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Gostaria de parabenizar o Psicólogo Nélio Perei-
ra da Silva pelo seu artigo publicado na edição nº 86 
da Revista Contato e agradecê-lo por ter sido parte do 
meu processo de percepção e definição do caminho 
que escolhi, ou melhor, que acabei desembocando 
após escolhas e renúncias.

Solange Galvão Barão
Psicóloga (CRP-08/12194)

COMENTE VOCÊ TAMBÉM AS MATÉRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE UM E-MAIL PARA:

cartadoleitor@crppr.org.br
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Sem dúvida, ser terapeuta é mais do que aplicar as 
técnicas aprendidas. A reflexão acerca do paradoxo 
apontado deveria ser parte da formação e da ética 
profissional.

Obrigada,

O primeiro trimestre de 2013 contou com a re-
alização de projetos importantes que contri-
buíram para a atuação dos Psicólogos e Psi-
cólogas. Nesta edição de maio e junho vamos 

apresentar uma importante pesquisa realizada pelo 
CREPOP (Centro de Referência Técnica em Psico-
logia e Políticas Públicas), que aborda a atuação dos 
profissionais da Psicologia em Políticas Públicas para a 
população em situação de rua.

Na matéria de capa, a cobertura completa do VIII CO-
REP (Congresso Regional da Psicologia) que aconte-
ceu em Curitiba, nos dias 13 e 14 de abril. Acompanhe 
a lista de delegados eleitos para o Congresso Nacional 
e as propostas aprovadas em plenária.

Na editoria Contato Plenária você confere todos os as-
suntos que foram pauta das reuniões plenárias de janei-
ro, fevereiro e março de 2013. Além disso, esta edição 
traz a segunda parte da pesquisa sobre os processos 
éticos no CRP-PR e as informações sobre eventos que 
aconteceram no Estado.

Na coluna da Comissão de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho você confere uma entrevista exclusiva 
com a coordenadora e Psicóloga Carolina Walger e as 
orientações da Comissão de Orientação e Fiscalização 
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sobre as práticas não reconhecidas pela Psicologia.

Esses e outros assuntos você encontrará nas próximas pá-
ginas. Não esqueça de enviar seu comentário ou sugestão.

Boa leitura!
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Congresso: uma participação democrática?

Quando esta publicação chegar às mãos dos cole-
gas Psicólogos e Psicólogas do Paraná, a oitava 
edição do Congresso Regional da Psicologia já 
terá acontecido. Talvez muitos desses profissio-

nais se achem distantes dos mecanismos de participação 
para decidir os rumos da Psicologia e então passam a 
classificar os Congressos como uma instância para ape-
nas alguns poucos “iluminados”. 

Esta é uma verdade “não-toda”, para lembrar um psicana-
lista francês. Os Congressos foram pensados e criados na 
esteira do processo de democratização do país e influen-
ciaram algumas instituições e pensamentos. No otimismo 
embalado pela Nova República e do samba “Vai Passar” 
(Chico Buarque, 1984), nós acreditávamos que a página 
infeliz da nossa história havia passado. Criamos que a éti-
ca estaria imbuída nos dirigentes e dessa forma a demo-
cracia de nossas instituições estariam garantidas. 

Aqui, à meia-verdade, os Congressos deveriam ser es-
paços de democratização e participação dos Psicólogos 
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e das Psicólogas, mas ao esvaziar os temas e escolher 
os eixos de debates que excluem a maioria das práticas 
profissionais, esses eventos “calam” alguns profissio-
nais - de um modo mais sutil e sorrateiro. Não pela 
tirania de proibir-lhes a voz, mas pelo totalitarismo ao 
esvaziar suas falas. 

Queremos que as propostas de discussão sobre as for-
mas de participação e democratização das autarquias 
possam ser levadas para o Congresso Nacional da Psi-
cologia. Esperamos que nessas eleições, “um dia afinal”, 
possamos ver a “evolução da liberdade, até o dia clarear” 
(Chico Buarque, 1984).

Obs.: Depois de muitas discussões e com a proposta 
apoiada pelo CRP-PR, a eleição pela internet foi aprova-
da. Vemos nesse ato uma forma de participação livre e 
autônoma do Psicólogo e da Psicóloga de manifestarem 
seus desejos nas votações. O CFP, por sua vez, vem ten-
tando cercear nossa voz por meio de sortilégios regimen-
tais. Fiquemos atentos!
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O Psicólogo e os processos 
éticos no CRP-PR - parte II

Após a divulgação dos dados iniciais da pesquisa 
sobre o Psicólogo e os processos éticos no Conse-
lho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) 
realizada durante o período de 2000 a 2011, esta 

edição revela agora os resultados sobre os dados gerais dos 
processos e o conteúdo das denúncias. Confira a segunda 
parte da pesquisa a seguir:

5. METODOLOGIA DA 

PESQUISA 

A pesquisa teve como base a informação sobre as pe-
ças documentais que compõem cada um dos proces-
sos que tramitaram, tramitam no CRP-PR (junho de 
2012) ou estão em recurso ao Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) no período referido. Tratou-se, por-
tanto, de uma pesquisa documental em fonte primá-
ria; “são dados originais a partir dos quais se tem uma 
relação direta com os fatos a serem analisados” (OLI-
VEIRA, 2007, apud SÁ-SILVA et al., 2009, p.6). Para 
CELLARD, o documento pode ser conceituado como: 
“1. Declaração escrita, oficialmente reconhecida, que 
serve de prova de um acontecimento, fato ou estado; 
2. Qualquer objeto que comprove, elucide, prove ou 
registre um fato, acontecimento; 3. Arquivo de dados 
gerado por processadores de texto”. (CELLAR, 2008, 
apud SÁ-SILVA et al., 2009, p. 6). 

Na análise documental, frequentemente utiliza-se téc-
nicas como a de análise de discurso e o estabelecimento 
de categorias, a partir do número de vezes em que um 
determinado tema aparece no texto, ou a elucidação 
de raciocínios lógicos utilizados para justificar deter-
minada análise ou proposição. Entretanto, na presen-
te pesquisa não coube uma análise de discurso assim 
concebida, uma vez que se tratou de documentos estru-
turados com lógica e sequência comuns, previamente 
determinadas. São processos que tramitam conforme 
a normatização, como vimos anteriormente, e que re-
cebem formatação semelhante. Assim, o trabalho da 
pesquisadora foi direcionado menos para a interpreta-
ção das informações constantes no discurso e mais para 
extrair dados quantitativos e objetivos registrados nos 
documentos (SÁ-SILVA et al., 2009). 

