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“Gostaria de parabenizar a equipe que desenvolveu a Campanha do Psicólogo e sua temática. Preocupa-
me os meandros que a sociedade está tomando, confundindo individualidade com individualismo, 
pseudo-autoestima com valorização pessoal, em que a competitividade é superestimulada e a cooperação 
desencorajada. Se não atentarmos para nossos atos pessoais em prol também da coletividade, a vida vai 
ficar sufocada. Encanta-me a preocupação das pessoas com o Planeta, mas se a gentileza e a cooperação não 
forem incentivadas, nosso ar também vai faltar.

Que essa ação ganhe força e não pare de trabalhar pela coletividade. Somos mais fortes quando fazemos 
juntos e maiores quando valorizamos o próximo.”
Maria Marta Ferreira

Psicologia Clínica - CRP-08/16229

cartadoeditor

Nas páginas a seguir, você conhece um pouco mais sobre os pro-
jetos especiais desenvolvidos pela categoria, com destaque para o 
jogo Turma de Valor, sistema que se tornou referência como uma 
ferramenta capaz de desenvolver o senso crítico e promover uma 
reflexão sobre valores universais na educação.

A avaliação psicológica 
para a realização de cirur-
gia bariátrica, a represen-
tação social do psicólogo 
escolar/educacional e os 
informes sobre as princi-
pais conferências regionais 
acompanhadas pelo CRP-
-PR são outros assuntos 
contemplados nesta edi-
ção. •

BOA LEITURA!

A Edição 78 da Revista Contato traz 
para você, leitor, uma reportagem 
que apresenta e explora as questões 

que envolvem a polêmica proposta do Go-
verno Federal de financiar a abertura de vagas nas comunidades 
terapêuticas. A publicação também discute os critérios envolvi-
dos nos processos de democratização do sistema dos Conselhos 
Regionais e do Federal, apontado para a necessidade de se estabe-
lecer um novo direcionamento. 

As temáticas da “Campanha do Psicólogo 2011-2012” são con-
templadas mês a mês e, nesta edição, divulgamos as atividades 
realizadas em setembro pelo CRP-PR, em sua sede, subsedes e 
representações setoriais, sobre a Mobilidade Urbana. Para dar 
continuidade ao trabalho, estão abordados aqui os temas da Cam-
panha para os meses de novembro e dezembro. Por isso, você con-
fere, nesta revista, artigos sobre o consumo responsável e ações de 
políticas públicas voltadas para a doação de órgãos e de tecidos.

cartadoleitor

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





A discussão entre ciência e religião é algo que sem-
pre instigou diversos estudiosos e pesquisadores 
na história da humanidade. É um assunto que 

permeia diversas áreas do conhecimento, inclusive a Psi-
cologia e a Teologia.  Desde os primeiros anos da gradu-
ação em Psicologia, já é possível acompanhar a discussão 
sobre o tema, bem como, minimamente, já se delimitam 
as possibilidades e os limites da religião e das ciências 
psicológicas. No entanto, o currículo atual dos cursos de 
Psicologia não dedica um momento específico para que a 
problemática seja aprofundada, tratando-se, geralmente, 
de um tema que perpassa várias disciplinas da formação e 
está mais voltado ao contexto sociocultural.

A religião está presente na sociedade e faz parte do meio 
social em que o indivíduo está inserido, portanto a psi-
cologia deve considerar essa realidade. Cabe à Psicolo-
gia, dentro de padrões técnicos e éticos, compreender e 
intervir quando necessário, visando o bem-estar global 
das pessoas, sem discriminar ou impor valores, crenças ou 
ideologias. Atualmente, percebe-se um aumento da oferta 
de cursos e também de trabalhos publicados em relação a 
essa temática, com o objetivo de analisar o fenômeno re-
ligioso e suas manifestações, a partir de teorias do campo 
da psicologia, enfocando a possibilidade de diálogo entre 
Psicologia e Teologia.

Posto isso, o presente artigo visa orientar os profissionais 
sobre condutas não éticas que envolvem o tema Psicologia 
e Religião.  O Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
tem se deparado com diversos relatos e denúncias formais 
relativas a esse tema, o que se entende como um alerta aos 
profissionais que têm se valido de referenciais religiosos 
para divulgar e realizar seu trabalho como psicólogos. As 
principais queixas referem-se a psicólogos que se utilizam 
de suas convicções religiosas para intervir no processo te-
rapêutico e induzir o paciente/cliente a certas condutas 
ou a um determinado sistema de valores. Há ainda, pro-
fissionais que emitem pontos de vista e opiniões, sobre 
temas diversos, baseados em crenças religiosas. Essas e 
outras situações infringem o Código de Ética Profissional 
e, principalmente, colocam em risco a qualidade técnica e 
ética do trabalho e o respeito à população.

coforienta
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Psicologia e Religião
Dessa forma, a Comissão de Orientação e Fiscalização, 
embasada pelo Código de Ética Profissional, enfatiza 
pontos importantes e necessários a uma adequada condu-
ta profissional, convidando os psicólogos também à refle-
xão quanto à prática profissional. O Psicólogo não poderá 
estar atrelado a uma convicção religiosa e fazer disso o 
referencial de seu trabalho, pois conforme os princípios 
fundamentais do Código de Ética Profissional:

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

V. O psicólogo contribuirá para promover a uni-
versalização do acesso a população às informa-
ções, ao conhecimento da ciência psicológica, 
aos serviços e aos padrões éticos da profissão.

Ainda no Código de Ética profissional, Art. 2º - ao psicó-
logo é vedado: 

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

f) Prestar serviço ou vincular o título de Psicólo-
go a serviços de atendimento psicológico cujos 
procedimentos, técnicas e meios não estejam 
regulamentados ou reconhecidos pela profissão.

Portanto, a partir do panorama apresentado, orienta-se 
que o psicólogo esteja atento às suas práticas, principal-
mente em relação a questões que envolvem Psicologia e 
Religião. 

Contudo, é fundamental que o profissional preze pelo 
respeito, pela liberdade, pela não discriminação, pela res-
ponsabilidade social e pelos padrões técnicos e éticos da 
profissão, pois a Psicologia não pode estar à mercê de va-
lores religiosos e pessoais, mesmo que em nossa sociedade 
haja grande repercussão das práticas religiosas. •

Orientações de conduta ao profissional da Psicologia
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Cirurgia bariátrica

A avaliação psicológica tem sido uma temática de 
discussão recorrente no CRP-PR, tanto em fun-
ção de sua abrangência e aplicabilidade nos mais 

diversos contextos profissionais, quanto em relação ao 
fato de que este é o ano temático da avaliação psicológica. 
Conforme a própria Psicologia evolui e passa a adentrar 
outros espaços e distintas realidades profissionais, as de-
mandas naturalmente se diversificam e, por vezes, fazem 
com que os profissionais sintam-se insuficientemente 
capacitados para atendê-las, como é o caso do contexto 
da cirurgia bariátrica. Nessa vertente, surge a necessidade 
de que os profissionais, ininterruptamente, renovem seus 
conhecimentos a respeito das possíveis áreas de atuação e 
aprimorem sua prática quanto à avaliação psicológica, a 
fim de melhor atender aos usuários dos serviços de Psico-
logia, conforme previsto no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo:

“São deveres fundamentais do Psicólogo:

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, 
em condições de trabalho dignas e apropria-
das à natureza desses serviços, utilizando 
princípios, conhecimentos e técnicas reco-
nhecidamente fundamentados na ciência psi-
cológica, na ética e na legislação profissional; 

e) Estabelecer acordos de prestação de servi-
ços que respeitem os direitos do usuário ou 
beneficiário de serviços de Psicologia;” 

A Resolução CFP 007/2003 estabelece que “A Ava-
liação Psicológica é entendida como o processo 
técnico-científico de coleta de dados, estudos e in-
terpretação de informações a respeito dos fenôme-
nos psicológicos, que são resultantes da relação do 
indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tan-
to, de estratégias psicológicas – métodos, técnicas e 
instrumentos.” Considerando-se essa definição, cabe 
também ao Psicólogo apropriar-se de informações es-
pecíficas, concernentes ao diagnóstico da obesidade e 
aos procedimentos afetos à área da cirurgia bariátrica, 
para que em sua atuação venha a contribuir e a favo-
recer todo o processo do tratamento do paciente. É 
válido ressaltar que, segundo a Organização Mundial 
de Saúde, a obesidade é vista como uma doença crô-
nica e epidêmica, determinada por múltiplos fatores 
e com morbidades e mortalidade elevadas, dados que 
chamam a atenção para a importância de uma atuação 
criteriosa e adequada à população em questão.

pordentro

contato

Procedimentos para avaliação psicológica
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Há diversos alertas para as equipes multiprofissionais que 
atuam neste contexto, como, por exemplo, a importância de 
que a intervenção cirúrgica seja compreendida como uma das 
etapas do tratamento da obesidade e não como um fim. Ain-
da, a Portaria SUS nº 390/2005, traz em seu item 4.2.2 as 
seguintes determinações: “Equipe de Saúde Complementar 
(apoio multidisciplinar): O serviço deverá contar, em cará-
ter permanente, com: equipe clínica composta por: Clínico, 
Pneumologista, Angiologista/Cirurgião Vascular e Endocri-
nologista; a) Nutricionista; b) Psiquiatra/Psicólogo; c) As-
sistente Social; d) Fisioterapeuta; e) Cirurgião Plástico.”Já na 
Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.942/2010, 
há também especificações no que concerne à Equipe Mul-
tiprofissional, a saber: “Equipe: precisa ser capacitada para 
cuidar do paciente nos períodos pré e transoperatório, e fa-
zer o seguimento do mesmo. Composição: cirurgião com 
formação específica, clínico, nutrólogo e/ou nutricionista, 
psiquiatra e/ou psicólogo. A equipe de atendimento hospi-
talar deve estar familiarizada com as características da po-
pulação atendida e os efeitos dos procedimentos cirúrgicos, 
sendo composta por anestesiologista, fisioterapeuta e equipe 
de enfermagem. Dessa forma, entende-se que ambos os do-
cumentos reafirmam a importância do trabalho do Psicólogo 
no processo do tratamento como um todo, não somente no 
que se refere à realização pontual da avaliação psicológica.

Do ponto de vista específico da Psicologia, alguns fatores 
são elencados como de especial atenção, conforme artigo 
científico prática do psicólogo em equipe multidisciplinar de 
cirurgia bariátrica(*), 2011. Dentre esses é possível citar o le-
vantamento da história clínica do paciente, incluindo hábitos 
e estilo de vida, padrões de comportamento e estrutura fami-
liar, além daqueles especialmente relacionados com o início e 
o desenvolvimento da obesidade. Somando-se a esses elemen-
tos é importante considerar as tentativas de emagrecimento, 
dados da vida social, sexual e profissional, levantamento de 
expectativas frente ao tratamento e ao procedimento cirúrgi-
co, além da investigação referente à presença de compulsões 
e/ou transtornos alimentares, bem como quanto à presença 
de comorbidades.

Há referências significativas também no que alude aos casos 
de depressão associada à obesidade, níveis de estresse e de an-
siedade, constituição da imagem corporal e fantasias associa-
das ao emagrecimento, assim como também são descritos os 
procedimentos que devem ser adotados para que o paciente 
consiga compreender, aceitar e comprometer-se com as mu-
danças inevitáveis, em sua vida e em seus hábitos, para que 
seja possível o alcance dos objetivos do tratamento.

Em atenção às solicitações dos profissionais, o CRP-PR 
elaborou e está disponibilizando em seu site um Roteiro de 
orientação aos profissionais que atuam no contexto da ci-
rurgia bariátrica, contendo mais informações e orientações. 
Quanto aos métodos privativos da Psicologia, aplicáveis 
nesse contexto, estão mais comumente elencados a 

Entrevista Psicológica e também os Testes Psicológicos (vide 
em http://www2.pol.org.br/satepsi/  listagem dos testes 
aprovados para uso) com ênfase aos instrumentos para in-
vestigação dos traços de personalidade dos pacientes. Aqui se 
coloca um elemento de reflexão para os profissionais quanto 
às diferenças entre uma testagem psicológica e uma avaliação 
psicológica propriamente dita, pois, segundo a Resolução 
CFP nº 002/2003, 

“... os testes psicológicos são procedimentos siste-
máticos de observação e registro de amostras de 
comportamentos e respostas de indivíduos com o 
objetivo de descrever e/ou mensurar características e 
processos psicológicos, compreendidos tradicional-
mente nas áreas emoção/afeto, cognição/inteligên-
cia, motivação, personalidade, psicomotricidade, 
atenção, memória, percepção, dentre outras, nas 
suas mais diversas formas de expressão, segundo 
padrões definidos pela construção dos instrumen-
tos.” Posto isto, reforça-se o princípio de que a ava-
liação psicológica pode incluir a testagem psicológi-
ca, mas não poderá resumir-se nela. 

Por fim, como forma de garantir uma atuação de qualidade do 
Psicólogo, neste e também em outros contextos, o CRP-PR faz 
um alerta a respeito dos documentos elaborados pelos profis-
sionais, em especial àqueles produzidos como conclusão de 
uma avaliação psicológica, os quais devem estar de acordo 
com o que prevê a Resolução CFP 007/2003 – “Institui o 
Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzi-
dos pelo Psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica 
e revoga a Res. CFP nº 17/2002.”

(*) Dantas de Lucena, Marianna Carla Maia; Alchieri, 
João Carlos; Martins, Remer-
son Russel; Carvalho 
de Sousa, Heloísa 
Karmelina.



contato 9

Consumismo: expressão 
 da compulsividade moderna

É impressionante perceber o quanto as pessoas estão 
consumistas. Comprar, comprar, comprar; ter, ter, ter. 
Esses parecem ser os maiores objetivos da maioria dos 

cidadãos, que vêm nas coisas um sinônimo de sucesso.

