de referência. 

O atendimento eletivo não é regu-
lado, o usuário procura os mais di-
versos recursos: atenção básica, PS 
psiquiátrico, ambulatório de psiquia-
tria ou os CAPS.

Reivindicação
“Em Londrina defendemos a territo-
rialização, integralidade da assistência 
e cuidado continuado (pronto so-
corro integral, leito em hospital geral, 
atenção em saúde mental na atenção 
básica integrados aos CAPS), ou seja, 
que os usuários com transtorno 
mental sejam atendidos nos mes-
mos equipamentos de forma integra-
da com os serviços especializados”, 
informa  Angela Lima.

Dificuldades
A falta de recursos foi destacada 
como uma das dificuldades para efe-
tiva implantação da Rede de Atenção 
à Saúde Mental e atendimento das 
necessidades dos usuários. “Precisa-

mos contar com leitos em hospitais 
gerais, com pronto socorro integral, 
com maior capacitação da atenção 
básica para as questões de saúde 
mental, com residências terapêuticas, 
com casa de acolhimento transitório, 
com consultório de rua, com pro-
grama de redutores de danos, com 
serviço hospitalar de referência para 
álcool e outras drogas e com núme-
ro maior de CAPS, já que Londrina 
tem 500 mil habitantes, comportan-
do, portanto, mais dois CAPS II. A 
questão é que não está assegurado o 
custeio integral dos serviços, sendo 
orientação que o financiamento seja 
tripartite (participação da União, 
Estado e Município). A maioria dos 
municípios tem investido na saúde 
recursos próprios acima do precon-
izado, 15%, a exemplo de  Londrina 
que investe aproximadamente 25%.  
O que se reivindica é um aporte fi-
nanceiro maior do Estado e União.

Desafios
Angela Maria Gruener Lima afirma 
que “um dos desafios na saúde men-
tal é conseguir a  integração dos equi-
pamentos da rede.  Essa é uma busca 
permanente, avança-se um pouco a 
cada dia, mas há muito ainda a fazer”.

* Informações repassadas pela coor-
denadora da Saúde Mental de Mar-
ingá, psicóloga Alessandra Massi 
Puziol Alves (CRP-08/05795). 

A Rede
A Rede de Atenção à Saúde Mental 
em Maringá é formada por 25 Uni-
dades Básicas de Saúde, dois Centros 
de Atenção Psicossocial (1 CAPS 
II e  01 CAPS-ad), sete Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), 
um ambulatório de Saúde Mental, e 
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duas Residências Terapêuticas, que 
são referência para aproximadamente 
350 mil moradores de Maringá. Pos-
sui também uma Emergência Psi-
quiátrica e um Hospital Psiquiátrico 
de referência para cerca de 1,2 milhão 
de habitantes de três Regionais de 
Saúde.  

Projeto Consultório de Rua
O Projeto Consultório de Rua,  do 
Ministério da Saúde, é o mais novo 
equipamento da rede.  Ele foi im-
plantado em Maringá, em 2010, para 
atender a população usuária de dro-
gas, em situação de vulnerabilidade e 
que não busca os serviços de saúde, 
nem para tratamento da dependência 
química, nem para qualquer atendi-
mento de saúde. Esse serviço visa 
estabelecer vínculo com os profis-
sionais da saúde e da assistência so-
cial, integrantes do projeto, para pos-
teriormente ampliar o vínculo para 
a Rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e para o Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS) do município, 
tentando resgatar sua condição de ci-
dadão. A equipe que atua neste proje-
to é formada por: um Psicólogo, um 
Assistente Social, um Enfermeiro, 
um Técnico de Enfermagem e três 
Redutores de Danos. Nos primeiros 
seis meses a meta para o projeto é o 
reconhecimento das áreas de vulne-
rabilidade da cidade e a construção 
de vínculos de confiança com a pop-
ulação das áreas escolhidas para o 
trabalho.

Emergência psiquiátrica 
Os casos emergenciais são atendidos 
no Serviço de Emergência Psiquiátri-
ca, que funciona 24 horas, no Hospi-
tal Municipal de Maringá. É um ser-
viço de referência para Maringá para 
os 66 municípios da 11ª, 13ª e 15ª 
Regionais de Saúde e atende todas 
as faixas etárias. Esse serviço realiza 
avaliação psiquiátrica e encaminha 
o usuário para o tratamento mais 
adequado ao seu quadro, podendo 
ser internado no próprio serviço, o 
qual possui 26 leitos ou no Hospital 
Psiquiátrico de Maringá ou, ainda, 

ser referenciado para os CAPS e/
ou UBS, após avaliação.  Desde sua 
implantação, em 2003, o serviço de 
Emergência Psiquiátrica é a porta de 
entrada para o Hospital Psiquiátrico.

Atendimentos eletivos
Os atendimentos eletivos em psiquia-
tria são realizados pelo ambulatório 
de saúde mental – CISAM – Centro 
Integrado de Saúde Mental, localiza-
do na Rua das Camélias, 32 - Zona 
05.

Dificuldades
O município possui grande deman-
da para atendimento psicológico na 
Atenção Básica. Esta procura gera 
uma necessidade de reorganização 
das atividades desenvolvidas, princi-
palmente enfocando a prevenção e a 
promoção à saúde. Estas áreas rece-
beram um reforço com a implanta-
ção de sete equipes do NASF – Nú-
cleo de Apoio à Saúde da Família, 
que desenvolvem atividades visando 
a promoção da saúde mental e atuam 
também, em três frentes: o usuário 
portador de transtorno mental, seus 
cuidadores e os profissionais da rede 
básica. Também há grande deman-
da de atendimento de crianças e ado-
lescentes com transtornos mentais, 
incluindo a drogadição, uma lacuna 
que acredita-se será preenchida a par-
tir da implantação do CAPS Infan-
til previsto para acontecer ainda no 
primeiro semestre deste ano. Outra 
dificuldade, segundo a psicóloga 
Alessandra Alves, se refere ao não 
interesse dos médicos psiquiatras 
em concorrer às vagas dos concur-
sos públicos ou serem contratados 
como prestadores de serviços. Nos 
últimos anos, vários concursos públi-
cos foram realizados, porém, mesmo 
após melhorias nas condições de tra-
balho, não houve candidatos.