Considerando as informações existentes nos referidos docu-
mentos, foi preenchida uma planilha de dados que poderá 
ser periodicamente atualizada e, a partir da qual, se fez cate-
gorizações com o intuito de agregar e cruzar as informações 
de forma a extrair sínteses, tabelas e gráficos aqui apresen-
tados. Todos os cálculos voltados a dimensionar as questões 
pesquisadas foram referidos ao conjunto da categoria com 
registro no CRP-PR até o dia 30 de maio de 2012. 

O agrupamento dos dados, a síntese descritiva e apresen-
tação gráfica permitem uma visualização regional das 
infrações e do perfil de seus responsáveis (sexo, idade, 
origem e tempo de formação), bem como possibilitam 
o conhecimento dos campos de atuação da Psicologia 
onde se localizam as denúncias. 

6. RESULTADOS DA PESQUISA 

 6.1. Dados gerais dos processos 

No período mapeado na Pesquisa dos Processos Éticos 
- série histórica de 12 anos (2000-2011) - encontramos 
166 novas denúncias no Conselho Regional de Psico-
logia do Paraná (CRP-PR), com média anual de 14 de-
núncias protocoladas. 

O número de profissionais envolvidos nas denúncias é 
de 204 porque, algumas delas, se referem a mais de um 
profissional. O percentual de profissionais reincidentes é 
de 8% (17), sendo que quatro deles já foram denuncia-
dos por cinco vezes, três deles por três vezes e, o restan-
te, por duas vezes. 

Das 166 denúncias, 56 encontram-se ainda em tramita-
ção no CRP-PR ou no CFP (Conselho Federal de Psi-
cologia), todas essas com entrada nos dois últimos anos 
(2010-2011). Há, portanto, 110 processos concluídos no 
período da série histórica mapeada. O tempo médio de 
tramitação dos processos é de três anos.

Dos 110 processos concluídos pelo CRP-PR até este 
momento, 52 foram arquivados. Os motivos dos arqui-
vamentos podem ser vistos na Tabela 1. As sentenças 
referidas aos 58 processos julgados estão apresentadas 
na Tabela 2. 
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Tabela 1 – Motivos dos arquivamentos dos processos 
CRP-PR (2000-2011)

Nº de processos Motivos dos arquivamentos

16 As denúncias não diziam respeito ao 
exercício profissional

02 Foram arquivados por litispendência

04 Exclusão liminar da denúncia por se-
rem consideradas infundadas

30 Falta de evidências comprobatórias 
para convencimento da plenária

52

Tabela 2 – Sentenças de processos julgados CRP-PR 
(2000-2011) 

Nº de processos Punições sentenciadas
27 Advertências
03 Multas
18 Censuras públicas
03 Suspensões do exercício profissional
07 Cassações do exercício profissional
58

Tabela 3

Nº Sentença CRP-PR Mantidas Reformadas pelo CFP

9 Advertências 5
1 anulada (<)
2 ampliadas para a 
censura pública (>)
1 tramitação

2 Advertência e multa -
2 diminuídas para 
Advertência (sem 
multa) (<)

13 Censura pública 5

6 diminuídas para 
Advertência (<)
1 arquivada (<)
1 em tramitação

2 Censura pública e 
multa 1

1 diminuída para 
Censura Pública 
(sem multa) (<)

3 Suspensão do exer-
cício profissional 3 -

7 Cassação do exer-
cício profissional -

2 diminuídas para 
Suspensão do exer-
cício profiss. (<)
2 diminuídas para 
Censura Pública (<)
1 retorno ao CRP 
para revisão da 
sentença e poste-
rior arquivamento 
pelo CRP (<)
2 em tramitação

11 Arquivamentos 8

1 retorno ao CRP 
para revisão da 
sentença e posterior 
arquivamento pelo 
CRP (>=)
1 ampliada para 
Advertência (>)
1 em tramitação

47 22
25 reformadas e/ou 
retornadas ao CRP 
para revisão

É importante destacar aqui que os resultados acima se 
referem à instância do CRP-PR. Alguns desses processos 
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sofreram recurso ao CFP e/ou estão sofrendo modifica-
ção das sentenças. É o que veremos a seguir. 

6.2. Recursos ao CFP 

O percentual de recursos impetrados ao CFP foi de 43% 
(ou 47 recursos). Destes, 47% (22) tiveram suas sentenças 
mantidas e 53% (25) reformadas. Das reformadas (25), 64% 
foram abrandadas (16 sentenças) e 12% aumentadas (3 sen-
tenças). Uma (1) das sentenças obteve retorno ao CRP-PR 
para revisão e acabou arquivada, reafirmando a decisão an-
terior. Os cinco processos restantes ainda se encontram em 
tramitação no CFP. É o que nos mostra a Tabela 3. 

Observa-se pela Tabela 3 que na série histórica pesquisada 
(cuja referência é a data da entrada das denúncias) nenhum 
profissional teve seu registro cassado em definitivo. Ou 
seja, das sete penalidades de cassações pelo CRP-PR, após 
recurso ao CFP, cinco delas foram abrandadas e duas en-
contram-se ainda em tramitação. 

As mudanças nas sentenças dos CRPs a partir dos recur-
sos ao CFP são procedimentos normais como podemos 
ver no quadro comparativo apresentado a seguir. 

6.2.1. Comparativo entre os resultados/julgamentos/re-
cursos impetrados ao CFP, originados em todos os CRPs, 
no período de 2005 a 2011, publicados no Jornal do CFP 
via online. 

Ano Jul-
gamento
(Public. 
Jornal 
CFP)

CRPs Nº 
Recursos

Sentenças
Mantidas

Sentenças 
Modifi-
cadas p/
menos(<); 
p/mais (>)

2005

MG 02 01 01 <
SP 07 07 -
RS 01 01 -
SC 01 01 -

2006

PE 02 02 -
MG 03 03 -
RJ 02 02 -
SP 07 06 01 <

2006
PR 02 01 01 <
SC 01 - 01 <

2007

MG 01 - 01 <
RJ 03 03 -
SP 07 05 02 <
RS 01 01 -
PR 02 02 -

GO/
TO

01 01 -

PB 02 02 -

2008

DF 03 02 01 <
BA 01 01 -
MG 02 01 01 <
RJ 03 03 -
SP 12 09 03 <
RS 01 - 01 <

PR 15 04 10 < e 01 >

CE/
PI/
MA

02 - 02 <

SC 09 06 03 <
MS 01 01 -

2009

BA 01 01 -
MG 04 02 02 <
RJ 05 05 -
SP 16 10 04 < e 02 >
RS 08 05 02 < e 01 >
PR 04 03 01 <
SC 02 01 01 <
MS 02 01 01 <
AL 01 01 -
ES 03 02 01 <