Porém, tão fácil quanto percebermos esse comportamento 
consumista é criticá-lo de forma simplista. E, nesse aspecto, 
é importante analisarmos ao menos dois pontos. Primeiro: 
uma autocrítica sincera. Será que, mesmo criticando, não 
adotamos comportamentos igualmente consumistas, com-
prando coisas de que não precisamos, trocando compulsiva-
mente de celular, de carro, acumulando roupas e calçados? 
Segundo: ao invés de apenas combatermos as consequências 
desse consumismo todo – criticando as pessoas, boicotando 
uma ou outra compra, por exemplo – é imperativo se pensar 
os motivos dessa busca desenfreada pelo ter.

O fato é que o consumismo é apenas uma das formas de ex-
pressão das tantas compulsividades modernas. No mundo 
competitivo em que vivemos, somos impelidos a viver de 
aparências. É a sociedade da imagem – julgamos e somos jul-
gados pelas aparências. Para aparentar ser mais é preciso mos-
trar mais. Por isso as pessoas sentem quase que uma neces-
sidade de falar mais alto, exibir seus carros e objetos, contar 
pra todo mundo o sucesso em novas aquisições. É o mesmo 
comportamento compulsivo que leva, por exemplo, ao con-
sumo exagerado de drogas, álcool, alimentos... 

O psicanalista Márcio Quilli lembra que a solidão é um dos 
mais fortes estímulos ao consumismo desenfreado. Segundo 
ele, as pessoas que se sentem só buscam no consumo o preen-
chimento de uma lacuna interior, como uma substituição da 

convivência com seus pares. E, como a solidão é outra carac-
terística marcante da contemporaneidade, é de se crer que os 
sintomas se somam em uma equação sempre crescente.

O curioso é que essa vontade crescente de consumir parece 
surgir cada vez mais cedo. Crianças pequenas exigem roupas 
de marca, telefones celulares, brinquedos high tech. Mas... 
Será correto dizermos que esse desejo “surge” nas crianças? 
Será que o desejo aparece do nada? Claro que não. A criança 
é moldada a todo tempo pela sociedade que a cerca – espe-
cialmente pelas pessoas que lhe são mais próximas. Crian-
ças competem na escola para ver quem tem os brinquedos e 
aparelhos mais modernos e caros. Mas será que essa é a única 
fonte geradora do impulso consumista nos pequenos? Mais 
uma vez, a resposta é não! O papel dos pais e familiares na 
formação desse desejo pelo consumo é determinante.

Pais e mães atarefados e oprimidos pelas pressões do mundo 
do trabalho costumam tentar compensar sua ausência junto 
às crianças exagerando nos presentes. E isso não acontece ape-
nas nas classes mais abastadas financeiramente. É comum ver 
pais sacrificando as economias da família, abrindo mão até 
de qualidade de vida, para proporcionar pequenos luxos aos 
filhos, como se isso compensasse a ausência física.

Segundo a teoria psicanalítica, o comportamento compulsivo 
provoca no ser humano uma briga interna incessante entre o 
“id” e o “superego”. O “id”, regido pelo princípio do prazer, 
diz: eu quero! O superego, regido pelo princípio da realida-
de, diz: Não! O Ego precisa estar bem centrado para fazer a 
mediação. É fácil? Claro que não. Mas é um embate que vale 
a pena ser vivido. •

inquietações

Uma reflexão sobre a necessidade do Ter, que tantas vezes supera a do Ser.

Psic. Joslaine Maria Werner Paintinger 
(CRP-08/03983)
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As políticas públicas para a área da saúde, especialmente 
focadas na ampliação e administração de hemoderiva-
dos, doação/recepção de órgãos são novas e ainda care-

cem de aprimoramento.

O sangue é um tecido especial que difere dos demais porque pode 
ser coletado e separado em hemoderivados, os quais, quando pre-
servados em condições adequadas, podem ser transfundidos pos-
teriormente.

A doação de sangue e o consequente uso de seus derivados passa-
ram por diversas etapas. Da fase de “dinheiro de sangue”, comer-
cial, de pouco ou nenhum controle de qualidade (até 1980) para 
chegar, na situação atual, à doação voluntária, anônima, altruísta, 
não remunerada e com rígido controle de qualidade. De modo 
direto ou indireto, muitos fatos políticos, científicos, epidemioló-
gicos e culturais marcaram a história da hemoterapia no mundo 
e no Brasil. 

Um dos fatos mais marcantes, na história da hemoterapia, foi 
a epidemia causada pelo HIV, no início dos anos 80, quando o 
comércio de sangue e o controle de qualidade das transfusões 
deixavam muito a desejar e milhares de pessoas foram infectadas 
via transfusional, gerando ações de reparação de danos contra o 
Estado, além do alto custo de tratamentos.

O aumento de contaminações transfusionais, seja pelo HIV, pelos 
vírus das hepatites, pela doença de Chagas, entre outras doenças, 
obrigou os gestores da área da saúde às práticas ligadas ao uso do 
sangue. As doenças transfusionais troxeram importantes discus-
sões técnicas e éticas para a elaboração de regulamentos técnicos 
para a obtenção, testagem, processamento e controle de qualidade 
do sangue e seus hemoderivados. 

Junqueira (1979, p.22) ressalta que, em face da multiplicidade de 
produtos hemoterápicos de que hoje se dispõe e das particulari-
dades de cada um deles, criou-se uma nova especialidade médica: 
a Hemoterapia.

Enfim, o Governo percebe a necessidade de uma política de coor-
denação das atividades hemoterápicas. Para a construção de uma 
política pública, é preciso analisar diversos fatores sociais e indivi-
duais ligados aos atores dessa política. 

Pimentel, Marcos Alfredo, em “A questão do sangue: rumos das 
políticas públicas de hemoterapia no Brasil e no exterior”, 2006, 
aborda da seguinte forma: 

“O relacionamento de certas questões de princípios e prá-
ticas que se interpõem ou estão presentes na doação de 
sangue mostra o papel potencial que as políticas sociais 
governamentais podem desempenhar em preservar e es-
tender a liberdade do indivíduo. O ato de doar sangue 
é um exemplo vivo. A grande maioria dos cidadãos tem 
o conhecimento de suas responsabilidades em prover os 
serviços de sangue de unidades para a pequena parcela 
da comunidade, cujo tratamento médico implique he-
moterapia. Trata-se de uma questão de universalidade 
da necessidade em qualquer cultura ou país; é a expan-
são do senso moral, cujas políticas sociais devem procu-
rar atuar para ajudar na realização das potencialidades 
morais e sociais de todos os cidadãos”. 

A política pública de hemoterapia no Brasil começa a amadure-
cer com a criação do Programa Nacional de Sangue, Pró-Sangue, 
elaborado a partir de vários diagnósticos como, por exemplo, o 
relatório Cazal, um documento elaborado por um especialista 
francês para o Ministério da Saúde. O Brasil fez um acordo com 
a França para cooperação nesta área e, iniciou a construção de 
unidades para execução desta política, chamadas de hemocentros, 
integrantes da hemorrede brasileira. Foram elaboradas novas le-
gislações para a promoção e expansão da política da hemoterapia. 
Com essa evolução, houve a necessidade de transformações do 
modelo de doação para um formato técnico abrangente e mais 
seguro, levando, a seguir, às mudanças culturais, sociais e técnicas 

Doar sangue, medula óssea, órgãos... Decisão nem sempre simples e que exige obediência de 
critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde. 

Psic. Célia Mazza de Souza (CRP-08/02052)
Coordenadora Técnica de Políticas Públicas do CRP-PR

Políticas Públicas 
   para Hemoterapia

políticaspúblicas
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envolvidas no processo, tais como a preocupação com padronização 
de condutas e a implantação de processos de acreditação.

O maior avanço nesta área é a criação da HEMOBRÁS - Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - estatal vinculada ao 
Ministério da Saúde - que trabalha para tornar o Brasil autossuficien-
te no setor de derivados do sangue, com a produção de medicamen-
tos essenciais à vida de pessoas com hemofilia, além de portadores de 
imunodeficiência genética, cirrose, câncer, AIDS e queimados. 

Resta-nos questionar, portanto, como estimular o altruísmo e a con-
sideração às necessidades alheias, contidos no ato de doar sangue?

A doação enquanto exercício 
de cidadania
A Psicologia, como ciência que estuda o comportamento, está intima-
mente implicada em todas as Políticas Públicas. Não há ação humana 
que não seja objeto de estudo psicológico. O psicólogo, além de cidadão, 
é um forte agente transformador da sociedade e deve desenvolver a cida-
dania em suas diferentes frentes de ação (Souza, C. M. & Banaszewski, 
D., 2010), podendo contribuir na mudança de comportamentos e der-
rubada de preconceitos, que ainda permeiam a área de doação de sangue. 

Em tese, para se tornar doador de sangue é simples: basta estar bem de 
saúde, ter entre 16 (menores de idade precisam da autorização dos res-
ponsáveis) e 67 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 
60 anos) e pesar mais de 50 kg. No processo de seleção de doadores é re-
alizada entrevista, a qual deve seguir o previsto em regulamento técnico 
dos serviços de hemoterapia, atualizado pela Portaria do Ministério da 
Saúde Nº 1.353, de 13 de junho de 2011. 

Após a doação, o sangue é dividido em concentrado 
de hemácias, de plaquetas e plasma. Os dois primeiros 
são totalmente aproveitados nas transfusões. Já o 
plasma possui menos indicações, 30% no máximo. Mas 
este 70% excedente não é desperdiçado. Devidamente 
acondicionado, é levado para a indústria e transformado 
em hemoderivados, fundamentais para mais de 11,5 mil 
brasileiros com algum tipo de hemofilia, 1,5 mil pessoas 
com imunodeficiências primárias e um número variável 
de cidadãos que podem apresentar enfermidades que 
exijam administração de albumina ou imunoglobulina 
em algum momento da vida, número que não é inferior 
a 50 mil pacientes ao ano.

“Uma bolsa de sangue beneficia três pessoas com 
a transfusão de cada um de seus componentes. E o 
plasma excedente, transformado em medicamentos, 
pode ser utilizado por até 60 mil pessoas”, afirma o 
diretor técnico da Hemobrás, o médico hematologista 
Luiz Amorim Filho. Seis tipos de hemoderivados serão 
produzidos pela estatal quando a sua fábrica, que está 
em construção em Pernambuco e será a primeira do 
Brasil neste segmento, entrar em operação, em 2014: 
albumina, imunoglobulina, complexo protrombínico, 
fator de von Willebrand e fatores de coagulação VII 
e IX. Enquanto isso, a Hemobrás coleta o plasma nos 
hemocentros e os envia para a França, de onde retorna 
ao País em forma de medicamentos distribuídos no 
Sistema Único de Saúde (SUS). •

Fonte: 
http://www.hemobras.gov.br

Referências:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL. A QUESTÃO DO SANGUE: rumos das 
políticas públicas de hemoterapia no Brasil e no exterior. MARCOS ALFREDO PIMENTEL (tese de doutorado em Saúde Coletiva) 2006.

http://www.hemobras.gov.br/site/conteudo/noticia.asp?EditeCodigoDaPagina=403

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1353_13_06_2011.html

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/107366-263.html
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► Afastamento - Cons. Maria Sara de Lima (CRP-08/04400) 
tem seu pedido de afastamento aprovado por seis meses, devido a 
problemas de saúde. 

► GT 50 anos da Psicologia - O CFP, em parceria com os 
CRP’s, realizará mostra itinerante sobre a Psicologia brasileira, 
resgatando história anterior à regulamentação da profissão. 

► PDE 005/2009 - Julgamento disciplinar ético. 

► PA 002/2011 - Julgamento de processo administrativo.

► CONSOCIAL - Temas propostos para a 1ª Conferência Nacio-
nal sobre Transparência e Controle Social: promoção da transpa-
rência pública e acesso a informação e dados públicos; mecanis-
mos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade 
para o controle da gestão pública; a atuação dos conselhos de po-
líticas públicas como instâncias de controle; diretrizes para a pre-
venção e o combate à corrupção. Prazos definidos: Conferências 
Regionais/Municipais – 25/07/2011 a 13/11/2011; Conferên-
cia Estadual – 12/03/2012 a 14/03/2012 e Conferência Nacio-
nal – 18/05/2012 a 20/05/2012.

► Ofício Polícia Militar - A Polícia Militar solicita gestões para 
disponibilizar profissionais especializados para orientar o Serviço 
de Ação Social da PMPR em relação aos meios para avaliação do 
perfil psicológico dos candidatos ao Curso de Formação de Ofi-
ciais da Polícia Militar do Paraná 2012. 

► Nós podemos Paraná - Foi apresentado o projeto “Nós po-
demos Paraná”, organizado pela FIEP, sugerindo que a Campanha 
do Psicólogo “Eu faço parte” se articule e faça sua inscrição. O 
plenário aprova com maioria absoluta. 

► Valores cobrados por atendimento - O plenário aprova, 
por unanimidade, o encaminhamento sugerido pela COF, de 
orientar a retirada da informação de preço de atendimentos pu-
blicados em sites. 

Plenárias de 
   agosto e setembro
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ATA 591
No dia 05/08 foi realizada a 591ª reunião plenária em 
Curitiba. Entre os assuntos discutidos, foram abordados: 

ATA 592
No dia 13/08 foi realizada a 592ª reunião plenária em 
Maringá. Os assuntos tratados foram os seguintes:

► Conferência LGBT - O CRP-PR participa da Conferência 
Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos para Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT (Curitiba), 
com cinco representantes. Para as etapas, Estadual e Nacional, a 
participação dependerá de conquista de vagas. A Conferência Na-
cional será realizada, em Brasília, nos dias entre 15 e 18/12/2011. 