Desafios
Entre os desafios para a efetivação da 
Rede de Atenção à Saúde Mental, em 
Maringá, segundo a psicóloga co-
ordenadora da Saúde Mental, está o 
desenvolvimento da cultura de rede, 

 

Internação
Apesar da previsão da implantação da 
Rede de Atenção à Saúde Mental, nos 
municípios, a Lei 10.216/2001 não des-
carta a necessidade de internação hospita-
lar, quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes.
Segundo a Lei da Reforma Psiquiátrica 
essa internação pode se dar de maneira 
voluntária (com o consentimento do 
usuário); involuntária (sem o consen-
timento do usuário e a pedido de ter-
ceiro) ou compulsória (determinada pela 
Justiça).

já que “em todos os serviços busca-
se valorizar, estimular e possibilitar a 
troca de informações entre as equi-
pes, visando o desenvolvimento de 
um trabalho multiprofissional e con-
tra referenciado entre os serviços da 
rede.  Muitos profissionais da saúde, 
já perceberam a necessidade de um 
olhar integral aos pacientes. No en-
tanto, este é um grande desafio que 
temos pela frente, pois a dificuldade 
em incluir as pessoas com transtor-
nos mentais na rotina dos serviços de 
saúde ainda é grande, apesar do mu-
nicípio contar com várias iniciativas 
que estão alcançando muito sucesso 
e que se tornam referência para os 
demais profissionais da rede de aten-
ção em saúde mental”.

Conforme a psicóloga o estímulo e 
a capacitação dos serviços de saúde, 
para o acompanhamento e atendi-
mento às pessoas com transtornos 
mentais, incluindo a drogadição, 
acontecem através de treinamentos, 
oficinas e capacitações em Saúde 
Mental a todas as categorias profis-
sionais da área da saúde e das demais 
Secretarias Municipais envolvidas 
direta ou indiretamente com esta cli-
entela. Um projeto de capacitação 
continuada à Atenção Básica, vincu-
lado ao Projeto das Especificidades 
Regionais com financiamento do 
Ministério da Saúde, tem alcançado 
resultados positivos. O projeto con-
siste em discussões dos casos mais 
complexos acompanhados pela Aten-
ção Básica. Participam um Médico 
Psiquiatra, Médicos Clínicos Gerais 
e do PSF, Psicólogos, Assistentes So-
ciais, Enfermeiros, Agentes Comuni-
tários de Saúde e os profissionais do 
NASF.
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Num regime democrático pressupõe-se a par-
ticipação da população nas decisões que afetam 
diretamente sua vida. O maior e mais conhe-

cido exemplo disso é o direito ao voto, através do qual a 
população escolhe seus representantes. Este processo de 
eleição é conhecido como democracia representativa. Um 
outro exemplo, com menor difusão, é a democracia par-
ticipativa, processo pelo qual o cidadão pode, ele mesmo, 
contribuir na formulação das políticas que garantam os 
seus direitos. Neste ano, podemos participar ativamente 
na construção da cidadania, por meio das conferências 
de saúde.

A população deve ser a maior beneficiada desse proces-
so, por isso ocorre de forma em que os usuários do 
SUS representam 50% dos participantes. Os gestores e 
prestadores de serviço somam 25% e os trabalhadores 
– categoria em que os psicólogos estarão inseridos – 
configuram os outros 25%. As conferências ocorrem nas 
esferas municipais e estaduais a cada dois anos; na nacio-
nal a cada quatro. 

Nessas conferências são elaboradas teses e propostas que 
deverão pautar as ações dos governantes para os anos 
seguintes, bem como a eleição dos conselhos (estaduais 
e municipais) de saúde, que fiscalizarão essas ações no 
período entre conferências.

O CRP-08 historicamente participa deste processo 
democrático, e este ano não será diferente. Dentre as 
formulações do VII Congresso Nacional da Psicologia, 
as teses das últimas conferências e os debates realizados 
pelo CRP, defenderemos as seguintes diretrizes:

• Estimular a Intersetorialidade;

• Incentivar o fechamento dos leitos de hospitais 
psiquiátricos, a desinstitucionalização e a realocação 
de recursos antes destinados aos hospitais psiquiátri-
cos para a implantação de serviços substitutivos, pre-
vistos pela reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, 
com ênfase para os serviços de CAPS III;

• Defender a realização de concursos públicos, im-
plantação de plano de carreira e de vencimentos e 
redução de jornada de trabalho para 30 horas para os 
profissionais atuantes no SUS;

O CRP-08 nas 
conferências
de saúde

• Incentivar a política do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), com atuação do psicólogo nas equi-
pes, fortalecendo a Atenção Primária em Saúde;

• Repudiar os Projetos de Leis do Ato Médico.

Na qualidade de profissionais da área, entendemos que 
a nossa atuação política deve também se pautar pelo co-
nhecimento técnico-científico da profissão. Desta forma, 
os pontos defendidos estão ligados a temas como tempo 
de internamento, redução de danos, territorialidade, edu-
cação em saúde, clínica ampliada, entre outros.
*Psicólogo, Conselheiro do CRP-08, 
Coordenador da Comissão de  Saúde

**Psicólogo, Conselheiro do CRP-08, colaborador nas Comissões 
de Orientação e Ética e de Saúde.

O CREPOP em 2011

A avaliação das atividades do Centro de Referências Téc-
nicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) ao 
longo dos últimos três anos, realizada em reunião nacio-
nal de técnicos e Conselheiros (Regionais e Federal), em 
novembro de 2010, destacou a importância do trabalho 
desenvolvido para o aprofundamento do conhecimento 
sobre a prática profissional da psicologia na área das 
Políticas Públicas e para a produção de referências téc-
nicas. 

No evento também foi destacada a necessidade de rea-
dequação metodológica para as pesquisas em áreas de 
atuação ainda, incipientes para a psicologia, dada a baixa 
concentração de profissionais, bem como, identificou 
dificuldades na produção e entrega das referências técni-
cas. Algumas propostas foram elaboradas e apresentadas 
na Assembleia das Políticas da Administração e das Fi-
nanças do Sistema Conselhos de Psicologia (APAF) de 
dezembro, resultando na definição de apenas duas novas 
áreas de pesquisa  para 2011: a prática profissional da psi-
cologia nas políticas públicas voltadas para os idosos e 
segurança pública. •

políticaspúblicas

*Bruno Jardini Mäder (CRP 08/13323) 
** Guilherme Bertassoni da Silva (CRP 08/10536) 

Fique atento as datas das conferências de saúde.  A eta-
pa municipal acontece de 1º/04 a 15/07.  No Paraná, 
a etapa estadual será de 20 a 22/10 e a Conferência 
Nacional de Saúde de 30/11 a 04/12/2011.
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A COE apresenta-se neste primeiro contato do ano 
de 2011, relatando as atividades desenvolvidas 
no ano de 2010, aproveitando que esse é o ano 

temático da avaliação psicológica para estarmos atentos à 
discussão e divulgação do panorama dessa realidade entre 
as que constituem também incidência de representação 
recebida pelo CRP. 