2010

DF 02 01 01 (retorno 
ao CRP)

BA 02 01 01 <
MG 01 01 -
RJ 04 02 02 >
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envolvimento com paciente e/ou assédio sexual (9%); atos 
que caracterizam negligência, discriminação, etc. (8%); 
quebra de sigilo (6%); indução a crenças, convicções mo-
rais, orientação sexual, etc. (5%). O restante das denún-
cias (28%) dilui-se em motivos, tais como: desrespeito ao 
acordo de prestação de serviço; uso do preço do serviço 
como propaganda; elaboração de laudos, pareceres, relató-
rios com fundamentação técnica frágil ou fora das normas 
previstas nas resoluções do CFP; prolongamento desneces-
sário do tempo de prestação de serviços profissionais; des-
respeito a colegas de profissão ou abuso de poder; interme-
diação de transações financeiras para pacientes; desvio de 
clientes de outras instituições para seus consultórios, etc. É 
o que pode ser visto no Gráfico 3 a seguir. 

Gráfico 3 - Conteúdos das denúncias

Ao olhar os dados sobre o conteúdo das denúncias é fun-
damental termos em mente que estas estão carregadas de 
elementos subjetivos, ou seja, os sujeitos que se sentem 
prejudicados nas avaliações psicológicas fazem uso delas 
(consciente ou inconscientemente). Suas interpretações 
buscam melhor atingir seus objetivos e isso nem sempre 
inclui superar os limites de autocompreensão ou resolver 
possíveis sofrimentos psíquicos seus, ou das pessoas envol-
vidas nos processos. Muito frequentemente estão em jogo 
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2011

DF 02 01 01 retorno 
ao CRP
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SP 08 07 01 retorno 
ao CRP

PR 02 -
1 > e 01      

retorno ao 
CRP

SC 03 02 01 <
ES 03 01 02 <

6.3. Conteúdo das denúncias 

No que se refere ao conteúdo das denúncias dos processos 
julgados e com punição, ou aqueles ainda em tramitação 
(excluídos, portanto, os arquivados), 21 deles (ou 18%) 
se referiam à avaliação psicológica em processos de vara 
de família. Normalmente em ações de separação, guarda 
de filhos, regulamentação de visitas e pensão alimentícia, 
quando uma das partes se sentiu prejudicada com o laudo 
do psicólogo ou da psicóloga e protocolou a denúncia. 
Área, portanto, da Psicologia Jurídica. 

Seguem-se, empatados, por motivo de infração, o uso de 
técnicas não reconhecidas pela Psicologia (13%) (Psicolo-
gia Clínica e/ou Organizacional) e irregularidades relativas 
à emissão de laudo psicológico em processos para obtenção 
da Carteira Nacional de Habilitação - CNH (13%), isto 
é, relativas à Psicologia do Trânsito. Na sequência, temos: 

18%

28%

13%

9%
8%

6%

5%

13%

Avaliação Psicológica em 
Vara de Família

Outros motivos 

Indução a crenças, 
convicções morais, etc.

Quebra de sigilo

Atos que caracterizam 
negligência, discriminação, etc.

Envolvimento pessoal com 
paciente e/ou assédio sexual

Laudo Psicológico para 
Carteira Nacional de Habilitação

Uso de Técnicas não 
reconhecidas pela Psicologia
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disputas familiares, ou necessidades tais como passar num 
concurso público, obter uma carteira de habilitação, etc. Isso 
exige dos avaliadores nas oitivas e plenárias de julgamento 
grande capacidade de escuta e interpretação para garantir 
justiça, seja aos sujeitos denunciantes quanto aos profissionais 
denunciados. O próprio trâmite do processo ético garante 
amplo direito de defesa a ambos. Entretanto, os conteúdos 
das denúncias apontam para o Sistema Conselho, para os 
profissionais em atuação, para professores e estudiosos em 
ética e Psicologia, quais são as áreas mais vulneráveis às infra-
ções e, portanto, com maior necessidade de aprofundamento 
teórico-metodológico e acompanhamento das práticas. 

É importante destacar ainda que a série histórica de que 
trata essa pesquisa abrange o período de transição entre 
dois códigos de ética profissional do Psicólogo no Brasil 
(1987 e 2005). A partir daí pode-se depreender um perí-
odo de adaptação dos profissionais, ainda que na essência 
as mudanças não tenham sido tão significativas, atestan-
do a importância da atualização por parte dos Psicólogos. 

Segundo a autora Rita Romaro, essa transição foi marcada 
por um processo rico de participação da categoria e aberto 
à sociedade durante três anos, cuja formulação “responde ao 
contexto organizativo dos Psicólogos, ao momento do país e 
ao estágio de desenvolvimento da Psicologia enquanto cam-
po científico e profissional”. (ROMARO, 2008, p. 16).  

A pesquisa inclui, então, processos referidos a duas versões 
de códigos de ética, o que exigiu uma transposição dos 
artigos citados nos processos tramitados até meados de 
2005 (referentes ao código vigente desde agosto de 1987) 
ao novo código que foi publicado em agosto de 2005. Isso 
foi necessário para que a sistematização e futuras análises 
se estruturassem com base numa única referência. 

O mapeamento dos artigos infringidos nos mostrou que é 
difícil fazer uma redução das denúncias a eles, porque em 
alguns dos artigos cabem muitas delas ou, por outro lado, 
algumas denúncias que dizem respeito à infração de vá-
rios artigos. De qualquer forma apresentamos a seguir um 
quadro que apresenta a relação dos artigos do CEPP/2005 
mais infringidos e suas respectivas alíneas (por ordem de 
frequência com que aparecem nos relatórios das plenárias 
de julgamento).

6.3.1. Quadro de Artigos do CEPP com maior frequência 
de infração

Artigo Alínea Frequência Conteúdo

1º c 36

São deveres fun-
damentais dos(as) 
Psicólogos(as): Prestar 
serviços psicológi-
cos de qualidade, em 
condições de trabalho 
dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, 
utilizando princípios, co-
nhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fun-
damentados na ciência 
psicológica, na ética e na 
legislação profissional.

2º a 23

 Ao(à) Psicólogo(a) é 
vedado: Praticar ou ser 
conivente com quaisquer 
atos que caracterizem ne- 
gligência, discriminação, 
exploração, violência, 
crueldade ou opressão.