► GT Criança e Adolescente do CFP - Cons. Célia Corte-
lette (CRP-08/00457) participou do GT Nacional sobre escuta 
de crianças e adolescentes, definido em APAF, em Brasília. Apre-
sentou ao plenário o relatório da telerreunião realizada no dia 
05/07/11. 

► GT Álcool e outras Drogas - Foi apresentada a programação 
da reunião temática organizada pelo GT, em conjunto com a Co-
missão de Saúde, a ser realizada no dia 18 de agosto, das 9h às 17h. 
Telerreunião nacional foi reagendada para o dia 15/08, referente 
ao GT nacional. 

► LITORAL - Comissão de Avaliação Psicológica está em fase de 
organização no setor. Foi encaminhado projeto para a gerência. 

ATA 593
Dia 02/09 aconteceu a 593ª reunião plenária em 
Curitiba. Os assuntos abordados foram:

► PA 003/2011 - Julgamento do processo administrativo 
003/2011. 

► Of. Circ. 0255-11/CG-CFP - Trata sobre a inclusão da moda-
lidade via Internet, no processo eleitoral do Sistema Conselhos 
de Psicologia. O plenário é favorável à inclusão dessa modalidade 
de eleições. 

► Of. Circ. 0287-11/ASCOM-CFP - O CFP encaminha panfle-
tos para divulgação do “Manifesto Drogas: por um tratamento 
sem segregação”; informa sobre a criação de uma Ouvidoria e so-
bre o Cadastro Nacional. 

► Of. Circ. 0131-11/CT-CFP - Há inúmeros pontos da Comuni-
cação relevantes para a Psicologia, tais como: gênero e mídia; pro-
paganda de bebida alcoólica; definição de idade indicativa para a 
programação de TV/teatro/cinema. Cons. Bruno Jardini Mäder 
(CRP-08/13323) será o representante deste CRP no acompa-
nhamento das ações do Coletivo da Comunicação. 
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Reunião plenária do dia 24 de setembro de 2011

ATA 594
Assuntos tratados na 594ª plenária realizada em 
Curitiba no dia 24/09:

► Comissão de Orientação Ética (COE) - Leitura de relató-
rios de procedimento preliminar com indicação de instauração de 
processo disciplinar ético. 

► CAPS Bom Retiro - O Hospital Bom Retiro propôs o fecha-
mento do seu CAPS. Há preocupação com a inserção ou rein-
serção dos pacientes advindos desse CAPS em outros locais de 
atendimento. O CRP-PR, através de suas comissões, investigará 
o caso.

Of. Circ. 288-11/ASCOM-CFP - As inscrições para o Prêmio Pro-
fissional Avaliação Psicológica na Perspectiva dos Direitos Huma-
nos podem ser feitas nas categorias individual ou em equipes (de, 
no máximo, 4 autores). As premiações vão de R$ 3.000,00 a R$ 
5.000,00, mais certificado de participação e divulgação dos textos 
nos meios de comunicação do Sistema Conselhos de Psicologia. 

Of. Circ. 0310-11/CT-CFP - Informa que o Psicólogo Odair Si-
mões do CRP-06 teve seu registro cassado.

Of. Circ. 0315-11/ASCOM-CFP - O II Seminário Nacional da 
Psicologia em Emergências e Desastres será realizado no perío-
do de 24 e 26 de novembro de 2011, em Brasília. Os Psicólogos 
Marly Perrelli (CRP-08/04561) e Tonio Luna (CRP-08/07258) 
representarão este CRP-PR no evento. 

Eleição de Diretoria - A Diretoria é reconduzida por maioria 
absoluta, com uma abstenção. 

Treinamento www.intranet.crppr.org.br - O Gestor de In-
formações, André Luiz Appel, coordenou treinamento referente 
à implantação e uso da INTRANET do Conselho. 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) - Cons. Lu-
diana (CRP-08/14941) participou de telerreunião do CFP sobre 
credenciamento de sites e informa que em dezembro, na APAF, 
deverá ser apresentada nova proposta de Resolução sobre atendi-
mento mediado por computador. Há nova minuta de Resolução 
sobre atendimento online e um dos pontos polêmicos é autoriza-
ção para realização da Psicoterapia online. Apresenta o pedido de 
credenciamento do site da Psicóloga Monica Carmoleze (CRP-
08/15023), com as alterações realizadas a pedido da COF. O pe-
dido é deferido por maioria absoluta de votos. 

Comissão de Orientação Ética (COE) - Leitura de relatórios de 
pedidos de reconsideração. 

PA 004/2011 - O plenário indica como relatora do pedido de 
reconsideração a Conselheira Célia Cortelette (CRP-08/00457) 
e o relatório deverá ser apresentado na reunião plenária do dia 02 
de dezembro. 

Comunicado CFP - O CFP informou que o julgamento do Pro-
cesso Ético CFP nº 4165/2010 (Recurso do Processo Ético CRP-
08 nº 005/2007) ocorrerá no dia 30 de setembro de 2011, na sede 
do CFP. 

Reunião com Promotor da Vara da Criança e do Adoles-
cente - Foi apresentado ao plenário relato sobre reunião com 
Promotor de Justiça da Vara da Criança e do Adolescente de 
Curitiba. O CRP-PR será representado no GT interinstitucio-
nal e interprofissional, pela Psic. Maria Teresa de Moraes e Silva 
(CRP-08/01207) e Cons. Anaídes Pimentel da Silva Orth (CRP-
08/0175). As reuniões do GT serão realizadas na sede do CRP. 

Afastamento - Cons. Célia Cortelete (CRP-08/00457) teve 
seu pedido de afastamento por 30 dias acatado, por unanimidade, 
pelo plenário.

Plenária Extraordinária - Pedido de agendamento de reunião 
plenária extraordinária para deliberar assuntos da COE. Nova 
data ainda será definida e comunicada.

Avaliação Psicológica - Pedido de agendamento de evento so-
bre Avaliação Psicológica. A data proposta será definida e poste-
riormente comunicada para todos. •

ERRATA • Na edição anterior, foi 
publicado o seguinte texto na 587ª reunião 
plenária:

Mídias: A orientação é para que os profissionais não 
concedam entrevistas por telefone. Toda participação 
de Psicólogos na mídia deverá ser orientada e 
monitorada pelo Conselho. 

O Conselho entende que tal posição é considerada 
ordem de censura e, portanto, esclarece seu 
posicionamento reformulando-o abaixo:

O CRP-PR lembra os Psicólogos de que toda 
participação na mídia reflete a responsabilidade 
da categoria e, portanto, a orientação é para que se 
tenha atenção especial com abordagens da mídia 
que não condizem com as práticas da Psicologia.
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Ideais de Luta
O CRP-PR traz na bagagem uma história de luta pela 
democratização do sistema Conselhos

A regulamentação da profissão do psicólogo pela Lei 4.199, 
de 27 de agosto de 1962, foi o primeiro passo. Logo, 
as demandas oriundas de um princípio de formação 

e atuação na área exigiram a criação de uma organização que 
fosse capaz de orientar, fiscalizar e nortear as especificidades da 
categoria. Assim, mais do que uma luta voltada para o “cuidar 
da profissão” – responsabilidade absorvida pelo Sindicato dos 
Psicólogos –, havia uma necessidade de se desenvolver um olhar 
político, crítico e motivador, no intuito de ampliar a visibilidade e 
a representação da Psicologia em todos os espaços sociais. 

A história
É datada de 20 de dezembro de 1971 a Lei 5.766 que institui 
a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de 
Psicologia:

Art. 1º - Ficam criados o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicologia, dotados de 
personalidade jurídica de direito público, autonomia 
administrativa e financeira, constituindo, em seu 
conjunto, uma autarquia, destinados a orientar, 
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de 
psicólogo e zelar pela fiel observância dos princípios 
de ética e disciplina da classe.  

A consolidação dessa importante ferramenta se deu no processo 
de construção do Sistema Conselhos, no qual se instalam os 
CRPs, destacando o Paraná como uma representação vinculada 
à 7ª região, ao lado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 
Tal decisão não foi bem recebida pela categoria no Estado, que 
sempre lutou pelo reconhecimento de sua atuação. Tal decisão 
passou a trazer problemas e dificuldades em função da distância 
e da incômoda dependência na tomada de decisões, visto que a 
direção do CRP-07 ficava em Porto Alegre. 

Assim, insatisfeitos com a organização criada pelo CFP, inúmeras 
foram as tentativas de formalizar uma representação autônoma 

no Paraná, solicitação atendida de forma providencial: 
Curitiba ganhou uma subsecretaria para dar vazão 

aos processos, atividades de orientação e 
fiscalização. Com isso, finalmente, em 

27 de agosto de 1979, o Paraná, 
enfim tornou-se um Conselho 

independente – a 8ª Região.

As divergências
Após a redemocratização do país na década de 1980, os CRPs 
acompanharam as transformações políticas, mudando sua 
concepção de gestão, tornando-a democrática nas decisões e 
escolhas de seus dirigentes. Porém, apesar dessas inovações,” a 
forma como o CFP conduzia as decisões começava a incomodar 
alguns  psicólogos. Este foi um primeiro passo na criação de um 
movimento de oposição, fortalecido com o apoio de Conselhos 
Regionais de alta relevância política no país, os quais alegam que 
o sistema conselhos conduziu a uma deformação do propósito 
inicial.

A chapa de oposição, encabeçada pelo CRP-PR, nomeada Ação 
Democrática – Resgatando a Dignidade Social da Profissão, 
almejava mudar a estrutura do Conselho, acabando com o sistema 
de Federação para democratização dos CRPs, fixando presença em 
cada Estado brasileiro no intuito de construir uma rede alinhada 
com o ideal da representatividade no cenário nacional. Nesse 
processo, entende-se que cada CRP teria autonomia para gerir suas 
atividades orientadas por uma direção formada por conselheiros, 
que teria o compromisso político de defender as conquistas da 
Psicologia em cada instância. 

Esse movimento, que acompanhou e teve parte nas resoluções 
das três primeiras edições do Congresso Nacional de Psicologia, 
entrou na disputa pela direção do CFP ao propor um novo estilo 
de atuação. Segundo seus idealizadores desse movimento, a forma 
como as ações da categoria eram conduzidas nas plenárias não 
correspondia às expectativas de parte significativa dos Psicólogos 
representados. 

Esse movimento disputou a direção do Conselho Federal com 
a chapa de situação, denominada Um Conselho para Cuidar da 
Profissão, com um programa que apostou nas conquistas obtidas 
até então. Mas para a Ação Democrática, era necessário desenvolver 
um trabalho mais intenso, mais efetivo e articulado com os CRPs. 
Também era uma constante queixa a falta de transparência nas 
informações e uma postura centralizadora do Conselho Federal.

Formada por um grupo de Psicólogos comprometidos com essas 
mudanças, o movimento visava transformar o CFP em uma 
espécie de mentor do futuro, aquele que abriria os caminhos para 
a profissão, dando cobertura e visibilidade à categoria perante a 
sociedade. 
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O programa
Para contrapor a atuação da gestão do CFP à época, o movimento 
desenvolveu um programa de ação, baseado em suas convicções e ideais 
para uma direção que contemplasse a real democracia. Eram alguns 
dos seus princípios:
1. Derrotar o Fisiologismo: os recursos financeiros e ad-
ministrativos deveriam ser distribuídos de forma igualitária entre os 
CRPs, estimulando uma relação de descentralização pela derrota de 
uma prática de hegemonia, onde apenas o CFP é “grande e poderoso”. 

2. Políticas Públicas: a chapa saiu em defesa da efetiva imple-
mentação do Sistema Único de Saúde, propondo participação nas ins-
tâncias de controle social, como o Conselho Nacional de Saúde e dos 
Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. Foram incisivos na luta 
pela ampliação dos modelos de saúde, como os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), Núcleos de Atenção Psicossocial (NAPS), Am-
bulatórios, etc, para a garantia de um atendimento mais humano sem 
exclusão, em substituição ao modelo psiquiátrico utilizado na época. 
Além disso, o programa também defendia o Plano Nacional de Edu-
cação e apresentava propostas para a Psicologia no Trânsito e ações 
sociais em outras áreas públicas.

3. Articulação do CFP com o Poder Legislativo: 
a proposta era ter uma atuação mais eficaz junto aos parlamentares, em 
virtude dos inúmeros Projetos de Lei que tramitam pelo Congresso 
Nacional de interesse da categoria. Nesse aspecto, haveria uma parti-
cipação direta da diretoria do Conselho na elaboração documentos e 
subsídios técnicos, tomando iniciativas em projetos que visam os inte-
resses da categoria.

4. Remessa mensal da cota-parte ao CFP: uma das 
propostas era a de reduzir de 25% para 20% o valor enviado ao CFP, 
que também deveria arcar com o financiamento das reuniões nacio-
nais. Este seria um dos passos pela descentralização administrativa e 
política da Entidade com orçamento participativo.

Também foram pautas desse programa ações relacionadas aos Direitos 
Humanos, presença na mídia, estímulo à multidisciplinaridade, 
formação profissional e articulações do Mercosul. Mas a base desse 
propósito, talvez, esteja ainda na comunicação e no convívio com 
os anseios e urgências da categoria. É por isso que todos os projetos 
da chapa da oposição incluíam ações no intuito de estreitar a relação 
entre o Conselho e os profissionais inscritos. Nesse contexto, era uma 
das prioridades a divulgação de trabalhos de pesquisa que pudessem 
contribuir para a análise e debates de temas de relevância nacional, 
esclarecendo a categoria e contribuindo para a compreensão da função 
social da Psicologia.