Em 2010, até o mês de agosto, a Comissão reuniu-se to-
das as quartas feiras do mês, a partir do mês de janeiro, 
no horário das 13hs às 16hs, exceto quando da realização 
de oitivas de instrução, tendo um total de 23 reuniões da 
comissão.  As reuniões são constituídas de planejamento 
prévio de pauta, agenda de despachos de documentos, 
registros e de realização continua de ata sobre as ativi-
dades desenvolvidas.

No total, a COE está com 44 representações em anda-
mento, sendo um de 2007; dois de 2008; 15 de 2009.
► Um em fase de recurso de julgamento
► Sete em fase de instrução
► 13 em fase de reconsideração – sendo um com indicação de 
arquivamento e um de extinção 
► Três aguardando julgamento
► Dois esclarecimentos prévios
► Quatro com relatório preliminar para apreciação da AJUR 
► Demais, apreciação da COE. 

A maioria das Representações constituíram-se dos se-
guintes temas: avaliação psicológica, laudos, abuso e as-
sédio, práticas não reconhecidas, formas de contrato e 
valores.

Recebeu 17 denúncias, com os seguintes encaminhamen-
tos:

● Seis propostas de Instauração pela COE – fase de 
reconsideração
●  Um Arquivamento Preliminar
●  10 em fase de esclarecimentos e elaboração de relatório 
preliminar.

Foram realizadas no total treze oitivas, sendo nove de ins-
trução e quatro de esclarecimentos.

Foram realizados quatro julgamentos, com as seguintes 
penalidades:

● Duas Advertências – ambos com prazo para recurso 
junto ao CFP 

● Duas Censuras Públicas – uma com recurso no CFP 
e outra com aplicação da pena pelo regional (sem re-
curso).

 Foram aplicadas três penalidades (duas advertências e 
uma Censura Pública).

De setembro a dezembro/2010, na gestão do XI 
Plenário, aconteceram: 

● Oitivas de instrução (5) e esclarecimentos (1) = 6

● Julgamentos: 3 –  sendo aplicada a pena de Advertência 
- 1 com recurso ao CFP  

● Aplicação de penalidade: 2.

Os Membros constituídos na comissão em 2010: 
● 4 conselheiros (2 efetivos e2 suplentes)

● Colaboradores: 02.

A COE fez capacitação aos novos conselheiros. •

NotAs
São José dos Pinhais
A partir de recente visita da Comissão de Orientação e 
Fiscalização do CRP-08 e respaldado no Código de Ética 
da Profissão, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
enviou oficio à Secretaria Municipal de Segurança Pública 
de São José dos Pinhais, solicitando adequações na Guar-
da Municipal, local onde são realizadas as Avaliações Psi-
cológicas para concessão de registro e/ou porte de arma 
de fogo.  O objetivo é garantir o isolamento acústico e o 
sigilo profissional dos psicólogos que trabalham no local.

Contenda
O Conselho Regional de Psicologia do Paraná enviou ofí-
cio ao Prefeito Municipal de Contenda, manifestando a 
sua indignação pela forma como aconteceu o processo de 
contratação de Psicólogo para trabalhar junto ao CAPS 
do município. Conforme informações repassadas ao CRP, 
a contratação aconteceu na modalidade de licitação, de-
nominada pregão eletrônico, em que se busca o menor 
preço.  Com base em duas legislações – a Lei nº 8.666/93 
que estabeleceu normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e a Lei 10.520/02, que instituiu a 
modalidade de licitação denominada pregão, para aqui-
sição de bens e serviços comuns - o parecer da assessoria 
jurídica do CRP-08 é que essa modalidade é inadequada 
para a contratação de profissional Psicólogo, visto que as 
atividades deste são consideradas serviços técnicos profis-
sionais especializados e não comuns; e que a oferta de 
preços em lances sucessivos, é um desmérito à qualifica-
ção do profissional, é “um aviltar a atividade, assemelhan-
do-a a um produto”.  

Relatório 
de Atividades 2010

colunaética
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Segundo previsões no próximo ano o mundo vai 
acabar.   Tentei controlar meus absurdos pensam-
entos sobre o que fazer ou deixar de fazer antes de 

2012.  Divido aqui algumas das insanidades publicáveis, 
talvez compatíveis com as suas.

   Seguramente moro em Curitiba, que, pelos novecentos 
metros de altura, as ondas possivelmente não irão atingir.   
A terra aqui é geologicamente antiga e pouco predisposta 
a terremotos.  Os ventos, estes sim, oferecem algum peri-
go.  Tenho que pensar em abrigos subterrâneos, túneis e 
galerias.  Água, comida, pasta de dente, camisinhas, muito 
tenho que estocar.  Tudo isto se eu sobreviver!  Serei eu 
um dos escolhidos das naves extraterrestres que circun-
dam a terra e serei salvo?  Sem a minha família eu não 
vou!  Agora existe uma urgência e preciso nomear as coi-

ANTES QuE O MuNDO 

A C A B E
sas importantes.  Ou deixo mesmo o mundo se acabar?

Agora, aos cinqüenta anos, lembro que passei pelo final 
dos tempos algumas vezes, sem que Nostradamus tivesse 
feito qualquer previsão.  Afinal, o que é o fim de uma 
relação amorosa, por exemplo?  Ah, assim também é para 
alguns amigos quando  o time cai seguidamente para a 
segunda divisão do campeonato nacional.  Quantas de-
cisões urgentes eu tomei e quais realmente coloquei em 
prática?  E se o mundo já se acabou e estamos vivendo 
uma experiência mística  tal qual o seriado “LOST” ?

De tantas dúvidas penso ser sensato continuar ajudando 
àqueles em que alguns de seus mundos ruíram mesmo 
antes do planeta acabar.  Viver em um mundo sem sen-
tido parece muito mais grave do que o final dos tempos. •

psicólogodaSilva

Tonio Luna (CRP-08/07258)
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Gestão 2010-2013

4Campanha de Natal 2010 - Consegui-
mos 70 brinquedos e 500 cartilhas  “turminha da 
segurança” (cedidas pelo SICRIDE), que fizeram a 
alegria das crianças de matinhos.
Em novembro voltaremos a arrecadar brinquedos 
para o natal de 2011. 