2º g 22

Ao(à) Psicólogo(a) é ve-
dado: Emitir documen-
tos sem fundamentação 
e qualidade técnico-
-científica.

2º j 20

Ao(à) Psicólogo(a) é 
vedado: Estabelecer 
com a pessoa atendida, 
familiar ou terceiro, 
que tenha vínculo com 
o atendido, relação que 
possa interferir negati-
vamente nos objetivos 
do serviço prestado.

1º b 14

São deveres fun-
damentais dos(as) 
Psicólogos(as): Assu-
mir responsabilidades 
profissionais somente 
por atividades para as 
quais esteja capacitado 
pessoal, teórica e tecni-
camente.
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1º g 14

São deveres fun-
damentais dos(as) 
Psicólogos(as): Informar, 
a quem de direito, os 
resultados decorrentes 
da prestação de serviços 
psicológicos, transmitin-
do somente o que for ne-
cessário para a tomada 
de decisões que afetem o 
usuário ou beneficiário.

1º h 12

São deveres fundamen-
tais dos(as) Psicólogos(as): 
Orientar a quem de 
direito sobre os encami-
nhamentos apropriados, 
a partir da prestação de 
serviços psicológicos, 
e fornecer, sempre que 
solicitado, os documen-
tos pertinentes ao bom 
termo do trabalho. 

1º a 11

São deveres fun-
damentais dos(as) 
Psicólogos(as): Conhe-
cer, divulgar, cumprir 
e fazer cumprir este 
Código.

1º e 11

São deveres fun-
damentais dos(as) 
Psicólogos(as): Estabele-
cer acordos de prestação 
de serviços que respei-
tem os direitos do usu-
ário ou beneficiário de 
serviços de Psicologia.

2º b 11

Ao(à) Psicólogo(a) 
é vedado: Induzir a 
convicções políticas, 
filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, 
de orientação sexual 
ou a qualquer tipo de 
preconceito, quando 
do exercício de suas 
funções profissionais.

9º - 11

É dever do(a) 
Psicólogo(a) respeitar 
o sigilo profissional a 
fim de proteger, por 
meio da confidencia-
lidade, a intimidade 
das pessoas, grupos ou 
organizações, a que 
tenha acesso no exercí-
cio profissional.

O quadro acima nos mostra que os artigos 1º e 2º são 
os mais infringidos, porque eles tratam das questões 
fundamentais da profissão – os deveres dos profissionais 
em sua atividade e o que a eles é vedado praticar en-
quanto Psicólogo. Segue-se o artigo 9º, também relativo 
aos deveres do Psicólogo, que é o respeito ao sigilo das 
informações a que têm acesso durante o exercício pro-
fissional. Há uma coerência, portanto, se os dados do 
quadro acima forem confrontados com os conteúdos das 
denúncias apresentados no Gráfico 3. 

Os dois dados apresentados - conteúdo das denúncias 
e artigos infringidos - servem como recurso de ges-
tão, orientação e fortalecimento da profissão, pois são 
eles que explicitam as áreas de atuação com maior 
vulnerabilidade à infração da ética profissional. Esta 
explicitação permitirá ao CRP-PR, por meio das suas 
comissões permanentes e temáticas, além de outras 
instâncias, uma ação orientadora mais contundente e 
específica, contribuindo com a qualificação de práticas 
que, em última instância, “é o que define a profissão” 
(ROMARO, 2008, P. 15). •

Na terceira e última edição dessa sequência 
especial sobre os processos éticos realizados 
no CRP-PR serão divulgados os números de 
denúncias ao Conselho, relação entre as de-
núncias e os setores, perfil dos Psicólogos 
denunciados e outras informações.
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A Psicologia é conhecida por sua pluralidade de abor-
dagens teóricas e técnicas de tratamento e interven-
ção, aplicadas em diversas áreas. Visto que a forma-
ção profissional é obtida nas Instituições de Ensino 

Superior (IES), é nesse âmbito que acontece a discussão da 
validade de alguma prática para atestar a sua cientificida-
de. Esse critério atende o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo (CEPP), Art. 1.º, alínea “c”, sobre os deveres fun-
damentais dos Psicólogos: “Prestar serviços psicológicos de 
qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 
natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimen-
tos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência 
psicológica, na ética e na legislação profissional”.

Esse ponto do CEPP indica que o reconhecimento das téc-
nicas psicológicas deve ocorrer no âmbito acadêmico/cien-
tífico, que dispõe dos métodos e procedimentos necessários 
para avaliar o grau de eficácia dos meios de intervenção. Vis-
to que, a noção de “verdade universal” não é um princípio 
da ciência, as pesquisas que avaliam técnicas, instrumentos, 
protocolos, modalidades de tratamento e assim por diante, 
vão fortalecendo a hipótese que corrobora a sua eficácia, à 
medida que mais estudos são realizados e divulgados. 

Esse trâmite científico não costuma ser rápido e suas con-
clusões não são irrevogáveis. À medida que mais evidên-
cias são produzidas, torna-se possível atestar com maior 
segurança a validade de uma técnica, o que não ocorre 
somente porque existe um ou outro estudo produzido, 
mas sim quando um conjunto razoável de pesquisas ates-
ta sua eficácia, por meio de aplicações em contextos e po-
pulações variados. Esse processo ocorre por meio de pro-
tocolos de pesquisa, devidamente estabelecidos nas IES, 
conforme as Resoluções CFP N.° 011/1997 e 016/2000.

No entanto, verifica-se entre os Psicólogos a utilização de 
práticas que não passaram por tal crivo da ciência, o que 
viola o CEPP. A utilização de certas técnicas foi conven-

cionada em algumas áreas da atuação psicológica, pois 
há aplicabilidade imediata para elas de acordo com a de-
manda da área, mas nem sempre tais técnicas possuem 
o devido respaldo científico. Assim, técnicas ainda não 
reconhecidas pela Psicologia não devem ser utilizadas, 
conforme o Art. 2.º, alínea “f” do CEPP, que veda ao 
Psicólogo: “Prestar serviços ou vincular o título de Psicó-
logo a serviços de atendimento psicológico cujos procedi-
mentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou 
reconhecidos pela profissão”.