A propagação de um ideal coletivo
Após realizar a primeira eleição direta com chapas, a Ação Democrática 
perde para a chapa da situação, mas os ideais permanecem vivos, 
sobretudo pelo sentimento de que há muito ainda a ser feito pela 
categoria. A mesma intenção que uniu apoiadores de diversas regionais 
está hoje presente no dia a dia de psicólogos que pressentem a urgência 
de retomar essa busca, cujas conquistas são norteadas e mobilizadas 
pelos interesses em comum da categoria. Ou seja, há ainda uma 
possibilidade de retomar a plataforma de ação fundamentada naquela 
época, cujas teses são embasadas a partir de uma análise da conjuntura 
nacional. •

Quem estava lá
A chapa Ação Democrática era presidida pelo 
Conselheiro Psic. João Baptista Fortes de Oliveira, 
atual presidente do CRP-PR, e contava com o apoio de 
profissionais de outras regionais. Confira a composição 
original:

Presidente: 
João Baptista Fortes de Oliveira (CRP-08/00173)

Vice-presidente: 
Maria Leonor S. Bicalho (CRP-01/2240)

Secretário: 
Vicente de Paulo C. Saldanha (CRP-05/6688)

Tesoureiro: 
Sidnei Celso Corocine (CRP-06/23108-4)

Secretário de Orientação e Ética:
Marta Azevedo dos Santos (CRP-12/00679)

Secretário de Comunicação: 
Sergio Luis Braghini (CRP-08/15660)

Secretário Região Norte: 
Maria Moema B. Leal de Britto (CRP-10/00117-04)

Secretário Região Nordeste: 
Lindair Ferreira Araujo (CRP-02/0231)

Secretário Região Centro Oeste: 
Júlio de O. Nascimento (CPR-09/317)

Secretário Região Sudeste: 
Siumara Terezinha R. Brandão (CRP-04/8313)

Secretário Região Sul: 
Sebastião O. Gonçalves (CRP-08/273) 
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pesquisaeresultado

Prêmio Silvia Lane
Projeto de estágio voltado à Economia Solidária conquistou o 3º lugar 
nacional em um dos prêmios mais importantes da categoria

“A inclusão pelo trabalho: a contribuição da Psicologia na 
formação das feirantes de empreendimentos econômicos 

solidários” - foi o título do Trabalho de Conclusão de Curso que 
conquistou o 3º lugar do Prêmio Silvia Lane 2011. Resultado 
de um projeto de Economia Solidária, o relatório de estágio 
realizado pela acadêmica, Ligia Maria Gubert Souza, que 
teve como coautora, a professora-Psicóloga, Marilene Zazula 
Beatriz, foi o único trabalho premiado do Paraná.

O trabalho visa contemplar as ações de formação das feirantes de 
empreendimentos econômicos solidários, realizadas durante a 
Feira Universitária de Economia Solidária, evento que acontece 
periodicamente na Universidade Tuiuti do Paraná. 

A Economia Solidária é uma nova forma de produção e de 
consumo, que visa priorizar uma associação de trabalhadores 
mantendo um preço justo pelo produto. Segundo a professora, 
o ganho desse projeto está no estímulo às práticas de 
solidariedade, que reforçam valores importantes para as relações 
sociais e pessoais. “Meu objetivo é ampliar o conhecimento 
desta nova economia no espaço acadêmico, para que os alunos 
que saírem da universidade possam repensar sua forma de 
conceber um negócio, gerenciando-o de forma que possamos 
resgatar os valores da humanidade, com respeito ao ser humano 
e à natureza”, frisa.

O projeto premiado surgiu da necessidade de se desenvolver um 
trabalho especialmente direcionado às feirantes, envolvendo 
conteúdos como autogestão, princípios da Economia Solidária, 
integração da equipe e formação de preços. Nesse contexto, observou-
se a possibilidade de inserir a atuação efetiva do Psicólogo, levando 
a reflexão dos valores que orientam cada participante do grupo e 
também de forma integrada.

Para ler o Trabalho de Conclusão de Curso vencedor do Prêmio 
Silvia Lane 5ª edição, acesse o site www.crppr.org.br e clique no menu 
Publicações. •

Projeto de Estágio estimula práticas de solidariedade e ensina uma 
nova relação de produção e de consumo
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Pregão é suspenso em Irati

Campanha Psicólogo 
  Escolar/Educacional Dentro da Escola

Nota de Repúdio ao Clube Atlético Paranaense

O CRP-PR conseguiu impedir a contratação de Psicólogo 
pela modalidade de pregão eletrônico no município de 

Irati. Esse procedimento, que confere o método de licitação, 
prevê que seja contratado profissional da Psicologia pelo menor 
preço ofertado. 

Diante de informações sobre a realização do pregão nas cidades de 
Contenda e Reserva do Iguaçu, o Conselho acionou a assessoria 
jurídica a fim de tomar as providências cabíveis, administrativa 
e judicialmente. A mais recente vitória deu-se com a concessão 

O abaixo-assinado realizado pelo CRP-PR no intuito de 
fortalecer a Campanha Psicólogo Escolar/Educacional 

dentro da Escola iniciada durante o X CONPE – Congresso 
Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, que aconteceu 
entre os dias 3 e 6 de julho em Maringá, ainda precisa de mais 
assinaturas.

de uma liminar determinando a suspensão da contratação de 
um profissional de Psicologia por intermédio de pregão do tipo 
menor preço realizado em Irati, no Paraná.

Essa é uma importante conquista da categoria frente à tentativa 
de acabar com uma prática considerada inadequada, que implica 
em diversas questões éticas já abordadas na Edição 75 da Revista 
Contato, que pode ser acessada no site www.crppr.org.br, link 
Comunicação Social..

Até o momento, mais de 650 pessoas já assinaram a petição, 
participe você também. Se você ainda não assinou, acesse o site 
www.pedicoes.crppr.org.br e torne-se parte integrante dessa luta 
junto ao CRP-PR.

Diante da ausência de qualquer manifestação de retratação por parte do Clube Atlético Paranaense e também do ex-técnico Renato 
Gaúcho, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, junto ao Sindicato dos Psicólogos do Paraná e a Sociedade Brasileira de 

Psicologia do Esporte, publicam Nota de Repúdio ao Clube. Acompanhe na íntegra:

NOTA DE REPÚDIO

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), a 
Sociedade Brasileira de Psicologia do Esporte (SOBRAPE) e o 
Sindicato dos Psicólogos do Paraná (SindyPsi-PR), em resposta 
ao Oficio AJCAP/109/11, lamentam que tal entidade tenha um 
posicionamento e uma análise em relação ao ocorrido com o 
Técnico Renato Gaúcho tão simplista e indiferente. 

Esperávamos, de uma entidade que administra um dos mais 
importantes clubes de futebol da capital e do país, uma atitude 
mais profissional e de respeito à área da Psicologia do Esporte e - 
principalmente - daqueles que prestam serviço à sua instituição. 

Entendemos que, não só o Técnico Renato Gaúcho demonstra 
desconhecer o papel do Psicólogo do Esporte, mas também o 
Clube Atlético Paranaense. 

Quanto à “responsabilidade por essas hipotéticas ofensas serem 
exclusivamente daquele que a proferiu”, conforme citação do 
Clube Atlético Paranaense no ofício encaminhado ao CRP-PR, 
teme-se que tal afirmação não poderia ser mais infeliz, não 
só porque deixa evidente o descaso que o clube tratou o fato, 

como também demonstra que a instituição deverá ser melhor 
assessorada em aspectos que envolvem questões jurídicas. Basta 
uma simples leitura ao que dispõe o inciso III, do artigo 932 e 
933 do Código Civil, para saber que o empregador responde 
pelos atos de seus empregados e prepostos. Verifique-se que o 
Técnico estava em exercício profissional fazendo declarações à 
imprensa sobre o trabalho que iria realizar no Clube.

Todavia, nesta nota não cabe discutir questões afetas à 
responsabilidade civil; mas sim, documentar o repúdio à postura 
adotada pelo Clube Atlético Paranaense, na condução do 
trabalho realizado por seu preposto. 

Em respeito a todos os profissionais da Psicologia do 
Esporte, o CRP-PR, a SOBRAPE e o SindyPsi-PR estão certos 
de que o trabalho por eles desenvolvidos prosseguirá – 
independentemente de declarações impensadas, impróprias e 
toscas, visando o desenvolvimento da melhor “performance” 
dos atletas, técnicos, integrantes da comissão técnica e 
dirigentes esportivos.

Curitiba, 19 de outubro de 2011.



acontecenoParaná

A Campanha do Psicólogo 2011-2012, do CRP-PR, segue sua proposta de desenvolver ações junto à comunidade em todo o 
Paraná. Dessa vez, o tema foi Mobilidade Urbana. Aproveitando a mobilização da Semana Nacional do Trânsito, que neste 
ano ocorreu entre 18 e 25 de setembro, Psicólogos e acadêmicos realizaram uma blitz educativa com distribuição de adesivos 

e abordagem aos motoristas e pedestres em diversas cidades.

Curitiba
Na capital paranaense, em parceria com a URBS e o DIRETRAN, o CRP-PR definiu dois 
pontos, onde há elevado índice de acidentes de trânsito, realizou a distribuição de adesivos 
com a frase “Respeito no trânsito, Eu já faço parte!”, em alusão ao tema central da Campanha 
do Psicólogo “Eu Faço Parte!”.

A blitz educativa aconteceu no dia 23 de setembro, das 9h às 11h, nos cruzamentos em frente 
aos Shoppings Estação e Müeller e contou com a participação de Psicólogos e acadêmicos.
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Mobilidade UrbanaMobilidade Urbana
Este foi o tema da blitz educativa
  realizada pelo CRP-PR em todo o Estado
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Representação setorial
do Sudeste
A Representação Setorial do Sudoeste realizou em Pato Branco, 
em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a FADEP, 
ações referentes à Campanha do Psicólogo 2011/2012 tratando 
do tema da Mobilidade Urbana durante todo o mês de setembro. 

No dia 24 aconteceu a Blitz Educativa no cruzamento da Av. 
Tupi com a R. Araribóia. No mesmo dia, na Praça Presidente 
Getúlio Vargas, foi realizado também o Dia da Responsabilidade 
Social, promovido pela FADEP em parceria com a representação 
do CRP-PR. Psicólogos, professores do Curso de Psicologia da 
FADEP e acadêmicos estagiários realizaram abordagem, panfle-
tagem e um trabalho educativo com as crianças sobre Educação 
no Trânsito. 

Representação setorial
dos Campos Gerais
Em Ponta Grossa, a mobilização aconteceu no dia 29 de setem-
bro, entre 11h e meio-dia, na esquina do Parque Ambiental, um 
dos pontos mais movimentados da cidade. No evento, os Psicó-
logos, em parceria com os acadêmicos da Faculdade Sant’Ana 
aproveitaram o horário de pico para realizar uma blitz educativa, 
distribuindo adesivos, abordando e orientando motoristas e pe-
destres sobre o tema da Mobilidade Urbana. 

Mais tarde, às 19h, todos se encontraram no salão da UNIMED 
para conferir a mesa-redonda sobre Psicologia do Trânsito.

Representação setorial
do Centro Ocidental
Em Campo Mourão foi realizado um evento em comemoração ao 
Dia Sem Carro, em 22 de setembro. Em parceria com o Lions, o 
Detran e a Polícia Militar, os psicólogos fizeram o cerimonial, a 
simulação de um atendimento dos Bombeiros a um acidente de 
trânsito, distribuição de mudas de árvores e blitz educativas em vá-
rios pontos da cidade. Participamos do cerimonial e de uma blitz.

A ação teve destaque na mídia local, com entrevistas realizadas 
a respeito da Semana Nacional de Trânsito e da Campanha do 
Psicólogo em eventos pela coletividade.



Conferência Regional 
da Assistência Social

No dia 27 de setembro aconteceu a Conferência Regional da 
Assistência Social na Sociedade Morgenau. Representando o 
CRP-PR, estavam presentes a conselheira Paula Matoski Butture 
(CRP-08/12879), como delegada suplente, e a Psic. Anita 
Carolina Quandt (CRP-08/15588), como delegada titular de 
São José dos Pinhais.

3ª Conferência Estadual de 
Segurança Alimentar e Nutricional

Nos dias 30 de setembro e 01 outubro, aconteceu em Curitiba a 
3ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Para o psicólogo Enio Gonçalves de Morais (CRP-08/16356), 
que participou do evento representando o CRP-PR, o evento 
serviu como oportunidade ímpar na discussão sobre as diferentes 
experiências na intersetorialidade e na contribuição da Psicologia 
na formulação, estruturação e implementação de Políticas 
Públicas. 

2ª Conferência Estadual 
LGBT do Paraná

A II Conferência Estadual de Políticas Públicas e Direitos Huma-
nos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais ocorreu 
entre os dias 6 e 8 de outubro, em Curitiba. As psicólogas Célia 
Mazza de Souza, Ludiana Cardozo Rodrigues (CRP-08/ 14941), 
Semiramis Maria Amorim Vedovatto (CRP-08/06207), Silvana 
do Rocio Martins Rieke (CRP-08/00430) e Sonia Pessanha Ha-
das (CRP-08/12317) estiveram presentes representando o CRP-
-PR.

Conselho Estadual sobre Drogas
O Conselho Estadual sobre Drogas reuniu psicólogos no dia 
7 de outubro para tratar sobre o tema. Os Psicólogos Anaídes 
Pimentel da Silva Orth (CRP-08/01175), Bruno Jardini Mäder 
(CRP-08/13323) e Guilherme B. da Silva, participaram do 
evento apresentando o posicionamento do CRP-PR referente às 
drogas.