4Conhecendo o Sindypsi – Você sabe qual 
é a Visão, Missão e Valores do seu Sindicato? Visite 
o site e conheça mais.

Condições de Trabalho
Muitos psicólogos tem denunciado junto ao Sin-
dypsi suas condições de trabalho. Mostrando os 
abusos, injustiças e situações constrangedoras a 
que são submetidos.

Estas denuncias nos permitem, junto com a asses-
soria jurídica, buscar formas de enfrentamento a 
estes abusos.

Traga sua denuncia também, assim poderemos 
identificar, denunciar e enfrentar o aviltamento da 
psicologia.

Concursos
Os editais de concursos promovidos pelas prefeitu-
ras paranaenses mostram, acintosamente, que não 
há respeito pelos psicólogos. A carga horária é alta, 
o salário é baixo e desigual a outros profissionais 
de curso superior, mostrando um tratamento dis-
criminatório e de desconsideração contra os psi-
cólogos.

Ao saber de concursos em seu município comuni-
que imediatamente ao Sindypsi, para que possamos 
avaliar o edital e tomar medidas de correção, sus-
pensão ou cancelamento daqueles que não oferece-
rem condições dignas de trabalho e salário.

Próximos passos
A luta pelas 30 horas e piso salarial são focos de 
ação do Sindypsi para este ano.  Manifeste sua 
opinião, posicione-se e venha colaborar para que 
a psicologia tenha conquistas e seja reconhecida 
como ciência e profissão.

2011 nos espera...

contato 29



30 contato

O  bullying é uma expressão que   
tem origem na palavra ingle-
sa bully e significa valentão, 

brigão. Como verbo, quer dizer amea-
çar, amedrontar, tiranizar, oprimir, in-
timidar, maltratar.

O primeiro a relacionar a palavra ao 
fenômeno foi Dan Olweus, profes-
sor da Universidade da Noruega. Ao 
pesquisar as tendências suicidas entre 
adolescentes, Olweus descobriu que a 
maioria desses jovens tinha sofrido al-
gum tipo de ameaça e que, portanto, 
bullying era um mal a combater. Ai-
nda não existe termo equivalente em 
português, mas alguns psicólogos e 
estudiosos do assunto o denominam 
“violência moral”, “vitimização” ou 
“maus tratos entre pares”, uma vez que 
se trata de um fenômeno de grupo em 
que a agressão acontece entre iguais, 
estudantes, tanto do sexo masculino 
quanto do sexo feminino. 

Os atos de violência (física ou não) 
ocorrem de forma intencional e re-
petitiva contra um ou mais alunos 
que se encontram impossibilitados 
de fazer frente às agressões sofri-
das. Tais comportamentos não apre-
sentam motivações específicas ou 
justificáveis. Em última instância, 
significa dizer que, de forma “natu-
ral”, os mais fortes utilizam os mais 
frágeis como meros objetos de di-
versão, prazer e poder, com o intuito 
de maltratar, intimidar, humilhar e 
amedrontar suas vítimas. O bullying 
se configura, geralmente com uma 
atitude de desrespeito ao outros e às 
diferenças individuais.

As formas de bullying são: 

● Verbal (insultar, ofender, falar mal, 
colocar apelidos pejorativos, “zoar”) 

● Física e material (bater, empurrar, 
beliscar, roubar, furtar ou destruir 
pertences da vítima) 

● Psicológica e moral (humilhar, ex-
cluir, discriminar, chantagear, intimi-
dar, difamar) 

● Sexual (abusar, violentar, assediar, 
insinuar) 

● Virtual ou Ciberbullying (bullying 
realizado por meio de ferramentas tec-
nológicas, tais como celulares, filma-
doras, máquinas fotográficas, sites de 
relacionamento e a internet em geral).

Quando se aborda sobre o tema é 
comum a menção à tríade: agressor, 
agredido e espectador.

Os que praticam o bullying são cha-
mados de “agressores”, ou seja, são 
aqueles que vitimizam os mais fracos, 
têm pouca capacidade de se colocar no 
lugar dos outros. Normalmente sentem 
necessidade de dominar e subjulgar os 
outros, de se impor mediante o poder. 
Costumam ser impulsivos, irritando-
se facilmente e tendo baixa resistência 
para lidar com contrariedades e frus-
trações. 

As vitimas sentem-se solitárias, iso-
ladas, incompreendidas, indefesas. 
Sofrem silenciosamente, de maneira 
cruel e velada e podem tornar-se re-
féns de uma ansiedade flutuante e 
circulante que interfere em seus pro-
cessos de aprendizagem, pela exces-

siva mobilização psíquica de medo, 
constrangimento, angústia e raiva 
reprimida.

A testemunha ou espectador é o que 
presencia o bullying, mas não o pratica 
nem o sofre, representando a maioria 
dos alunos que convive com o pro-
blema e prefere não se manifestar, por 
ter medo de se tornar o próximo alvo 
do agressor. Mesmo não sofrendo as 
agressões diretamente, muitos deles 
podem se sentir inseguros e incomo-
dados. Alguns espectadores reagem 
negativamente, uma vez que seu direito 
de aprender em um ambiente seguro 
e solidário foi violado, o que pode in-
fluenciar sua capacidade e progresso 
acadêmico,emocional e social.

Além da tríade dos envolvidos, vale 
mencionar o contexto onde o fenô-
meno pode  ocorrer,sendo frequente 
nas escolas (públicas  e particulares) 
e sua incidência mais usual costuma 
ser longe do olhar e da escuta dos 
adultos.

O bullying pode desencadear proces-
sos prejudiciais ao desenvolvimento 
psíquico dos seus envolvidos. Comu-
mente a literatura focaliza apenas os 
sentimentos da vítima, como baixa 
auto-estima, pensamentos de vin-
gança, dificuldades de aprendizagem, 
problemas psicossomáticos.

Muitas vezes o fenômeno começa em 
casa. Entretanto, para que os filhos 
possam ser mais empáticos e pos-
sam agir com respeito ao próximo, 
é necessário primeiro a revisão do 
que ocorre dentro de casa. Os pais, 

Reflexões  sobre o 
      BULLYING 

Vera Regina Miranda (CRP 08/01386)¹

artigocontato
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muitas vezes, não questionam suas 
próprias condutas e valores, eximin-
do-se da responsabilidade de assumir 
seu papel de educadores. Ressalta-se 
que o exemplo dentro de casa é fun-
damental, já que o ensinamento da 
ética, solidariedade e altruísmo se ini-
cia ainda no berço e se estende para o 
âmbito escolar, onde as crianças e a-
dolescentes passarão grande parte do 
seu tempo e de seu desenvolvimento.