É necessário pontuar que esse processo de validação das 
práticas - ainda não reconhecido pela ciência - não é algo 
estático, ao contrário, é dinâmico. Isso significa que certas 
práticas podem, durante certo tempo e em condições expe-
rimentais, serem (até certo ponto) autorizadas pela ciência, 
mas à medida que mais evidências vão sendo acumuladas, 
a prática pode cair em descrédito. Ou a prática pode pos-
suir pouca repercussão no meio científico e, com o tempo, 
evidências vão atestando a sua eficiência, aumentando a sua 
possibilidade de uso. É importante notar que em momento 
algum é mencionado que a chancela científica é irrevogá-
vel. A dinamização do processo é que pode levar a diferen-
tes pareceres sobre certa prática ao longo do tempo. 

É preciso também esclarecer que no Sistema Conselhos 
de Psicologia cada Regional possui autonomia para deci-
dir quais técnicas/práticas podem ser executadas na sua 
jurisdição. Isso significa que a discussão sobre tais temas 
ocorre em Sessão Plenária, por meio dos Conselheiros da 
Gestão vigente, sendo que sua decisão é soberana. Porém, 
em conformidade com o dinamismo da ciência (e com o 
passar do tempo), a decisão plenária pode ser modificada 
conforme as novas evidências formadas, permitindo assim 
que certas práticas anteriormente proibidas sejam adota-
das. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comis-
são de Orientação e Fiscalização e informe-se a respeito 
do que é atualmente permitido na jurisdição do Paraná. •

Entenda como o CRP-PR atua em casos de violação do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo

Práticas não reconhecidas 
pela Psicologia e o papel  
do CRP-PR

coforienta
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Londrina e Região - A formação do Psicólogo 
Hospitalar

Palestra sobre a formação do Psicólogo Hospitalar em Londrina (PR).

No dia 23 de março, o CRP-PR realizou, por meio da 
Comissão de Psicologia Hospitalar, o evento "A forma-
ção do Psicólogo Hospitalar", com palestra da Psicóloga 
Raphaella Ropelato de Souza (CRP-08/10276) que falou 
sobre “A Especialidade Psicologia Hospitalar”.

O encontro ocorreu na subsede de Londrina e teve como 
objetivo aproximar a categoria, promover o debate so-
bre a atuação do Psicólogo na área frente aos desafios da 
Psicologia Hospitalar, e também apresentar o tema aos 
profissionais e acadêmicos da região de Londrina.

O evento foi gratuito e reuniu profissionais e acadêmicos 
da Psicologia. Segundo Raphaella, o resultado foi muito 
positivo. A Comissão de Psicologia Hospitalar prevê a 
realização de outros eventos científicos na região com o 
intuito de fortalecer esse debate.

Seminário “Psicologia: novos rumos e perspectivas”

Palestrantes realizaram mesa-redonda na Universidade Positivo em 

parceria com o CRP-PR. 

A Universidade Positivo, em parceria com o CRP-PR, 
realizou um seminário com o tema “Psicologia: novos 

rumos e perspectivas” no dia 06 de abril. O evento teve 
como objetivo refletir sobre o contexto atual da Psicolo-
gia enquanto ciência e profissão, trazendo à luz do debate 
temas como cidadania, políticas públicas, saúde mental, 
educação, direitos humanos, corporativismo, Psicologia 
social, entre outros temas de extrema relevância.

Entre os palestrantes, participaram da mesa: Maria da 
Graça Corrêa Jacques (CRP-07/00023), Rogerio Olivei-
ra da Silva (CRP-04/14209), Ana Jacó (CRP-05/00661), 
Mariza Borges (CRP-01/00083), Wadson Arantes Gama 
(CRP-09/01523) e Nélio Pereira da Silva (CRP-08/00016).

O evento gratuito aconteceu na sede da Universidade 
Positivo, em Curitiba, e teve a participação de acadêmi-
cos e profissionais da área.

Reunião com Pastores Evangélicos

No dia 20 de março, às 14h, foi realizado um encontro 
entre a diretoria do CRP-PR e representantes de organiza-
ções evangélicas. Estiveram presentes os Pastores Hilquias 
da Anunciação Paim, Presidente da OPBP (Ordem dos 
Pastores Batistas do Paraná) e do Diretório Estadual da 
SBB (Sociedade Bíblica do Brasil); Flavio Sauerbronn, Pre-
sidente do FENASP (Fórum Evangélico Nacional de Ação 
Social e Política); Arno Heinrichs, Presidente do Núcleo de 
Comunhão Pastoral; e Cícero Bezerra, Diretor da Betânia.

O objetivo da reunião, ocorrida na sede do CRP-PR  por 
solicitação de representantes de várias denominações re-
ligiosas, foi esclarecer as questões sobre Psicologia e Reli-
gião. Aproveitando o ensejo, foi explicado o funcionamen-
to do Conselho e os procedimentos disciplinares éticos. 

Na ocasião, foram apresentadas as orientações do Con-
selho sobre o papel da Psicologia e sobre questões especí-
ficas presentes na mídia atual, como a promessa de “cura 
gay”, que confunde o exercício da profissão com a crença 
(religião) do profissional. 

Encontro com Professores de Avaliação Psicológica 

O CRP-PR está organizando um encontro com Profes-
sores de Avaliação Psicológica, previsto para acontecer 
no dia 23 de junho na sede do CRP, em Curitiba. O 
objetivo do evento é reunir profissionais para promover 
o debate e a reflexão sobre o ensino desta prática nos 
cursos de formação de Psicologia, bem como abordar os 
direcionamentos da atuação do Psicólogo nesse aspecto. 

Mais informações serão divulgadas no site www.crppr.org.br. 

acontecenoParaná
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635ª REUNIÃO PLENÁRIA realizada no 
dia 25/01/2013 em Curitiba

8º CONPSI - O CRP-PR participará da oitava edição do 
Congresso Norte-Nordeste de Psicologia que acontecerá 
de 8 a 11 de maio em Fortaleza (CE). Será apresentada a 
pesquisa “O(a) Psicólogo(a) e os processos éticos no CRP-
-PR e a Atuação dos(as) Psicólogos(as) em Políticas Públi-
cas para populações em situação de rua no Paraná."

FNTSUAS - Foi solicitado apoio à participação da Psi-
cóloga Solange Maria Rodrigues Leite (CRP-08/09294), 
representante do Paraná no FNTSUAS, eleita por cole-
giado no Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS 
- FETSUAS. Em nome da parceria institucional com o 
SindyPsi, o plenário delibera pelo apoio.