Conferência Estadual de Saúde
A X Conferência Estadual de Saúde do Paraná aconteceu de 17 a 
19 de outubro, no Centro de Convenções de Curitiba. Os psicó-
logos Pricilla Machado de A. Barbosa (CRP-08/06786), Nadya 
C. Silveira Pellizzari (CRP-08/06926), Bruno Jardini Mäder, 
Guilherme B. da Silva, Aline P. Guedes (CRP-08/10219), Dirce 
Gomes da Silva (CRP-08/13715), Maria Sezineide C. de Melo 
(CRP-08/03183), Franciely R. Sehaber (CRP-08/16186) e De-
bora Maria Almeida Carvalho (CRP-08/11012) participaram do 
evento representando o CRP-PR. •

XIV Encontro Paranaense 
de Psicologia e I Congresso 
Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira

A organização do XIV EPP e I Congresso Internacional de Psico-
logia da Tríplice Fronteira abre as inscrições a partir de 1º de de-
zembro de 2011 para psicólogos, estudantes, profissionais de áre-
as relacionadas e demais interessados. Confira a tabela de valores:

► 1º valor de inscrição até 30/04/2012
Psicólogos: R$ 220,00
Outros Profissionais: R$ 265,00
Estudantes de Graduação: R$ 110,00

► 2º valor de inscrição até 31/07/2012
Psicólogos: R$ 235,00
Outros Profissionais: R$ 282,00
Estudantes de Graduação: R$ 117,50

► 3º valor de inscrição até 25/08/2012
Psicólogos: R$ 250,00
Outros Profissionais: R$ 300,00
Estudantes de Graduação: R$ 125,00

► Debates/Palestras
Tarde: R$ 60,00 
Noite: R$ 80,00

Audiência Pública sobre Práticas 
Integrativas  e Complementares

Foi realizada, no dia 13 de setembro, a Audiência Pública sobre 
Práticas Integrativas e Complementares na Assembleia Legislati-
va do Paraná, em Curitiba. O objetivo do evento foi discutir sobre 
a implantação de práticas integrativas e complementares no SUS 
do Paraná.

Representando o CRP-PR, o psicólogo Guilherme B. da Silva 
(CRP-08/10536) apoiou as ações propostas pelo SATOPAR 
(Sindicato do Acupunturista e Terapias Orientais do Paraná).

Conferência Municipal dos 
Direitos dos Idosos de Curitiba 

Nos dias 15 e 16 de setembro aconteceu a Conferência Municipal 
dos Direitos dos Idosos, na Universidade Positivo, em Curitiba. 
As psicólogas Millien Lacerda Malinowski (CRP-08/15365), 
Anne Midori A. de Lima (CRP-08/IS- 175) e Célia Mazza de 
Souza (CRP-08/02052) participaram do evento representando o 
CRP-PR, cujo tema foi: “O compromisso de todos por um enve-
lhecimento digno no Brasil”.

20 contato



contato 21

colunaética

A Comissão de Ética vem abordando o tema so-
bre a Resolução CFP nº 006/2007 com objeti-
vo de informar os profissionais sobre o trâmite 

do Processo Disciplinar Ético. Nesta terceira coluna, 
como o assunto é muito extenso, vamos citar apenas al-
guns artigos da fase dos Atos Preliminares.

Do Art.23 os parágrafos:

§ 1º - O parecer da Comissão de Ética 
conterá a síntese dos fatos e as razões do 
parecer, devendo, no caso de instauração de 
processo, haver a indicação dos artigos do 
Código de Ética Profissional, das resoluções, 
ou da legislação específica, que teriam sido 
infringidos. 

§ 2º - Da decisão do Plenário, de aprovar 
ou não o parecer da Comissão de Ética, 
caberá pedido de reexame, por solicitação 
fundamentada de qualquer Conselheiro 
presente, no prazo de 5 (cinco) dias da 
decisão.

§ 3º - Inexistindo o reexame previsto no 
parágrafo anterior, será dada ciência às 
partes interessadas, que poderão solicitar 
reconsideração da decisão do Plenário do 
CRP, no prazo de 5 (cinco) dias, a constar da 
data da ciência que consta no AR, ou em 
outro recibo.

§ 4º - Havendo pedido de reconsideração ao 
Plenário do CRP, será dada oportunidade para 
outra parte pronunciar-se acerca das razões 
do pedido, em igual prazo. 

§ 5º - Na hipótese prevista no parágrafo 
anterior, será designado um conselheiro 
relator, que deverá apresentar relatório ao 
Plenário no prazo de 15 dias da indicação, 
prorrogável pelo mesmo período sob 
justificativa.

§ 6º - Da decisão do Plenário do Conselho 
Regional, em pedido de reconsideração, 
somente a de arquivamento da denúncia 
caberá recurso ao Conselho Federal de 
Psicologia, sendo titular do direito de 
recorrer, a parte denunciante, no prazo de 30 
(trinta) dias, como disposto no Art. 74. 

Já o Art. 24 aponta que:

Art. 24 - É facultado à Comissão de Ética 
constituir Comissão de Instrução, para 
desempenhar suas atribuições, com os 
mesmos poderes de decisão.

A tramitação do processo ético deve correr em segredo 
de justiça de acordo com artigo abaixo:

Art. 29 - O conteúdo do processo ético 
terá caráter sigiloso, sendo permitida 
vista dos autos apenas às partes e aos seus 
procuradores, fornecendo-se cópias das peças 
requeridas.

Sendo assim, o dever de segredo estende-se à Comissão 
de Ética, às Comissões de Instrução a aos Conselheiros, 
como também aos servidores do Conselho. 

Encerramos aqui este tema. Toda a Resolução na íntegra 
pode ser encontrada no site www.crppr.org.br

Continue acompanhando nossa coluna. Nas próximas 
edições abordaremos a Resolução nº 001/2009, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental 
decorrente da prestação de serviços psicológicos. •

Ética e compromisso profissional

Errata: Na edição nº 76, na coluna ética 
– onde consta Resolução CFP nº 001/2009 – 
leia-se Resolução CFP 001/2002



matériacapa

Comunidades 
Terapêuticas

Para o CRP-PR, as novas normas da Anvisa publicadas na Resolução nº 29 representam um 
retrocesso para a Reforma Psiquiátrica
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No final do mês de setembro, a Comissão de Direitos 
Humanos do Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
coordenou, junto às regionais, uma ação que teve a fi-

nalidade de inspecionar e fiscalizar Comunidades Terapêuticas 
(CTs) em todo o país, sobre as quais havia histórico de denúncias 
de maus tratos, más condições, cárcere, internações involuntárias 
e outros fatores que possam inferir nos procedimentos adequados 
pelos Direitos Humanos.

As inspeções foram efetuadas em resposta à decisão do Conselho 
Nacional de Saúde, que propõe a abertura e o financiamento de 
leitos em Comunidades Terapêuticas para o tratamento de de-
pendentes e usuários de substâncias psicoativas. 

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR), se-
guindo as normativas do sistema, busca discutir esse posiciona-
mento, no intuito de dar continuidade a uma luta que entra em 
conflito com os interesses do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A grande polêmica está na falta de uma diretriz de tratamento 
que traga significado para  o investimento do dinheiro público. 
Uma Comunidade Terapêutica, nos moldes como encontra-
mos hoje, conforme explica o Conselheiro Psic. Sergio Braghini 
(CRP-08/15660), propõe apenas o acolhimento do dependente 
químico, e não a cura ou o tratamento dele. O modelo presente 
em nossa sociedade, que  pouco evoluiu nas últimas décadas, trata 
muito mais como um apoio familiar, uma estrutura de convívio 
e ambiente de permanência aos indivíduos, e tudo isso, na visão 
técnica da Comissão de Direitos Humanos do CRP-PR, elimina 
qualquer comprometimento com resultados.

Portanto, a partir daí dá-se o questionamento sobre a inclusão 
das CTs no SUS, visto que não há qualquer intervenção em prol 
de uma mudança no quadro psicossocial dos internos, a não ser 
pela promoção de atividades substitutivas, bem como o estímulo 
às práticas religiosas de acordo com o regimento de cada comu-
nidade. 

Até então, em sua maioria, criam-se CTs a partir de iniciativas 
privadas, interesses específicos de indivíduos ex-usuários ou de 
seus familiares, que encontram apoio de pessoas jurídicas e/ou 
organizações religiosas, para oferecer um espaço de alojamento 
aos dependentes. Locais, esses, nem sempre regulamentados de 
acordo com as normativas da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária - Anvisa (Resolução RDC nº29, de 30 de junho de 2011), 
mas que não são impedidos em seu funcionamento devido às bre-
chas da lei.

De acordo com o Conselheiro Psic. Bruno Jardini Mäder (CRP-
08/13323), coordenador da Comissão de Saúde do CRP-PR, a 
comunidade terapêutica ocupa um espaço que o Estado não deu 
conta. Fornece acolhimento ao usuário, no entanto, são conhe-
cidos casos em que o “tratamento” é religioso, em outros, há ne-
cessidade de trabalhos forçados. “Entendemos que o tratamento 
não deve ser voltado apenas para a abstinência, mas devem ser 
exercitadas as práticas de redução de danos e a família do usuário 
precisa fazer parte do tratamento, necessidade que não foi trazida 
para a Resolução da Anvisa”, comenta.

Torna-se evidente, portanto, que inspeções formadas por comis-
sões de direitos humanos e de saúde poderão, tão somente, ava-
liar condições e problemáticas que há muitos anos se repetem, 
mas que não apresentam um avanço como argumentação para a 

criação de novas políticas públicas que pudessem justificar a efi-
cácia da abertura de leitos. Seria essa a confirmação do retrocesso 
– despreparo ou incapacidade de atender à demanda atual – dos 
CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), afunilados pela Refor-
ma Psiquiátrica? 

Qualificação profissional 
específica em segundo plano

O CRP-PR reforça a necessidade de se estabelecer critérios para 
conduzir as comunidades terapêuticas à finalidade de tratamento. 
Nesse tocante, deveriam se formar equipes técnicas multidiscipli-
nares preparadas para desenvolver atividades individuais e coleti-
vas, além de prestar todo o acompanhamento necessário de acor-
do com cada situação. Segundo o CRP-PR, não se pode ignorar 
a importância desse atendimento especializado, mas, da forma 
como as CTs atuam hoje, pode-se dizer que há uma negligência 
desses fatores. A falta de preparo e de atenção aos quesitos básicos 
propostos na Resolução da Anvisa reforça essa ideia.

Segundo a RDC 29, as instituições devem estar sob responsabi-
lidade técnica de profissional com nível superior que esteja legal-
mente habilitado, contando ainda com um substituto que possua 
a mesma qualificação (Capítulo II, Seção I, Art. 5). Mais adiante, 
é explicitada a obrigatoriedade da definição de tempo máximo de 
permanência do residente no local (no Capítulo III, Art. 18 da 
Seção I), sendo que o Paraná conta com centenas de comunida-
des em funcionamento sem que haja acompanhamento efetivo de 
equipes ou profissionais qualificados – nem sequer a resolução 
deixa claro quais seriam tais qualificações. Sobre o outro quesito, 
há de se considerar dezenas de casos em que o paciente, sem um 
plano de tratamento específico, permanece no local por tempo 
indeterminado.

Resumindo, a Resolução atual deixa de reconhecer as Comuni-
dades Terapêuticas (CT) como estabelecimentos de saúde para 
classificá-las como ferramentas de apoio social ao tratamento da 
dependência química.

Isso tudo antes mesmo de entrar no mérito dos fatores de segu-
rança sanitária e de recursos humanos. Sob esse ponto, Braghini 
destaca a falta de critérios a respeito da qualificação da equipe que 
deverá se responsabilizar pelos usuários do serviço. “A relevância 
da presença do Psicólogo nesses locais parece ser ignorada”, co-
menta. Muitas vezes todas as demandas de uma CT ficam sob res-
ponsabilidade de um Consultor em Dependência Química, uma 
pessoa que se propõe a administrar a comunidade sem a obriga-
toriedade de comprovar sua qualificação específica para este fim. 

RDC 29 não contempla 
métodos e tratamentos

Um dos fatores que fomentam ainda mais o debate entre profis-
sionais da Saúde e Psicologia é a carência de uma determinação 
mais precisa em relação às necessidades encontradas nas CTs de 
todo o país. Ao se restringir à resolução da Anvisa, que não possui 
uma orientação clara sobre a área profissional exigida para atuar, 
como garantir que a verba será devidamente aplicada para tais fi-
nalidades? Sobretudo, quem seria o responsável pela fiscalização 
desse financiamento? 

Acredita-se que, assim como tantas CTs funcionam com base nos 
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princípios de uma religiosidade, sem fundamentos técnicos 
e controle do uso de medicamentos ou terapias específicas, 
torna-se abstrato seu objetivo final. 

Instituições como essas, fogem aos objetivos de internação 
e de tratamento, configurando-se, sobretudo, como um 
abrigo, uma casa de repouso. Toma-se, em muitos casos, a 
premissa da “cura espiritual” como argumento-base, depo-
sitando a responsabilidade do tratamento nas práticas reli-
giosas e nos cultos. Não há como negar, aqui, que a RDC 29 
representa um retrocesso para a Reforma Psiquiátrica. 

O Governo Federal e o Ministério da Saúde estão divididos. 
Assim, o investimento em CTs é uma resposta do Governo à 
sociedade e à pressão das bancadas conservadoras. E como é 
muito mais uma resposta política do que técnica, essa articu-
lação vêm sendo feita pela Casa Civil. Isso quer dizer que o 
Governo Federal, ao mesmo tempo em que dá espaço, tam-
bém força a barra. Portanto, na tentativa de encontrar cami-
nhos para continuar avançando, o CRP-PR tem um Grupo 
de Trabalho (GT de álcool e outras drogas) sobre o tema, no 
qual profissionais da área reúnem-se com representantes do 
Poder Público e com gestores. Isso ocorreu durante todo o 
ano de 2011 e continuará em 2012. “Queremos ainda reali-
zar uma audiência pública sobre o tema e temos participado 
das conferências de saúde, além de contarmos com represen-
tantes em Conselhos Municipais de Saúde (Curitiba, Ponta 
Grossa, Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu, Umu-
arama), Conselho Estadual de Saúde, Conselhos Munici-
pais de Políticas sobre Drogas (Curitiba, Londrina, Maringá 
e Ponta Grossa) e no Conselho Estadual de Políticas sobre 
Drogas”, relata Mäder. •

INFO
Leia a Resolução RDC nº 29 da ANVISA na íntegra acessando o 
documento disponível no link Legislação – Legislação Federal do 
site www.crppr.org.br.