A identificação precoce do bullying 
pelos responsáveis (pais e professo-
res) é de suma importância. As cri-
anças normalmente não relatam o 
sofrimento vivenciado na escola, por 
medo de represálias e por vergonha. 
A observação dos pais sobre o com-
portamento dos filhos é fundamen-
tal, bem como o diálogo franco entre 
eles. Os pais não devem hesitar em 
buscar ajuda de profissionais da área 

de saúde mental, para que seus filhos 
possam superar traumas e transtor-
nos psíquicos.

Diante da constatação e da compro-
vação das conseqüências e prejuízos 
que a violência velada ou explícita 
chamada de bullying traz para os indi-
víduos envolvidos, se faz necessário 
pensar em estratégias de interven-
ção que visem diminuir esses atos 
de violência e que possam promover 
o desenvolvimento de indivíduos 
movidos pela ética e pela lei do bom 
convívio. Todos desejamos que as 
escolas sejam ambientes seguros e 
saudáveis, onde crianças e adolescen-
tes possam desenvolver, ao máximo, 
os seus potenciais intelectuais, afeti-
vos e sociais. O bullying e o desres-
peito tendem a desaparecer onde haja 
um clima de atenção e de vínculo en-
tre as pessoas e, nesse sentido, é vital 

o investimento  em valores morais e 
em um clima que proporcione e pro-
mova comportamentos favoráveis e 
benéficos de auto-responsabilidade, 
intencionalidade, cooperação e de 
paz  entre todas as pessoas. 
REFERênCIAS: 
SILVA,A.B.B.Cartilha do bullying.Brasília,2010
www.cnj.jus.br

FANTE, C. Fenômeno Bullying: como prevenir a 
violência das escolas e educar a paz. Campinas: Veruz, 
2005.

REGO, TERESA CRISTINA.   Bullying, um prob-
lema que merece tradução. Revista Nova Escola.     
www.revistaescola.abril.com.br/ensino-medio/bully-
ing-problema-merece-traducao-475045.shtml  
(acessado em 09/11/2010).

1-Integrante da Comissão de Psicologia Escolar/Edu-
cacional do CRP-08.

Texto produzido com a colaboração das psicólo-
gas Maria Elizabeth Nickel Haro (CRP-08/00211) e 
Theresinha Vian Rambo (CRP-08/12200), além da 
acadêmica de Psicologia da Universidade Positivo Re-
beca Valério Rosenstock. •

Casa do
Psicólogo
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CURSO DE PSICOFARMACOLOGIA
PARA PSICÓLOGOS

objetivo: ampliar os conhecimentos referentes 
ao psicofármacos 

ministrante: dra. elke  Fabíola oliveira, Crm17085
local: Curitiba - pr | data: 25 e 26/03/2011 
informações: germinarcursos@hotmail.com

(41) 9133-0065 luciane | (41) 9129-7059 odette

 
XI CONGRESSO BRASILEIRO 

DE PSICOTERAPIAS CORPORAIS
promovido por: Centro reichiano (Crp-08-pJ/00098)

data: de 23 a 25/06/2011
local: Hotel pestana

rua Comendador araújo, 499 - Centro
mais informações pelo site: www.centroreichiano.com.br  

ou fone: (41) 3263-4895.

contatoagenda

Em Curitiba:

PSICOLOGIA DO TESTEMUNHO E FALSAS 
MEMÓRIAS (PSICOLOGIA FORENSE)
promovido por: universidade positivo

local: universidade positivo
datas:  05, 12, 19 e 26/04/2011 | 03, 10, 17, 24/05/2011

Horários: das 7h30 às 11h10 ou 
das 19h às 22h40

inscrição no site: www.up.com.br 
informações: psicologiajuridica@terra.com.br

CURSO DE TERAPIA INDIVIDUAL 
E FAMILIAR SISTÊMICA

promovido por: interCeF (Crp-08-pJ/00215)
início: 26/03/2011 (um sábado ao mês) 
mais informações: www.intercef.com.br 

intercef@intercef.com.br | tel/FaX: 41-3338-8855

FORMAÇÃO 
EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

promovido por: Qualità - avaliações psicológicas 
e treinamentos ltda. (Crp-08-pJ/00197)

início: 19/03/2011
local: r. Constantino marochi, 438 – loja 02

mais informações pelo site: www.qualitapsi.com.br ou 
pelo fone:  (41)3353-2871| e-mail: qualitapsi@uol.com.br 

FORMAÇÃO EM 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGIA

promovido por: lysle marley Farion de aguiar 
(Crp-08/06930)

data: de 09/04 a 12/11/2011
local: travessa João turin, 37 - cj 202 – batel

 informações e inscrições: www.avaliacaopsicologica.com 
(41) 3233-1422

CURSO DE PSICOLOGIA HOSPITALAR 
(MODALIDADES: PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA)

promovido por: Grupo psicosaude
início: março/2011

local: Hospital vita Curitiba e vita batel
mais informações pelo site www.psicosaude.com.br ou 

fone: (41) 9971-4408 | (41)8418-6797.

FORMAÇÃO EM EMDR 
promovido por: alice skowronski (Crp-08/05044) 

e silvana ricci salomoni (Crp-08/01126) 
data: abril/2011 

local: rua pe. anchieta, 1846 – andar cs.
mais informações pelo site: www.psicotraumaas.com.br / 

alicesk04@gmail.com
ou fone: (41) 3336-9051/3019-1492/9640-9281.

CURSO “A PORÇÃO FEMININA E MASCULINA
NO SER E NA CULTURA”

promovido por: psic. Cleia elira lyra (Crp-08/00025)
data: 29 e 30/03/2011
local: instituto Clarear

alameda Júlia da Costa, 779 - Centro 
inscrições: na secretaria do Clarear

informações: contato@clarear.net | (41) 3018-5008 e/ou
www.clarear.net/ofemininoeomasculinonoserenacultura 

CURSO SELEÇÃO 
E RETENÇÃO DE TALENTOS

promovido por: psic. luiz delfino basilio dos santos
(Crp-08/03049)

data: turmas mensais (3o final de semana de cada mês)
local: Cativarh desenvolvimento profissional ltda. 