Comissão de Orientação e Fiscalização - Ação 
Conjunta (Ibogaína): A COF tem recebido pedidos de 
orientação em relação ao uso da substância ibogaína aliada 
à prática psicoterápica. Os órgãos públicos não autorizaram 
o uso e a ANVISA prevê prisão inafiançável para quem fi-
zer uso de materiais não regulamentados em território na-
cional. A Cons. Anaídes propõe que sejam feitos convites 
aos demais Conselhos Profissionais, à Vigilância Sanitária 
e ao Ministério Público para ação conjunta de fiscalização. 
O plenário delibera por unanimidade pela fiscalização. 

Apresentação de colaboradores - Comissão de 
Orientação e Ética: Sandra Cristine Machado Mosello 
(CRP-08/18391) e Iara Lais Raittz Baratieri (CRP-
08/18399). 

Comissão de Psicologia Social e Comunitária: Solange 
Maria Rodrigues Leite (CRP-08/09234), que foi aprova-
da pelo plenário e terá portaria expedida pelo CRP-PR.

Regularização financeira - Na APAF de dezembro 
de 2012, em Brasília, foi aprovada a proposta do CFP 
de prorrogar a resolução para regularização financeira 
dos(as) Psicólogos(as) inadimplentes (campanha “Fique 

Legal”) sendo que alguns Conselhos que aprovaram a 
medida tiveram arrecadação superior a 100% do previsto 
em orçamento. O plenário se posiciona a favor da cam-
panha, mas defende que a decisão deve ser tomada por 
Assembleia Geral Extraordinária dos(as) Psicólogos(as) do 
Paraná. Foi sugerida a data de 01 de março de 2013. 

PP 005/2011 - Leitura do relatório de pedido de recon-
sideração da decisão de instauração de processo discipli-
nar ético 005/2011, com voto e deliberação do plenário 
por maioria.

PDE 013/2010 - Foi solicitado o reagendamento da lei-
tura do relatório de julgamento. Este relatório já teve um 
adiamento anterior, devido ao pedido de vistas do pro-
cesso. O Cons. João sugere que os relatores reúnam-se o 
mais breve possível com a COE e Departamento Jurídico 
para verificar a possibilidade de apensamento. A data de 
apresentação do relatório de julgamento será redefinida. 

PA 014/2012 e PA 015/2012 - Julgamento dos proces-
sos administrativos referente à solicitação de revisão sobre 
pedido de cancelamento de registro profissional indeferido. 

636ª REUNIÃO PLENÁRIA realizada no 
dia 25/01/2013 em Curitiba

Oficina “direito à memória e à verdade” - Foi 
apresentado o relato de participação no evento. O Cons. Ser-
gio entende que a Comissão de Direito a Verdade, criada pelo 
Governo Federal, foi o único caminho possível de levantar da-
dos históricos sobre crimes durante a ditadura. Considera que 
a Oficina da Psicologia segue o mesmo caminho, mas pede 
cautela na análise dos encaminhamentos propostos. O Cons. 
João concorda que o CRP deva colaborar e acompanhar os 
trabalhos, por meio da Comissão de Direitos Humanos.  

Rede de Saúde Mental do Município de 
Curitiba - A Prefeitura Municipal de Curitiba está fa-
zendo um diagnóstico para reestruturação da rede de saúde 
mental, por meio de um grupo de trabalho que está visitan-

contatoplenária

Plenárias de janeiro, 
fevereiro e março
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do vários equipamentos. O Cons. Bruno foi convidado pelo 
presidente do Conselho Municipal de Saúde para compor 
o GT, uma vez que a Psicologia ainda não tem uma coor-
denação dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Cons. 
João sugere que sejam também convidados representantes 
da COF, da Comissão de Saúde e da Comissão de Direitos 
Humanos. O plenário aprova o encaminhamento. 

PP 007/2011 - Leitura do relatório de pedido de reconsi-
deração da decisão de instauração do processo. O plenário 
vota e delibera, por maioria, pela instauração de Processo 
Ético Disciplinar 007/2011, com inclusão da alínea “a” do 
art. 2° do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

Planejamento estratégico - A Cons. Carolina faz uma 
contextualização sobre o Planejamento Estratégico da ges-
tão, bem como das ações que foram e estão sendo desen-
volvidas. Sugere que, nesse momento, seja dada atenção aos 
itens elencados que ainda não foram tratados e, em próxi-
mas plenárias, seja feita uma revisão dos itens trabalhados. 

637ª REUNIÃO PLENÁRIA realizada no 
dia 01/02/2013, em Curitiba, destinada 
aos assuntos da Comissão de Orien-
tação Ética registrados em ata.

638ª REUNIÃO PLENÁRIA realizada no 
dia 23/02/2013 em Londrina

Encontro Nacional da ABEP - O CRP-PR recebeu 
um ofício que propõe parceria na organização do Encon-
tro Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Psi-
cologia que acontecerá, nos dias 5, 6 e 7 de setembro de 
2013, na cidade de Curitiba. Por maioria, o plenário vota 
e delibera pelo apoio ao Encontro. 

Inauguração da sede do CRP-15 - Foi solicitado 
ao CRP-PR a colaboração com o custeio da viagem do 
Psic. Nélio Pereira da Silva ao evento que homenageará 
conselheiros e ex-conselheiros, uma vez que foi ele que 
assinou a criação do CRP da 15ª Região, durante o  seu 

mandato em 1996. Por maioria, o plenário vota e deli-
bera pela colaboração. 

Dissolução da Comissão de Psicologia Am-
biental - Devido à dificuldade encontrada pelo coorde-
nador da Comissão em reunir colaboradores interessados, 
foi sugerida a reestruturação ou desativação da mesma. 
Porém, após discussão na plenária sobre a importância 
da Comissão, o plenário decidiu pela continuidade, agora 
sob a coordenação da Cons. Karin, que elaborará relató-
rio e projeto para a retomada dos trabalhos.

Apresentação de colaboradores - Comissão de 
Estudantes (subsede de Cascavel): Alessandro Rodrigo 
Zanato (CRP-08/15878) (Coordenador). 

Comissão de Psicologia Social e Comunitária (subsede de 
Cascavel): Carlos Henrique Ribeiro Domingues (CRP - 
08/16849) (Coordenador), que são aprovados pelo plená-
rio e terão portaria expedida pelo CRP-PR.

Comissão de Psicologia do Esporte - Foi feito le-
vantamento sobre o tema Psicomotricidade Relacional e 
identificada a Sociedade Brasileira de Psicomotrocidade 
Relacional, bem como uma clínica em Curitiba que tra-
balha com a técnica. Após agendamento de um encontro 
com essa clínica será elaborado um parecer para compar-
tilhar em plenária. 