O outro lado da moeda
A ONG Compacta – Comunidades Terapêuticas Associa-
das, criada no intuito de oferecer apoio, regularizar e ca-
pacitar as CTs do Estado do Paraná, aponta que diversos 
avanços já foram conquistados em relação à qualificação 
de equipes e às condições de trabalho para com usuários 
e dependentes químicos. O presidente da ONG, Marcos 
Pinheiro, reforça que há uma luta constante de se fazer 
reconhecer enquanto uma opção viável no apoio deste 
combate que está entre os maiores problemas de saúde 
pública do país. Segundo ele, em Curitiba e Região Met-
ropolitana, são aproximadamente 52 CTs com mais de 
1.540 residentes que, somadas ao interior e ao Litoral do 
Paraná, chegam próximo ao número de 120 comunidades 
e totalizam mais de 3 mil residentes. 

Segundo ele, há uma fala preconceituosa atualmente, que 
desconsidera todo o trabalho desenvolvido nas últimas 
décadas. Essa visão não existe sem qualquer fundamen-
to, visto que a Compacta reconhece que existem abusos 
nas CTs atualmente e que devem sempre ser investigados 
e coibidos. Porém, “longe de ser ou achar ser o melhor 
método, as CTs hoje atendem a maioria da população da 
região e alcançam resultados positivos”, frisa. •
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Resumo
Este estudo visou verificar qual é a representação social 
do psicólogo escolar/educacional nas instituições solici-
tantes do serviço de Consultoria em Psicologia Escolar/
Educacional de uma universidade particular de Curitiba, 
no período de 2008 a 2010. Foram entrevistados, para 
isso, 41 agentes educativos em 11 instituições de ensino 
em Curitiba e região metropolitana. Para o levantamen-
to dos dados, foi realizada análise de conteúdo, consi-
derando como categorias: a) professores e diretores, b) 
pedagogos e  c) outras profissões. Os resultados apontam 
que, de maneira geral, o psicólogo escolar/educacional é 
aquele que vai ajudar nos problemas da escola, principal-
mente com professores e alunos, intervindo também no 
âmbito familiar. 

Palavras-chaves: representação social, psicólogo esco-
lar/ educacional.

Introdução 
O psicólogo, de forma geral, ainda é um profissional que 
sofre com preconceitos e resistências por parte da po-
pulação, nos vários campos e áreas de atividade do mes-
mo. Nesse sentido, as representações sociais vêm para 
demonstrar como o psicólogo é visto em seu cotidiano 
e o que as pessoas pensam a seu respeito, evidenciando 
preconceitos e resistências por aqueles que a tem ou não.  

Serge Moscovici, psicólogo francês, conceituou as repre-
sentações sociais, oriundas de seu trabalho. Para ele, as 
representações sociais são “... o conjunto de conceitos, ex-
plicações e afirmações que se originam na vida diária, no 
curso de comunicações interindividuais” (1981, p.47). 
Essas se caracterizam por entidades que se articulam e se 
cristalizam por meio de gestos, falas, encontros, de for-
ma ininterrupta, no universo cotidiano, impregnando a 
maioria das relações sociais.

Jodelet (1985), continuadora das ideias de Moscovici, 
menciona que as representações sociais designam uma 

forma específica de conhecimento, o saber do senso 
comum. Corroborando com essa ideia, Ribolla e Fia-
menghi (2007), afirmam que as representações sociais 
são a teoria de senso comum que norteia as explicações, 
decisões, pensamentos e atitudes das pessoas em seu co-
tidiano.  

Dando sequência ao conceito de representação social, 
Abric (1997) apud Ribeiro, Jutras e Louis (2005), 
diz que as representações sociais constituem formas 
de conhecimento do senso comum as quais traduzem 
a posição e a escala de valores de um indivíduo ou de 
uma coletividade. Elas servem para tornar a realidade 
compreensível e comum. Já para Ribolla e Fiamenghi 
(2007), a razão pela qual as pessoas constroem repre-
sentações sociais está diretamente ligada à necessidade 
de transformarem em familiar, aquilo que ainda não o 
é, para que possam compreender a realidade e ter um 
sentido de pertencimento ao grupo.    

Tratando-se da cultura do profissional da Psicologia no 
Brasil, Dimenstein (2000) afirma que essa tem se carac-
terizado por um modelo de subjetividade decorrente do 
desenvolvimento de um ideário individualista, reforça-
do pela difusão da Psicanálise na classe média urbana.

Baseando-se em Weber e cols (1994) pode-se dizer que 
a representação social que o público leigo tem do psicó-
logo e da Psicologia apresenta limitações e equívocos, 
em boa parte, devido à maneira como os profissionais 
da área vem atuando. Alguns autores como Caetano 
(1992), Neves (1989) e Silva (1995) apud Sant’Ana et 
al (2009), indicam a existência de um representação so-
cial do psicólogo, indicando como um profissional que 
exerce as funções de ajuda e orientação. Nesse sentido, 
há uma visão ainda predominante do profissional de 
psicologia escolar/educacional, sendo este atuante na 
identificação e resolução de problemas emocionais e de 
comportamento, ou seja, um modelo de intervenção 
pautado em uma perspectiva clínica. 

A representação 
 social do psicólogo 
  escolar/educacional
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Pesquisar esse tema foi de interesse das alunas já que es-
sas trabalham diretamente com as escolas no estágio de 
último ano de graduação em psicologia [ da PUCPR], 
na modalidade de Consultoria em Psicologia Escolar/ 
Educacional. As publicações encontradas foram diversi-
ficadas, embora a grande maioria destas não seja de um 
material específico sobre o tema. Por isso, tem-se como 
um dos objetivos a verificação do conhecimento dos 
agentes educativos a respeito da atuação do psicólogo 
escolar/educacional hoje.

Método
Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, que ado-
tará os pressupostos do método qualitativo, no que con-
cerne a seu esquema interpretativo.

Participantes
Participaram desta pesquisa 41 agentes educativos 
em 11 escolas de Curitiba e região metropolitana (10 
públicas e 1 privada), as quais fazem parte de institui-
ções educativas que solicitaram o trabalho [serviço] 
de Consultoria em Psicologia Escolar/Educacional do 
Serviço-Escola da universidade em questão, no período 
2008/2010.

Procedimentos 
Para a realização da pesquisa as estagiárias/pesquisado-
ras efetivaram 30 contatos com as instituições cadas-
tradas no escritório da Consultoria  como instituições 
solicitantes  do serviço ofertado. Quanto aos contatos 
efetivados, 11 instituições de ensino aceitaram receber 
as pesquisadoras, sendo agendado um horário para re-
alização da entrevista. Utilizou-se questionário semi-es-
truturado, contendo sete perguntas, porém duas dessas 
questões tiveram que ser excluídas, devida a sua tenden-
ciosidade metodológica. Foram entrevistados em média 
3 agentes educacionais por escola, sendo que esses deve-
riam ser contratados. 

O levantamento dos dados ocorreu por análise de conte-
údos, divididos em categorias, separando-as por funções 
dos agentes educativos; como professores e diretores, 
pedagogos e outras profissões (bibliotecário, zelador, 
secretária, etc). A sistematização dos  dados obedeceu a 
técnica do discurso do sujeito coletivo. 

Resultados e discussões
Os resultados apontam que, para a maioria dos entre-
vistados (85% dos professores e diretores, 75% das 
outras profissões e 50% dos pedagogos), os psicólogos 
trabalham com comportamento e emoção. Podendo in-

dicar, como já mencionado em Caetano (1992), Neves 
(1989), Silva (1995) apud Sant’Ana et al (2009), um 
modelo de intervenção pautado em uma perspectiva 
clínica, ou seja, na identificação e na resolução de pro-
blemas comportamentais e emocionais.

Outro dado que confirma essa constatação é referente à 
pergunta sobre quais pessoas precisam de um psicólogo, 
já que para 50% dos professores e diretores, 100% dos 
pedagogos e 53% dos outros profissionais, quem precisa 
de um psicólogo são pessoas com problemas de identi-
dade, de relacionamento, familiares e outros distúrbios. 
Uma resposta, no entanto, chamou a atenção, pois re-
sultou que quem precisa de um psicólogo são as pessoas 
que não tem religião. Comprovando, segundo Praça e 
Novaes (2004), que o psicólogo, algumas vezes, tem a 
representação vinculada as questões religiosas. 

Referente ao perfil do psicólogo escolar/educacional 
pode-se constatar uma diferente percepção dos agentes 
educativos. Os professores e diretores em sua maioria 
focaram nas características profissionais (ética e forma-
ção adequada), enquanto os outros profissionais men-
cionaram características pessoais como tranquilidade e 
carisma. Já para os pedagogos observaram-se ambas as 
características. Nesse sentido, quanto às características 
pessoais, concorda-se com Silva (1994) que o psicólogo 
é visto como aquele que dá apoio amigo e confidente, 
sendo vinculado as ideias de solidariedade, sigilo e em-
patia.

Quanto ao trabalho do psicólogo escolar/educacional 
especificamente, observou-se que para 95% dos profes-
sores e diretores, esse deve ser referente aos problemas 
na escola e na família, enquanto para 60% dos outros 
profissionais o trabalho deve ocorrer apenas com os alu-
nos. Já os pedagogos acham que deve ocorrer tanto com 
os alunos, como na escola no geral e na família. Segundo 
Senna e Almeida apud Sant´Ana et al (2009), o modelo 
tradicional das teorias individualistas está sendo supera-
do, já que as pesquisas mais recentes demonstram que as 
atividades dos psicólogos escolares/educacionais envol-
vem tanto os alunos, como professores, equipe profissio-
nal, familiares e comunidade em geral. 

Nesse sentido, percebe-se a partir das respostas dos pro-
fessores e diretores e dos pedagogos, que a menção da 
família demonstra maior divulgação e conhecimento 
por parte dos leigos a respeito do trabalho da psicologia 
escolar/educacional, já que não aponta mais a visão ape-
nas focada nos alunos.   

No entanto, um dado chama à atenção nos resultados da 
pesquisa, já que a direção e a pedagogia não apareceram 
como área de atuação do psicólogo em específico; como 
se os alunos, professores e família precisassem do psicó-
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1 Ex-Professora supervisora do curso de psi-
cologia da PUC-PR, mestre em educação 

(CRP 08/101) 

2 Alunas do curso de graduação de psicolo-
gia da PUC-PR do ano letivo de 2010
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logo dentro da escola, mas não a direção e os pedagogos; 
indicando ainda o desconhecimento ou a não aceitação 
por parte desses profissionais da necessidade do psicólo-
go atuar no quadro geral dos funcionários. 

Conclusões
A partir da pesquisa realizada foi possível observar al-
guns aspectos importantes e recorrentes dentro da re-
presentação do psicólogo escolar/educacional, sendo 
alguns deles a visão dos agentes educativos em relação 
aos psicólogos percebendo-os ainda com uma atuação 
clínica, focando na resolução de problemas emocionais 
e comportamentais dos alunos, professores e família. 

Em relação às características do profissional da área es-
colar/educacional pode-se perceber que os entrevista-
dos se importam mais com fatores de personalidade do 
que com sua formação. Um fator a ser destacado é que 
os agentes educativos falam a respeito da atuação com a 
família, o que mostra mudanças na visão em relação à re-
presentação ao psicólogo escolar/educacional; um avan-
ço em relação a pesquisas já realizadas com esse tema.

O estudo indica que ainda se faz necessário maior es-
clarecimento da especificidade do trabalho do psicólogo 
escolar/educacional, demonstrando assim sua impor-
tância e eficiência na resolução de questões próprias do 
dia a dia das instituições de ensino. •
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contatoentrevista

A carência de valores na educação e na sociedade virou 
tema de pesquisas e preocupação de muitos profissionais 
que atuam no processo de desenvolvimento das crianças. 

O desafio é buscar novas formas de interagir com os jovens, frente 
à enorme quantidade de informações que eles podem receber a 
cada instante. 
Assim surgiu o jogo Turma de Valor. Em formato de histórias 
em quadrinhos, ele tem por objetivo aumentar a capacidade de 
reflexão das crianças sobre valores positivos como honestidade, 
respeito, responsabilidade, entre outros. O projeto, idealizado e 

Educação por meio 
 da interatividade

criado pelo psicólogo Celso Garcia (CRP-08/13884), especia-
lista em desenvolvimento de pessoas pela PUCPR, já está sendo 
utilizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD) em diversos estados, beneficiando cerca de 6 mil 
crianças.
Garcia concedeu uma entrevista exclusiva à redação da Revista 
Contato, falando sobre a importância da atuação do Psicólogo 
nesse processo e apresentando a Turma de Valor como uma ini-
ciativa que visa estimular a discussão sobre valores na educação. 
Confira.

Turma de Valor oferece a oportunidade de Psicólogos e Educadores 
atuarem de forma multidisciplinar pelo desenvolvimento da criança
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Revista Contato: Como o jogo Turma de Valor funciona?
Celso Garcia: O jogo tem a duração de oito semanas, uma para 
cada valor. No primeiro dia da semana, as crianças vão para o la-
boratório de informática das escolas e jogam individualmente. As 
histórias em quadrinhos servem para contextualizar determina-
das situações-problema ambientadas na realidade das crianças. À 
medida que as crianças fazem suas escolhas, elas mudam o destino 
dos seus personagens. Como o jogo não é classificatório, nem ava-
liativo, é na discussão com colegas e com o professor que surgem 
os maiores aprendizados. 