Crp-08-pJ 00603
inscrições: luizd@cativarh.com.br ou (41) 3327-0133

mais informações: www.cativarh.com.br 

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
DO TRABALHO

promovido por: Faculdade evangélica do paraná
local: r. pe. anchieta, 2770. 

data: início março/2011
inscrições: no site www.faculdadeevangelica.edu.br

mais informações:  www.faculdadeevangelica.edu.br
(41) 3240-5546, com solange ou tânia.

 

SEMINÁRIOS SOBRE OS SEMINÁRIOS
DE JACQUES LACAN

promovido por: vera lucia s. alves (Crp-08/04545) e Gled-
son brugnolo dos santos (Crp-08/8471); psicanalistas.

inicio previsto: 23/03/2011. duração: 2 anos. 
local: r. Jerônimo durski, 850 batel 

informações e inscrições: (41) 9106-6056 / 3339-0058
ou veraalves33@hotmail.com
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► Sublocam-se salas de atendimento com toda infra-
estrutura necessária para seu funcionamento: agendamento 
de consultas com recepcionista, internet wireless, amplo 
salão de cursos, ótima localização, com fácil acesso e 
estacionamento. Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo 
ao Centro Cívico) Ahú. Fone (41) 3019-9553. Curitiba (PR). 
E-mail: contato@espacohummani.com.br

► Locação de salas de atendimento por período, para 
profissionais da saúde em clínica de Psicologia. 
Ótima localização no Batel, em prédio comercial. 
Próximo aos shoppings Curitiba e Crystal
Contato: 41-3035-4038 / 9138-9074 
consultorio@consultorio.psc.br.

Em Londrina:

Em Campinas/SP:

Em Maringá:

► Subloca-se sala para profissionais de saúde em clínica de 
psicologia com ótima localização e estrutura. Próximo à Praça
do Japão. (41) 3019-1588 e (41) 9612-6344. 
 
►  Sublocam-se salas para profissionais de saúde em clínica 
com ótima localização e estrutura.  Dispomos de sala para 
grupos, palestras e cursos.  Disponibilizamos convênios.  
Informações: (41) 3233-7364 ou na Rua Padre Anchieta 1276 - 
Curitiba – PR.

► Locação de sala em Consultório de Psicologia localizado 
na Av. Candido Hartmann, 570, cj 143 - Bairro: Champagnat. 
Dispomos de secretária. Valor da locação:  R$ 8,00 a hora.  
Telefone  para contato: (41) 3335-8360.

Anunciar na Revista Contato é fácil.
Há possibilidade de anúncios gratuitos (editoria Contato Agenda)

ou de anúncios publicitários (seção de espaços comerciais).

Neste caso confira a tabela de anúncios 2011 da Revista Contato,
no site www.crppr.org.br, link Revista Contato. 

   
ESPECIALIZAÇÃO EM

PSICOLOGIA DA SAÚDE
promovido por: psic. ana maria t. benevides pereira 

(Crp/08-is013)
data: 25/03/2011 a abril de 2012

local: pontifícia universidade Católica do paraná 
mais informações inscrições: www.pucpr.br/especializacao/

ou (44) 30262322, ramal 8509 com meire.

CAPACITAÇÃO: DINÂMICA DOS GRUPOS
PSICODRAMA E SUAS PRÁTICAS

promovido por: pós-Graduação: instituto da Família – Ftsa. 
Crp-pJ 08/00440 (reconhecimento: meC e abrateF) 

data: início das aulas abril/2011.
local: rua martinho lutero, 277 - Gleba palhano 

inscrições: abril/2011
informações: (43) 3371-0200 | ifamilia@ftsa.edu.br

www.ftsa.edu.br

classificados

IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE STRESS 
promovido por: dra. marilda e. n. lipp (Crp-06/16187)

data: 31/03 a 2/04/2011
local: Campinas – sp

mais informações e inscrições pelo site 
www.estresse.com.br ou pelo fone (19) 3234-0208.

O prazo de envio de anúncio para a próxima edição da 
Contato encerra em 04/04. A partir de agora a solicitação 
de anúncios deve ser feita através do link:
www.crppr.org.br/editor/file/anuncios_contato_2011.pdf
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inscrição CRP-08
o CRP-08 dá as boas-vindas aos novos 