Comissão de Psicologia Organizacional e do 
Trabalho - A Cons. Carolina apresenta ao plenário um 
resumo dos resultados obtidos com o Levantamento de 
Necessidades de Treinamento e sugere que a COF faça um 
levantamento das principais resoluções e apresente um pro-
jeto do treinamento em plenária. Ela informa também que 
o ideal seria que os treinamentos fossem realizados durante 
as plenárias, com participação facultativa dos conselheiros 
e colaboradores. O plenário vota e delibera, por maioria, 
pela realização dos treinamentos. O Cons. João propõe que 
a diretoria se reúna com a Cons. Carolina, bem como as 
gerências, para que seja elaborado o cronograma. 
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Projeto ViraVida - Foi apresentado o projeto Vira-
Vida, de iniciativa do Conselho Nacional do SESI, por 
Psicólogas envolvidas com esse trabalho em Londrina. A 
Psic. Ana Carolina relata que há uma demanda de aten-
dimento clínico para os adolescentes que participam do 
projeto e solicita aos Psicólogos interessados que colabo-
rem realizando esses atendimentos de forma voluntária. 
Psic. Cleuza relata que o Centro de Direitos Humanos 
de Londrina, em parceria com a UEM (Universidade 
Estadual de Maringá), realiza um curso sobre economia 
solidária e o sugere como proposta de trabalho para o 
Projeto ViraVida. 

639ª e 640ª REUNIÕES PLENÁRIAS reali-
zadas nos dias 01 e 22/03/2013, em Curiti-
ba, destinadas aos assuntos da Comissão 
de Orientação Ética registrados em ata.

641ª REUNIÃO PLENÁRIA – 23/03/2013 
em Curitiba

Ofício Circular n° 0071-13/RT-CFP - O CFP infor-
ma que o Relatório do Ano Temático da Avaliação Psico-
lógica, aprovado na APAF de maio de 2012, foi publicado 
e está disponível no site do CFP (http://site.cfp.org.br) no 
menu Publicações, dentro do link Relatórios e Cartilhas. 
Este documento é resultado do Seminário Nacional de 
Encerramento do Ano Temático realizado nos dias 23 e 
24 de março de 2012 que, por sua vez, é fruto dos Semi-
nários Regionais sobre o tema. 

PP 023/2011 - Votado e deliberado pelo plenário, por 
unanimidade, pelo arquivamento do processo disciplinar.

VIII COREP - Foram realizados todos os pré-congressos 
do Paraná, com 144 eleitos delegados efetivos. O CO-
REP será no Hotel Tulip Inn, no bairro de Santa Feli-
cidade, em Curitiba. A alimentação dos delegados será 
no local do evento e o cronograma de atividades/logística 
será enviado por e-mail para todos. Os delegados eleitos 
e que estão inadimplentes deverão sanar suas dívidas ou 
renegociá-las para poderem participar, segundo o regula-
mento do Congresso. 

Secretaria Municipal Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência - A Cons. Márcia represen-
tou o CRP-PR em uma reunião da Secretaria da Muni-
cipal Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
do qual surgiu a possibilidade de organizar reunião com 
Psicólogos que trabalham com pacientes com deficiências 
no Paraná. A Cons. Márcia, com a colaboração da Cons. 
Ludiana, ficará responsável por essa organização. 

Atualização de cadastro dos profissionais no 
site - A COF apresenta projeto que sugere a inclusão no 
Sistema de Busca por Psicólogos Ativos, disponível no site 
do CRP-PR, de um cadastro que pede o nome completo, 
o n° de CRP e a cidade, dentre outras informações rele-
vantes. Assim, os Psicólogos inscritos deveriam preencher 
um formulário no site com as informações que desejam 
divulgar. Essas atualizações contribuiriam para a comu-
nidade e facilitaria a busca por um profissional inscrito no 
CRP de acordo com a sua área de atuação. Além de via-
bilizar um panorama da atuação profissional no Paraná, 
isso facilitaria o acesso da COF aos profissionais. O Cons. 
Sérgio se posiciona que tal preenchimento seja voluntário 
e não obrigatório.

Projeto Ação - É apresentado o Projeto Ação, que sur-
giu após reivindicação do CRP e SindyPsi, junto a SEED, 
intitulado “Psicologia e Educação: o Psicólogo dentro 
da Escola”. Serão produzidos documentos respeitando 
a cientificidade, com o objetivo de mostrar a diferença 
antes/depois, bem como outros encaminhamentos como 
o envio de Ofício ao Senhor Secretário de Estado da 
Educação para apresentar o Projeto Ação. Foi aprovado 
o convite à Associação Brasileira de Psicologia Escolar 
Educacional (ABRAPEE) para se tornar parceira na rea-
lização do Projeto. O plenário aprova, por unanimidade, 
os encaminhamentos sugeridos. 

Fórum sobre Medicalização da Educação e da 
Sociedade - Após leitura do extrato da ata 623 de 18 
de agosto de 2012, o plenário retoma discussão acerca da 
participação do CRP-PR no Fórum sobre Medicalização 
da Educação e da Sociedade, entre outros encaminhamen-
tos sobre o tema. Há preocupação sobre a questão política 
que permeia o Fórum e o plenário questiona a importância 
da participação no intuito de poder manifestar também 
posicionamentos contrários. Assim, o plenário vota e deli-
bera, por maioria, pela adesão ao Fórum sobre Medicaliza-
ção, sem ouvir o posicionamento do GT Multiprofissional. 
Dado o enfoque dos encontros à educação, é sugerido que 
a Comissão de Psicologia Escolar/Educacional represente o 
plenário no Fórum e que as informações sejam repassadas 
às demais comissões e plenário. 

Lançamento do Documento de Referên-
cia para Atuação dos Psicólogos nos CREAS 
(CREPOP) - Informe sobre o lançamento do documento, 
que foi transmitido simultaneamente pelo site do CFP no 
dia 21 de março, com mais de dois mil pontos de acesso no 
Brasil. A organização, que contou com a colaboradora Psic. 
Solange Leite, refletiu no documento sobre as contribui-
ções tomadas a partir de discussões realizadas no Paraná.
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Pesquisa sobre atuação dos(as) 
Psicólogos(as) em Políticas 
Públicas para Populações em 
situação de rua

Ana Inês Souza*

A pesquisa sobre a Atuação dos(as) Psicólogos(as) 
em Políticas Públicas para Populações em Situ-
ação de Rua é uma iniciativa do Centro de Refe-
rência Técnica em Psicologia e Políticas Púbicas 

(CFEPOP/CFP). Foi realizada, durante o ano de 2012, 
em todo o território nacional pela rede de técnicos pes-
quisadores que atuam sob a responsabilidade dos Conse-
lhos Regionais de Psicologia nos estados e sob a coorde-
nação nacional do CREPOP. O resultado desse processo 
se constituirá no documento de Referência Técnica para 
os(as) Psicólogos(as) que atuam nessa política específica 
em todo o território nacional, após sistematização dos 
dados e submissão do documento preliminar à consulta 
pública dirigida à categoria.