RC: Como foram criados os personagens? 
CG: Os personagens foram criados após um estudo de traço que 
definiu suas características. Como ilustramos todo o projeto a 
mão, nosso primeiro trabalho foi fotografar as crianças, suas esco-
las, uniformes, as árvores, calçadas, enfim, tudo que possibilitasse 
uma maior identificação com o personagem. A qualidade que al-
cançamos foi fundamental, pois a criança sente que o jogo não foi 
criado de qualquer jeito, sem o devido cuidado para tratar temas 
tão importantes. Além das imagens, a criança também recebe um 
descritivo das características de comportamento de cada um. 

RC: E como as escolas receberam essa ideia?
CG: Nós aplicamos o Turma de Valor inicialmente em duas esco-
las da rede municipal de Araucária, em 2010, para 350 alunos de 
9 a 11 anos. O resultado positivo fez com que em 2011, outras 
24 escolas da rede aderissem voluntariamente ao jogo. Esse dado 
nos mostra que há uma verdadeira preocupação com a formação 
humana, que vai muito além de ensinar matemática e português.
Por ser um jogo acessado via web, que permite o monitoramento 
das respostas e devolutiva para a Secretaria de Educação, nosso 
maior obstáculo era o acesso à internet. Por isso, a Companhia 
de Desenvolvimento de Araucária buscou mecanismos para gerar 
autonomia para as escolas, sem depender da internet. O resultado 
foi a construção da versão off-line do Turma de Valor, que agora 
pode ser jogado sem conexão com a internet.

RC: Nesse contexto, como se dá a atuação do psicólogo?
CG: Acredito que são duas participações fundamentais da psicolo-
gia nesse projeto. Uma é a concepção teórica, fundamentada nas 
pesquisas que apontam para o afastamento do comportamento 
de risco com a presença de valores positivos. A outra é a formação 
dos professores para atuarem numa postura humanista, permi-
tindo que os alunos pratiquem esses valores aprendidos. Percebo 
que um grande diferencial do projeto seja criar ambientes onde 
as crianças possam vivenciar os valores, ao contrário de tentar 
introduzi-los pela via do discurso moral. 

RC: Então o psicólogo ensina a ensinar?
CG: Sim, e não me refiro aos conteúdos curriculares, nem especifi-
camente à escola. Necessitamos urgentemente de ações que levem 
a prática às ruas. Construímos diariamente um país de desigual-
dades, onde a liberdade diminui, onde as diferenças segregam, e 
precisamos agir. Se não atuarmos na infância, onde mais atuare-
mos? Ensinar matemática financeira a uma pessoa para que ela 
desvie impostos não vai nos levar a lugar algum enquanto nação. 
Se não criarmos pessoas melhores, nossos esforços serão em vão!

RC: Ou seja, as ações estimuladas no jogo podem influenciar 
ações reais da criança?
CG: Todas as situações-problema do jogo são baseadas no univer-
so da criança. Um exemplo disso, no tema honestidade, depois de 
ler uma história em quadrinhos que contextualiza uma situação, o 

personagem escolhido pela criança encontra R$ 10,00 no chão da 
escola, e ele deve responder o que faz com o dinheiro.  Como não 
existe resposta certa ou errada, o professor em sala irá provocar 
para ouvir as respostas e os argumentos das crianças. É nesse mo-
mento que se cria a oportunidade para construir novas crenças, 
expandir a percepção sobre verdades muitas vezes postas às crian-
ças. Cabe ao professor transferir do dinheiro para a borracha, para 
o lápis, enfim, ajudar a criança a generalizar o aprendizado.

Construímos diariamente um país de 
desigualdades, onde a liberdade diminui, onde as 

diferenças segregam, e precisamos agir. Se não 
atuarmos na infância, onde mais atuaremos?

RC: Como o Turma de Valor chegou à ONU?
CG: Em 2010, soube que o PNUD estava confeccionando o Re-
latório de Desenvolvimento Humano (RDH 2009/2010). Entrei 
em contato com a equipe do RDH para apresentar o que eu havia 
feito. Nesse momento, enviei toda a documentação e fundamen-
tação do projeto e, após análise, o relato da experiência em Arau-
cária foi publicado no RDH (pág 225). 
Em julho de 2011, a equipe se interessou em conhecer os resulta-
dos alcançados com o Turma de Valor. Três profissionais, sendo 
dois da equipe do RDH e uma da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), passaram quatro dias visitando as escolas 
e conversando com a equipe pedagógica, professores, direto-
res, pais e, principalmente, com as crianças. Ao final, foi proposto 
um Memorando de Entendimento, assinado com a ONU, onde 
o Turma de Valor passou a ser utilizado no projeto de desenvolvi-
mento, que existe desde 2008 em parceria PNUD/CNM.

RC: Conte-nos sobre os novos projetos.
CG: Já desenvolvemos um segundo conteúdo voltado para o afas-
tamento das drogas, é o Turma de Valor e as Drogas. Nele, a pro-
posta é confrontar as “verdades” que aproximam nossas crianças 
desse universo. No final de cada rodada, a criança recebe telas de 
informações sobre a história da droga e seus efeitos, tanto no as-
pecto físico como social.
Será lançado também o Turma de Valor e o Bullying, com fun-
damentação no etnocentrismo. Este jogo visa estabelecer relações 
mais saudáveis com as “diferenças” e conscientizar as crianças so-
bre o impacto causado pela violência.

RC: Você entende que isso pode incentivar o surgimento de ou-
tras medidas educativas?
CG: Tenho plena convicção de que sim. Não sei se o Turma de 
Valor é a melhor ferramenta para isso, mas sei que é uma, e que 
funciona. Tivemos resultados impressionantes em situações de 
extrema adversidade. Atendemos uma turma que trocou de pro-
fessor quatro vezes em um mês, sendo que uma professora ficou 
apenas um dia e não suportou a agressividade das crianças. Depois 
de três semanas de jogo, alguns sinais positivos já eram perceptí-
veis e, ao final das oito semanas, demonstrações de respeito entre 
os colegas, com os professores, com a escola e em casa, com os 
pais, foram relatados espontaneamente, além da redução drástica 
dos níveis de violência verbal e não verbal.  •

Mais informações: www.turmadevalor.com.br 
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psicólogodaSilva

No Catete, um canto no início do bairro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro, é cortado pela Rua Correia Dutra, que 
começa lá no aterro e, em duas quadras, termina junto 

ao morro atrás da Bento Lisboa. Aquela rua é cortada somente pela 
Rua do Catete e o entorno deste cruzamento me enche de significa-
dos. Minha Ipiranga com São João.  No número cento e dezenove 
morou a minha primeira namorada de regras claras. Filha de uma 
mãe amazonense e de um pai carioca, ela vinha com um manual 
de instruções tais como “sair de casa somente com um irmão”, “dez 
horas da noite em casa” e “namoro só no final de semana”. Aos do-
mingos, lá pelas nove e meia da noite, eu pegava o ônibus para a 
praça quinze e depois outro até a Avenida Brasil, na altura da praia 
de Ramos, onde ficava a escola da Marinha.  Abastecido de afe-
tos, comia um pastel de queijo e tomava um caldo de cana e estava 
pronto para a dura semana que se avizinhava. 

Alguns anos depois tive na mesma rua meu primeiro apartamento, 
mas já não tinha mais a mesma namorada. Caminhava pela região 
com uma sensação de estar em casa, algo que descobri só mais re-
centemente. Ao voltar do estaleiro, no qual o navio que iria traba-

Rua Correia Dutra, 
cento e dezenove

lhar estava sendo construído, ia caminhar até o Largo do Machado, 
jogar videogame e, por vezes, encontrar amigos. Em uma dessas 
vezes encontrei um amigo que me relatou sua recente cirurgia para 
retirar um tumor do cérebro e sua experiência de quase morte. O 
primeiro contato com a possibilidade de perder alguém tão próxi-
mo aconteceu ali, bem próximo à entrada do metrô. Do outro lado 
desse buraco, ficava o Museu da República e um parque cheio de 
grandes árvores. 

Os bancos do parque do Museu são ótimos lugares para se refrescar 
por conta da sombra e do vento que vem da praia. Melhor ainda é 
sentar lá e observar as pessoas que o visitam.  Na sala de eventos de 
lá apresentei uma peça que recentemente dirigi. Olhar as árvores 
de dentro da sala minutos antes da peça estrear foi algo que me 
trouxe sensações muito conhecidas.  Naquele entorno minha vida 
se preenche de uma liberdade que mal sei explicar.

Volto àquele lugar todos os anos para me reabastecer, caminhando 
pelas ruas e causando algum estranhamento às pessoas pelo meu 
sorriso constante no rosto. Às vezes, tudo pode ser tão intensamen-
te simples, não é? •
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PL 30 Horas

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou em 31 de 
agosto de 2011, por unanimidade, dois pareceres da sena-
dora Marta Suplicy (PT-SP) que fixam em até 30 horas 

semanais a jornada de trabalho de psicólogos e fonoaudiólogos, 
sem redução de salário. A decisão, de caráter terminativo, refere-se 
a dois projetos de lei da Câmara dos Deputados, o PLC 150/09 e 
PLC 119/10.

Relatora das duas matérias, a senadora observou que há uma ten-
dência da redução da jornada de trabalho para profissionais da 
saúde em virtude do forte estresse e do desgaste mental aos quais 
estão constantemente submetidos.  No caso dos psicólogos – PLC 
150 - alguns estados e prefeituras já adotaram jornadas de 30 ho-
ras semanais ou até inferiores. “É um trabalho estressante, pois são 
profissionais que, além do atendimento ao cliente, ainda precisam 
fazer cursos de formação e de atualização”, disse Marta ao defender 
a jornada diferenciada de trabalho para os psicólogos.

Durante leitura do relatório, a senadora observou que não estava 
de acordo com o projeto original aprovado na Câmara dos De-

putados que delega a fixação da jornada de trabalho para acordos 
coletivos de trabalho. Segundo a parlamentar, esse cenário, se apli-
cado, resultaria em fixação de jornadas de trabalho diferenciadas 
para profissionais da mesma categoria e ficaria, na dependência, in-
clusive, da capacidade de negociação dos agentes sindicais em cada 
Estado. “Por esse motivo, entendemos que a lei é que deve regula-
mentar a jornada de trabalho do psicólogo em todo o Brasil, a fim 
de contemplar, com a mesma proteção legal, profissionais sujeitos à 
mesma rotina e às mesmas pressões laborais”, disse. Atuam, hoje, no 
mercado de trabalho cerca de 240 mil psicólogos, sendo que 40% 
desses profissionais trabalham com políticas públicas.

Ainda terá o trâmite para ser aprovada em plenário, mas considera-
mos uma vitória. Valeu a pressão aos nossos parlamentares, temos 
que contar com profissionais engajados na luta dos direitos traba-
lhista da nossa categoria.

Aproveitamos também para reforçar um convite especial do SIN-
DIPSY: Psicólogos, venham fazer parte do Sindicato, que é de to-
dos para todos! •

Faça parte do SindyPsi, entre em con-
tato conosco e confirme sua participa-
ção em uma de nossas reuniões, que 
ocorrem sempre no primeiro sábado 
de cada mês. 

Para mais informações, acesse:

www.sindypsipr.com.br

Sindicato dos Psicólogos no Estado do Paraná  

Rua Dr. Muricy, 390 - Conjunto 201 - Centro 

Curitiba/PR - 80.010-120  

Fone: (41) 3224-4658

E-mail: sindypsipr@sindypsi.com.br 

www.sindypsipr.com.br

Diretoria

Presidente: Eugenio Pereira de Paula Junior • CRP-08/06099 

Vice-Presidente: Rogéria Sinimbu Aguiar • CRP-08/05128 

Secretário: Sérgio Luis Ferraz Spinato • CRP-08/04902 

Tesoureira: Nilce Noélia Pedrozo Britto • CRP-08/04519

Suplentes: Salete Coelho Martins • CRP-08/04667
                  Nilce Noélia P. Britto • CRP-08/04519

Conselho Fiscal (Efetivo): Mauro Cesar Carsten • CRP-08/04001
                      Telmara Carsten Vieira • CRP-08/10228
    Deolindo Dorta de Oliveira • CRP-08/04031

Conselho Fiscal (Suplentes): Mariana Patitucci Bacellar • CRP-08/10021 
        Ceciana Ames Schallenberger • CRP-08/12508

Delegados Representantes (Efetivos): Marly Terezinha Perelli • CRP-08/04561 
                    Mara Julci de Freitas Kamaroski • CRP-08/02832 

Delegados Representantes (Suplentes): Cesar Augusto C. de Marchi Gonçalves • CRP-08/09034 
     Cristiane Maria Dierka • CRP-08/10891 

Assessoria Jurídica: Daniele Esmanhotto Duarte • OAB-22408/PR 

Jornada de trabalho para psicólogos de 30 horas é aprovada por unanimidade



Curso de Férias PMK
PsiCodiagnóstiCo MioCinétiCo

Promovido por: Psicóloga Odette Aparecida Pinheiro (CRP08/1290)

data: a partir do dia 10 de Jan/2012 individualmente ou em duplas  

Local: Clinica Carpe Diem - Curitiba PR

Público-alvo: profissionais da Psicologia

inscrições e mais informações: odettepinheiro@hotmail.com / 

(41)9129-7059

Curso de teraPia indiViduaL e FaMiLiar sistÊMiCa

Promovido por: INTERCEF - Instituto de Terapia e Centro de Estudos

          da Família (CRP-08-PJ/00215)

data: 31/03/2012

Local: INTERCEF - Rua Tapajós, 577, São Francisco - Curitiba - PR

inscrições abertas. Vagas limitadas.

informações: www.intercef.com.br / (41) 3338-8855

Curso de PsiCoFarMaCoLogia Para PsiCóLogos

Promovido por: Dra. Ivete Contière Ferraz (CRM 15779-PR) 

data: 18 e 19/11/2011  

Local: Curitiba PR

Público-alvo: profissionais da Psicologia 

inscrições e informações: germinarcursos@hotmail.com / (41) 9129-

7059 / (41) 9133-0065

esPeCiaLização: ForMação eM teraPia de CasaL e FaMíLia

esPeCiaLização: desenVoLViMento e orientação da FaMíLia

Promovido por: Pós-Graduação: Instituto da Família – FTSA. 