inscritos de Dezembro de 2010
e Janeiro de 2011

inscriçãoprincipalprovisória

inscriçãoprincipaldefinitiva

vanessa de souza madeiro Crp-08/16098, 

adriana sampaio leite Crp-08/16099 

alessandra Fragoso batista soares Crp-08/16100

ana Carolina massaro Crp-08/16101

ana luiza delchiaro Crp-08/16102

Carlos José pereira de sá Crp-08/16103

Claudia razente Cantero Crp-08/16104

daniel Constantino Cunha Crp-08/16105 

danieli aparecida alfieri dinardi Crp-08/16106

elaine Cristina da silva lima Crp-08/16107

Hellen Carolina de oliveira Crp-08/16108

Karluze suellen morcella Campanini Crp-08/16110

marcela lima da silva Crp-08/16111

priscila sakuma Crp-08/16112

suelen motta Crp-08/16113, tais pazeti valoto Crp-08/16114

Juraci de Cássia araujo tavares Crp-08/16115

Jorge luis ribeiro da silva Crp-08/16116

inês selbach Withoeft Crp-08/16117

raquel akemi Hamada Crp-08/16118

lorena munhoz da Costa Crp-08/16119

aline daniele Zanon Crp-08/16120 

mayara Camargo Cavalheiro Crp-08/16121

luciana Kimiko deguchi Crp-08/16122

adriely sobierai machado Crp-08/16180

maria solineide oliveira alencar Crp-08/16181

Jefferson de Carlos ehlke santi Crp-08/16123

Francieli de Fátima otto Crp-08/16125

patrícia Crestani Crp-08/16126

alexandra Garcia barbosa Crp-08/16127

maria lucia balabuch bezerra Crp-08/16128 

João Gabriel santos ribeiro Crp-08/16129 

alexandre Carlos pereira salviano Crp-08/16130

liz do rocio Granato Crp-08/16131

marina Gasino Jacobs Crp-08/16132 

Karlesy stamm Crp-08/16133

mariana dalmoro Crp-08/16134

Caroline bordin de souza Crp-08/16135

daniel ribeiro branco Crp-08/16136

iris Costa locatelli Crp-08/16137

Claudia das Chagas prodossimo Crp-08/16138

andrea verchai de lima Crp-08/16139

tanise bonfanti maes Crp-08/16140

andrea maura benini Crp-08/16141

Carolina bressiani do nascimento Crp-08/16142

marta viviane Wodonos Crp-08/16143

Cesar de Goes Crp-08/16144

luciana meilus albuquerque Crp-08/16145

amanda Franco andreatta Crp-08/16146

sibele regina baumgartner Crp-08/16147

deiver de lima Greboggy Crp-08/16148

rafael Cordasco penkal Crp-08/16149

dionardo lopes Crp-08/16150

sara Freitas alvarez Crp-08/16151

Camila d´orazio turquet Crp-08/16152

débora Cristina Gineste Crp-08/16153

aline Cristina Zocante mamede Crp-08/16154

Juliane lacowski braz Crp-08/16155

verônica del Gragnano stasiak Crp-08/16156

Claudia rietter Crp-08/16157

barbara andressa botta novo Crp-08/16158

Camila tinti moreira Crp-08/16159

priscila Gongra pereira Crp-08/16160

Jessica de sá Crp-08/16161

Juliane Cristina Cunico bach Crp-08/16162

priscilla lopes albuquerque Crp-08/16163

issana braga da Cruz Crp-08/16164

bruno augusto nascimento abu Hanna Crp-08/16165

Janaina maria Fernandes merhy Crp-08/16166

Karine Carolina melchior silva Crp-08/16167,

patricia motta Cordeiro Gonçalves Crp-08/16168

larissa rodrigues de paula bergamaschiCrp-08/16169

rafaela bugelli Faggiao Crp-08/16170

Jessica danielli Camara Crp-08/16171

sergio Kazuyoshi Fuji Crp-08/16172

etienne estefani silva Gonze de oliveira Crp-08/16173

amanda Gaion pedro rp-08/16174

natalia sant’ana massaro Crp-08/16175

Fernanda de souza borges Crp-08/16176

Quésia Justo de oliveira Crp-08/16177

rauni Jande roama alves Crp-08/16178

thais Fernanda roberto oliveira Crp-08/16179

ricardo Keiti Kurita matsumura Crp-08/16182

andre Henrique scarafiz Crp-08/16183

soraya ruiz de souza sanches Crp-08/16184

vivian Carolina domingues dieter Crp-08/16185

Franciely ribeiro sehaber Crp-08/16186

vanessa rossi roncoleta Crp-08/16187

thiago ohara Crp-08/16188

maria luiza de lima passianotto Crp-08/16189

Joyce lourenia magni da silva Crp-08/16190

izabel Cristina paez Crp-08/16191

maria Carolina bittencourt socreppa Crp-08/16192

erica patricia Cripa Crp-08/16193

aila ludmila bergantini Hirose Crp-08/16194

Jaqueline danizeli de Carlos Crp-08/16195

aline Fernanda sartori Kanegusuku Crp-08/16196

Giovanna alberici Crp-08/16197

Joara aparecida dos santos adão Crp-08/16198

Juliana lima Crp-08/16199

samanta soares dos santos Crp-08/16200

milena valadão nunes Crp-08/16201

natalia barbosa Garbelline Crp-08/16202

Gabriela Ferreira do Couto rosa Crp-08/16203

luciano Carneiro Crp-08/16204

Camila Fernanda de pretto lima Crp-08/16205

lisange de Carvalho Crp-08/16206

Fernanda delai lucas Crp-08/16207

Juliane matucheski Crp-08/16208

Jussara teresinha Henn Crp-08/16209

Fayga dourado Freitas Crp-08/16210

mariana sossella Crp-08/16211

eder menezes Crp-08/16212

bruna soliva Crp-08/16213

adriane de oliveira bueno Crp-08/16214

edirlene dias Crp-08/16215

rozelaine turmina Crp-08/16216

ana paula scherer Crp-08/16217

Cassia Gisele da silva alves Crp-08/16218

antonio luciano soares Crp-08/16219

Jeeziel vieira Jose Crp-08/16220

Janaina Franciele pezzoti Crp-08/16221

ediane de oliveira silva Crp-08/16222

nelise marys lazzari de almeida Crp-08/16223

Frederico nogueira ronconi Crp-08/16224

Janaina del Cielo Crp-08/16225

lucia maria Gonçalves Crp-08/16226

Kelly de lara soczek Crp-08/16227

Ciely Ferreira Goedert Crp-08/16228

Helder de oliveira barbosa Crp-08/16229

angelana bini Crp-08/16230

Fabricio martins Caon Crp-08/16231

valdevina aparecida dos santos Crp-08/16232

marina tiemi Kobiyama sonohara Crp-08/16233

lilian martins patricio Crp-08/16234

thaís Cristina Gui Camargos Crp-08/16235

Carla nadal dos santos Crp-08/16236

Keli regina scherzovski Crp-08/16237

debora Cristina da mata Crp-08/16238

Claudemir da silveira didek Crp-08/16239

Carla Weber bender Crp-08/16240

ana Claudia ribeiro semensato Crp-08/16241

Jaqueline itamara ribeiro de Conti Crp-08/16242

Glaucia Karina danner Crp-08/16243

Camila valeria minzon Crp-08/16244

Carla siqueira de santana Crp-08/16245

Fernanda burbulhan Crp-08/16246

thaimelly tavares Crp-08/16247

Caroline david Geiss Crp-08/16248

silvia rosana Goltz Crp-08/16249

dielli Caroline Capelli Crp-08/16250

regina muniz de Freitas torres Crp-08/16251

roseli orane ingles Crp-08/16252

isabel Cristina Gessi dalmolin Crp-08/16253

lidiane aparecida lopes Crp-08/16254

larissa de Freitas Crp-08/16255

luiz Gustavo rigo Crp-08/16256

tatiana Fernanda pedroso dos santos Crp-08/16257

raquel Cervinhani vieira Crp-08/16258

anne tatila borges Crp-08/16259

tayna Ceccon martins Crp-08/16260 

sandra regina vozeniak dos santos Crp-08/16261

Flavia martuscello Kranz Crp-08/16262

ary brum da silva neto Crp-08/16263

Kyria rebeca moreno brambilla Crp-08/16264

emiliano bortolone lopes Crp-08/16265

mario dwulatka Crp-08/16266

rogerio thomaz Folmann Crp-08/16267

Jamilah narah Wischral Jayme Crp-08/16109

regiane de oliveira de souza Crp-08/16124

adele mathieu roderjan Crp-08/16268

denise truppel Filipaki Crp-08/16269

elzira Cazatto Crp-08/16270

Fabiana potoski Crp-08/16271

Fernanda orlandini Carnelos Crp-08/16272

Karen Fernanda scorsin Crp-08/16273

mariana amelia pereira Cabral Crp-08/16274

nilva aparecida Casagrande Crp-08/16275

renata pinheiro de aquino Crp-08/16276

ricardo neves de oliveira Crp-08/16277

valerio dellalibera Crp-08/16278

Clodoaldo porto Filho Crp-08/16279

sergiana de souza rezende Filgueiras Crp-08/16280.
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alteraçãodeprovisóriaparadefinitiva