          (CRP-PJ 08/00440)

reconhecimento: MEC e ABRATEF. Afiliada ao Chicago Center for Family 

Health - Universidade de Chicago, EUA.

Local: Rua Martinho Lutero, 277 - Gleba Palhano. Londrina, PR 

Inscrições abertas. Vagas limitadas. 

Mais informações: (43)3371-0200 - ifamilia@ftsa.edu.br 

www.ftsa.edu.br.
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contatoagenda

o prazo de envio de anúncio para a próxima edição da revista Contato encerra-se em 18/11. a solicitação de 
anúncios deve ser feita pelo site do CrP-Pr (www.crppr.org.br) link “oportunidades – divulgações via CrP-Pr”.

•  Sublocação de consultório - Centro, Curitiba-PR 
Sublocação em clínica multidisciplinar no centro de Curitiba, períodos a partir de R$ 10,00 a hora. 
endereço: Rua Marechal Deodoro, 211 ou Rua Lamenha Lins, 266.
Contato: www.clinividacuritiba.com.br / priscila@clinividacuritiba.com.br / (41) 9145-5434 / (41) 3045-9035 - falar com 
Priscilla Van Kan.

• Sublocação de salas - Batel, Curitiba-PR
Sublocação de salas amplas, arejadas em ótima localização. Salas para atendimento individual e para grupos 
e eventos, como palestras e cursos. 
endereço: Al. Augusto Stellfeld, 1.641 - Cj. 02 –  Batel, Solo - Esquina com a Rua Ângelo Sampaio.
Contato: aracykat@hotmail.com / (41) 3076-3133 / (41) 9911-4937 - com Aracy Katzinsky (CRP-08/04490)

• Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba-PR 
Salas para profissionais de saúde em clínica com ótima infraestrutura e localização. Dispomos de sala para grupos, 
palestras e cursos. Disponibilizamos convênios.
endereço: Rua Padre Anchieta, 1.276
Contato: (41) 3233-7364
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inscrição CRP-PR

O CRP-PR dá boas-vindas aos novos 
inscritos dos meses de Agosto e Setembro de 2011

inscriçãoportransferência

Laiza Silveira Prado CRP-08/16883

Franciele da Fonseca Favato dos Santos CRP-08/16884

Sonia Hutterer Teixeira CRP-08/16885

Karoema Lourenço Dias CRP-08/16896

Katia Aparecida Mamoni Silva CRP-08/16941

Mariana Padilha CRP-08/16942

Natalia Frazon de Andrade CRP-08/16943

Bruna Flora Abdala Goya CRP-08/16979

Thais Pedrotti CRP-08/16980

Janise Fucks Groff CRP-08/16981

Taciana Coli Pires CRP-08/16982

Mariana Kisse Sato Carvalho CRP-08/16983

Lisane Carolina Moura Telles CRP-08/16984

Gelci Nogueira CRP-08/16985

Magaly Venturin Franciosi CRP-08/16986

Marly de Oliveira CRP-08/16987

novosinscritos

Jessica Carla de Souza Miolla CRP-08/16851

Marcia Regina Aparecida do Nascimento CRP-08/16852

Mirian Nauck CRP-08/16853

Paulete Silvania Tem Pass Fava CRP-08/16854

Rafaela Mendes Soccio CRP-08/16855

Thania Greski CRP-08/16856

Talita Barbi Hermann CRP-08/16857

Karina de Paula Menezes CRP-08/16858

Mariana Accorsi Pereira CRP-08/16859

Bruno Mori Porreca CRP-08/16860

Carolina Eidt CRP-08/16861

Graciely de Santana Bendo CRP-08/16862

Janucia Gomes da Silveira CRP-08/16863

Karen Daiane Chaves da Silva CRP-08/16864

Ana Paula Marchinichen CRP-08/16865

Bruna Carina Bordin Oldoni CRP-08/16866

Renata Siqueira Gomes CRP-08/16867

Danieli Pessini CRP-08/16868

Maria Aparecida da Silva Monteiro CRP-08/16870

Fernando Augusto de Moura Vendruscolo CRP-08/16871

Patricia Portela Pizzi CRP-08/16872

Carla Athauana Bazzanella Muran CRP-08/16873

Paula Frighetto Hirt CRP-08/16874

Adriana Fatima da Rosa CRP-08/16875

Mario Eligio Adorno Gauto CRP-08/16876

Carla de Araujo Wengen CRP-08/16877

Aparicio Caetano Formiga CRP-08/16878

Andreia Marcelli de Arruda CRP-08/16879

Edielke Maisa Pessetti CRP-08/16880

Oswaldo Farias Barbosa CRP-08/16881

Lilian Cristina Pereira Nagahiro CRP-08/16882

Adelaide Mirian Carl Pedroso CRP-08/16886

Danilo Belarmino Balzon CRP-08/16887

Daniele Moraes CRP-08/16889

Suellen Mucharski de Almeida CRP-08/16890

Mariana Faggion Sutili CRP-08/16869

Cinara Aline Baraldi CRP-08/16891

Juliana Casa CRP-08/16892

João Aurelio Bonassi CRP-08/16893

Valeria Zopeletto CRP-08/16894

Tatiane Oroski CRP-08/16888

Solange de Freitas CRP-08/16895

Pricila Paveukiewicz CRP-08/16897

Daniela Dalpra Riesemberg CRP-08/16898

Ana Paula Lacerda da Silva Costa CRP-08/16899

Carla Cristina Reis de Assis CRP-08/16900

Ademir da Silva Leite CRP-08/16901

Luciane Berenice Streit CRP-08/16902

Francielle Fischer Fernandes CRP-08/16903

Claudia Roberta Benecase Boizan CRP-08/16904

Elisabete Mendonça dos Santos CRP-08/16905

Marilde Felix de Souza CRP-08/16906

Eliana Caetano Silva CRP-08/16907

Anderson Celestino de Oliveira CRP-08/16908

Lilian de Paula Negrini CRP-08/16909

Suely Mara Simões dos Santos CRP-08/16910

Keli Roberta Aparecida Anhaia Ruaro CRP-08/16911

Ozana da Costa Caetano Silva CRP-08/16912

Jaqueline Matzenbacher CRP-08/16913

Marcia Meier CRP-08/16914

Karim Fachinello CRP-08/16915

Claudia Ampese CRP-08/16916

Elci Magda Pagnoncelli CRP-08/16917

Elis Regina da Rosa CRP-08/16918

Elaine de Faria Michele Silva CRP-08/16919

Aneliza Carnelozi CRP-08/16920

Janete Aparecida Machado CRP-08/16921

Marcelle Andrea Leite Pereira Rossa 16922

Jaqueline Menegazzo Franceschetto CRP-08/16923

Alexamara Rodrigues CRP-08/16924

Marilei Poncio de Oliveira Vezaro CRP-08/16925

Carolina Angelica Shamitra Minikowski dos Santos CRP-08/16926

Lorena Cordeiro de Souza CRP-08/16927

Karen Aline Dubiel da Silva CRP-08/16944

Teresa Raquel Conte CRP-08/16945

Sabrina dos Santos da Silva CRP-08/16928

Douglas Alexandre Fernandes CRP-08/16929

Daniele Pereira Rezende CRP-08/16930

Rommi Tiemi Marques dos Santos CRP-08/16931

Humberto Oliveira Ausec CRP-08/16932

Aline Biscaia da Silva CRP-08/16933

Guilherme Elias da Silva CRP-08/16934

Elci da Silva Paltanin CRP-08/16935

Sandra Gleize Hoffmann da Silva CRP-08/16936

Natalia Moreira dos Santos CRP-08/16937

Amanda Meira Pinto Kinaipp CRP-08/ CRP-08/16938

Rosangela Maria da Silva Hase CRP-08/16939

Paola Cristhine Ferraciolli Freitas CRP-08/16940

Renan Martimiano Vieira CRP-08/16946

Heloisa Cândida da Silva CRP-08/16948

Suelen Carloto Mazon CRP-08/16949

Daniela Knapp Vargas CRP-08/16950

Carine Zanetti Rezende CRP-08/16951

Geni Clarindo da Cruz CRP-08/16952

Paola Borges da Costa CRP-08/16953

Maria Francisca de Moraes Sarmento Dionisio CRP-08/16954

Cleidenice Reis de Oliveira Saelens CRP-08/16955

Ana Paula Ribeiro da Silva CRP-08/16956

Eduardo Massami Nogawa CRP-08/16957

Elaine Fregonesi CRP-08/16958

Debora Larissa Lopes Quinelato CRP-08/16959

Kelly Nayara Thiemann CRP-08/16960

Simone da Silva de Carvalho CRP-08/16961

Filipe Amarante Colpo CRP-08/16962

Olivia Esmeralda de Souza Castilho CRP-08/16963

Susana Abdel Latiff CRP-08/16964

Hanan Abdel Latiff CRP-08/16965

Dilton Rogerio Goulart CRP-08/16966

Maria do Céu Farinha Fernandes CRP-08/16947

Aricleia Francisco de Campos CRP-08/16967

Anderson Stabel de Oliveira CRP-08/16968

Mirelle Zanella Tognetti CRP-08/16969

Zelia Maria Pavão Magalhães CRP-08/16970

Guilherme Augusto Marenda Borgo CRP-08/16971

Talita Conte Ribas CRP-08/16972

Carmen Rosa Santos Silva Pio de Abreu CRP-08/16973

Erika Arruda Melchior Inocêncio CRP-08/16974

Carla Daniele Kaneko CRP-08/16975

Monica Paola Cury Karam CRP-08/16976

Luzinete Moreira Constantino CRP-08/16977

Luciana Gonçalves Mota CRP-08/16978.
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pessoajurídica (cadastro)
Universidade Federal do Paraná CRP-08/PJ-00679

Cadmo Clinica Medica Ltda. CRP-08/PJ-00682

Hospital de Olhos do Norte Pioneiro S/S Ltda. CRP-08/PJ-00566-F1

Associação Solidários Pela Vida CRP-08/PJ-00688Mariana Litwinski CRP-08/PJ-00689

Ana Paula de Lima – Clínica CRP-08/PJ-00690

SESAT - Sociedade de Ensino Superior e Assessoria Técnica (Faculdades Anglo-Americano) CRP-08/PJ-00691

registro

J.O. & M.B. Recursos Humanos e Serviços Ltda. ME CRP-08/PJ-00680

Araucária Habilitação CRP-08/PJ-00681

Clinica de Psicologia Psychol Ltda. CRP-08/PJ-00683

Marchiore & Kowalczuk Ltda. ME CRP-08/PJ-00684

Praxis Desenvolvimento Humano Ltda. CRP-08/PJ-00685

QS Clinica de Avaliação do Trânsito Ltda. CRP-08/PJ-00686

CLIMEPAC - Clínica Médica e Psicológica de Avaliação de Condutores S/S CRP-08/PJ-00687

Sapiens - Instituto de Psicologia Ltda. ME CRP-08/PJ-00692

falecimento
Yeda Aparecida Mazepa Pereira CRP-08/01677

reativaçãotransferência

Eliane Travassos CRP-08/03406 Francielli Amorim Paris CRP-08/11840

inscriçãosecundária
Alessandra Santos Silva CRP-08/IS-264

Arthur Cassiano Bussmann CRP-08/IS-265

Gesileni Amaral Soares CRP-08/IS-266

Ellen Cristina Dias CRP-08/IS-267

Vinicius Ferreira Borges CRP-08/IS-268

Erica Cristina Pereira CRP-08/IS-269

reativação

Berenice Maria Duarte CRP-08/01197

Tais Fittipaldi Bergstein CRP-08/01336

Rossana Vasques Lopes de Oliveira CRP-08/01919

Osiris Capelline CRP-08/02475

Maria da Luz Farias CRP-08/03736

Simone Freitas CRP-08/07250

Alexandre Pierre Kuster CRP-08/07307

Andressa Sperancetta CRP-08/08868

Jaqueline Gonçalves CRP-08/08084

Simone Gonçalves Balbo CRP-08/08833

Priscila de Fatima Fabro CRP-08/09161

Leomar Terezinha Bueno CRP-08/09545

Ester Regina Bento dos Santos CRP-08/09640

Andressa Wolf Miranda Dannemann CRP-08/10071

Marisa Astafieff da Rosa CRP-08/10876

Ana Paula Lenzi Bertolucci CRP-08/10966

Tathiane Regina Duarte CRP-08/CRP-08/11322

Juliana Chaves Indjaian CRP-08/11323

Vera Lygia Kumagai de Aguiar Pupo CRP-08/11921

Miguel Novicki CRP-08/13244

Viviane Alves Kubo CRP-08/13620

Juliana Ribas Sartori CRP-08/13254

Eneida Florisbela Andrade Dacampo CRP-08/13463

Tatiana Christina Kugler Rodrigues CRP-08/14006

Daniel Jaccoud Ribeiro de Souza CRP-08/14051

Monica Maria Silva CRP-08/14090
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abordados nos próximos encontros:
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