inscriçãoportransferência

inscriçãosecundária

pessoajurídica (cadastro)

pessoajurídica (registro)

reativaçãotransferência

segundavia

reativação

margareth de Fatima banas Crp-08/13379

marcelle delmasquio Carleto Crp-08/13588

marcos Fernando da silva Crp-08/13743

livia maria loureiro Fortes Crp-08/13767

nilce lea nunes silva Crp-08/13898

Fernanda rafaela Garcia Crp-08/13921

idalina modesto pedrosa Crp-08/13988

isis schnabel de Freitas Crp-08/13997

ana Carolina Kampmann bittencourt Crp-08/14032

Karina Cervi santos Crp-08/14040

thatiane pontes de oliveira Crp-08/14054

michelle Glaser Jakobi Crp-08/14055

maria rita drula do nascimento Crp-08/14065

ivalci salete Girardi moraes Crp-08/14082

maria Flavia Cabral Guimarães Crp-08/14084

alexandra Ferreira Godinho Crp-08/14092

renata rosolem Crp-08/14118

thalita de oliveira soares Crp-08/14121

egna roberta Ferreira Crp-08/14135

rubiene Jani schmitz Crp-08/14184

Carla Fustinoni Crp-08/14208

renata ortiz da silva Crp-08/14248

Francielly Caroline manzani Crp-08/14250

Catia ines Werner Fischer Crp-08/14253

Carolina ilkiu Coelho Crp-08/14302

blandina vanzella Canesin Crp-08/14309

rosiane martins de souza Crp-08/14328

Wallisten passos Garcia Crp-08/14361

leticia degraf rosas Crp-08/14364,

vanessa dos santos Goncalves Crp-08/14369

barbara Garbugio belasque Crp-08/14371

Gabriela Fassina Crp-08/14396

melina Curioni Cardoso Crp-08/14403

patricia da silva Crp-08/14406

elaine Cristina de barros Crp-08/14476

Cleci odete Zinn de pieri Crp-08/14486

maria Fernanda Zambon merenda Crp-08/14523

daniele de lima vacari Crp-08/14588

amanda magalhães Crp-08/14633

aline Carla rebouças Crp-08/14650

Juliana marques pinc da silva Crp-08/14681

Gislaine de bastiani Crp-08/14836

ana maria oliveira dos santos Hartmann Crp-08/14846

sandra de Fatima teixeira Crp-08/14944

adriele barcelos porto milozo Crp-08/14974

edilaine Cristina Hudzinski Crp-08/15012

Josiane schimidt Gonçalves Crp-08/15017

Yara luiza moreira braguinia Crp-08/15068

Jakeline lissa steudel Crp-08/15076

alzira da luz barboza Crp-08/15114

daiany pereira de melo Gutierres da silva Crp-08/15134

maria laura Garcia sapia monteiro Crp-08/15154

monique manichi marcon Crp-08/15161

Camila siguinolfi de moura alves Crp-08/15174

rosyellen rabelo szvarça Crp-08/15207

dalva de oliveira silva antonio Crp-08/15252

shirlei tatiane dos santos Hillesheim Crp-08/15262

Jucele antunes dos santos de paula Crp-08/15284

roberth miniguine tavanti Crp-08/15295

lylian Zanutto ribeiro Crp-08/15305

melina valera Gasparoto Crp-08/15324

Jilce aparecida Kukul Crp-08/15355

melina lopes Ferreira Crp-08/15380

andrea de alvarenga lima Crp-08/15383

Kelly alves de azevedo Crp-08/15391

Graziela picini Crp-08/15433

barbara rodrigues Caovilla Gonçalvez Crp-08/15438

silvana drabeski da trindade Crp-08/15495

diana Francielle Zanatta Crp-08/15523

liziane mocelin santos Crp-08/15589

adriana satie takano Crp-08/15718

elaine Francieli dos santos de Carvalho Crp-08/15721

Gisele aparecida Fonseca Crp-08/15750

elenice Klettenberg Crp-08/15810

michelle suzana de almeida Gabani Crp-08/15817

patricia androukovitch Crp-08/15818

ana maria Herzog Ziviani Crp-08/15820

Celia Cristina palma vidovix Hornke Crp-08/15825

maryangela Couraça tezelli Crp-08/15842

lenamar Fiorese vieira Crp-08/15877

margot ros s ribeiro dos santos Crp-08/15885

murilo dos santos moscheta Crp-08/16281 renata tatiana alves Crp-08/16282

Cristina shizue Yuasa Crp-08/is-242 lisandra de brito Gaioto Crp-08/is-243

direção segura - pericia medica & psicologica ltda Crp-08/pJ-00610-F1

Greice Gomes leal athayde Crp-08/07239

Kátia porto arakaki Crp-08/08598

rosana Carnieletto Coterli Crp-08/09863

vanessa samara diniz ramirez Crp-08/11093

leila daiana silva sanches Crp-08/12220

liliane lopes rodrigues Crp-08/14251

rosangela Contin Crp-08/01671

elaine Cristina souza Hathy Crp-08/07418

tania regina Cordeiro Crp-08/09913

stela marcia petrazzini Colombo Crp-08/12926

Clarissa matos Crp-08/14503

larissa orsolin Crp-08/15382

ayde moretti Cravo Crp-08/01839

denise de bastos bührer Crp-08/07492

nadair Yanes Cruz Crp-08/07583

emilia de souza dias Crp-08/07586

roselaine de Fátima Fecchio Crp-08/08224

andressa Caroline Correa mores Crp-08/09415

ana maria pelissari Crp-08/09584

leila lilian susko Zotto Crp-08/13147

anne elise Castanho espindula Crp-08/13593

Klinkowski & Facinni ltda Crp-08/pJ-00635

Centro de avaliaçao de Condutores Habilitar boa vista Crp-08/pJ-00489-F1

inovare psicologia ltda Crp-08/pJ-00632

avaliare Clinica de avaliação médica & psicologica ltda Crp-08/pJ-00633

rondotran - Clinica de avaliacao de Condutores ltda Crp-08/pJ-00634

pusch assessoria ltda Crp-08/pJ-00636

Global network Consultoria ltda Crp-08/pJ-00637