Trataremos neste texto apenas do recorte territorial paranaen-
se, conforme projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-
-PR), circunscrito aos municípios de Curitiba, Londrina, 
Maringá, São José dos Pinhais e Pinhais. Os instrumentos de 
coleta de dados, seguindo a metodologia nacional do CRE-
POP, constituíram-se de entrevistas individuais com gesto-
res diretos da Política nos municípios citados - Psicólogos(as) 
ou não; entrevistas individuais com psicólogos(as) em atu-
ação técnica; rodas de conversa com grupos específicos de 
Psicólogos(as) e com grupos multiprofissionais. 

Os assuntos abordados nas atividades da pesquisa podem 
ser organizados em três grandes eixos temáticos: (1) Des-
crição das práticas, contexto local dos serviços e avaliação 
da política nacional; (2) Dificuldades, potencialidades e 
especificidades da Psicologia em atuação nesta política; 
(3) Desafios da interdisciplinaridade e da intersetorialida-
de  na execução da política. A abordagem destes temas, 
distribuídos em roteiros semiestruturados, permitiram 
reflexões por parte dos(as) participantes, propiciando ri-

cos momentos não apenas de pensar a prática e trocar 
experiências, mas também de mobilizar um potencial 
construtivo de novos conhecimentos. 

O campo da Psicologia tem, sem sombra de dúvidas, uma 
contribuição enorme a dar aos serviços que operacionali-
zam a Política Pública para Populações em Situação de 
Rua, dada a complexidade da situação vivida pelos sujei-
tos por ela beneficiados. A recuperação de vínculos afe-
tivos e a reconstrução de projetos de vida são dimensões 
fundamentais do processo de humanização, ao lado da 
busca por superação das carências materiais resultantes 
da histórica dívida social acumulada em nosso país. 

O grande mérito desta política pública foi tirar da invi-
sibilidade esse segmento populacional, que cresce a cada 
dia a olhos vistos em nossas cidades, tornando-o sujeito 
de direito, o que inclui o acesso aos serviços de Psicolo-
gia. Seus sofrimentos psíquicos, independentemente dos 
motivos que os levaram à situação de rua, não apenas os 
colocam em risco pessoal e do grupo do qual fazem parte, 
como também podem oferecer riscos à sociedade como 
um todo. Isto prova que esta Política não pode se res-
tringir apenas à Assistência Social, ou seja, deve incluir 
também à Saúde Pública e outros setores envolvidos com 
outras dimensões da vida humana. 

Antecedentes

Em 2005, o Ministério de Desenvolvimento Social 
(MDS), por meio da Secretaria Nacional de Assistência 
Social (SNAS), realizou o I Encontro Nacional sobre 
a População em Situação de Rua que reuniu pessoas já 
trabalhando junto a essas populações em instituições pú-
blicas, igrejas, organizações não governamentais e repre-
sentantes da própria população em situação de rua. Seu 

políticaspúblicas
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- 53% tem renda semanal entre R$ 20,00 e 80,00;
- 74% sabem ler e escrever.

Razões da ida para a rua 

Alcoolismo e uso de drogas (35,5%);
Desemprego (29,8%);
Desavença com pai/mãe/irmãos (29,1%);

Dos entrevistados, 71,5% citaram pelo menos um desses 
três motivos (que podem estar correlacionados entre si ou 
um ser consequência do outro).

Ciclo de pesquisa CREPOP 2012 

Janeiro a Março: Levantamento dos marcos lógico-le-
gais da Política em nível nacional;
Março a Abril: Mapeamento dos Programas, Serviços e 
Número de Psicólogos(as) atuando nos municípios;
Maio, Junho e Julho: Contato com Gestores para Viabi-
lização do Campo de Pesquisa;
Agosto a Outubro: Agendamento e Realização das Ati-
vidades de Campo;
Novembro e Dezembro: Transcrição das Gravações e 
Elaboração de Relatórios;

Como aqui no Paraná houve a exigência por parte das Secre-
tarias de Saúde de que a pesquisa fosse protocolada no Con-
selho Nacional de Pesquisa e submetida a Comitê de Ética, as 
atividades de campo acabaram se estendendo até dezembro. 

Dados gerais da pesquisa no Paraná

- Não há dados atuais precisos sobre o número de pessoas 
que vivem em situação de rua no Paraná, mas o MNPR 
(Movimento Nacional de Populações de Rua) estima que 
exista entre nove e dez mil pessoas em situação de rua no 
Estado (destas, cinco mil estão em Curitiba ). 

- Identificamos o campo de pesquisa em 21 municípios 
do PR, dos quais 18 com mais de 100 mil habitantes, 
mas apenas seis deles tinham um serviço mais estrutu-
rado: Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Londrina, 
Maringá e Cascavel. 

- Os Serviços Identificados (Públicos ou Conveniados) foram:
Assistência Social: Centros POP; Abordagem e/ou Resgate 
Social (às vezes feita pelos CREAS, ação social indepen-
dente ou de forma intersetorial); Casas de Passagem; Ser-
viços de Acolhimento Institucional (Albergues e Abrigos).
Saúde: Consultórios de Rua e CAPS/AD (esse último não 
exclusivo para POP Rua).

objetivo foi debater uma proposta de Política Pública para 
este segmento populacional, até então invisível.

Entre 2007 e 2008 foi realizada uma  Pesquisa Nacional 
sobre a População em Situação de Rua, pelo META Insti-
tuto, contratado pelo MDS. Esta pesquisa envolveu 1.479 
pessoas, entre apoiadores e moradores de rua, rastreando 
e mapeando pontos de pernoites, por meio de observação 
direta e levantamento de informações, com aplicação de 
questionário para uma amostra de 10% do total da popu-
lação identificada em 71 cidades brasileiras com mais de 
300 mil habitantes.

O estudo de abrangência nacional identificou um contin-
gente de 31.922 adultos em situação de rua nos 71 mu-
nicípios pesquisados. Embora expressivo, enfatiza-se que 
esse contingente não deve ser tomado como o total de 
população vivendo em situação de rua no país. Como res-
saltado anteriormente, a pesquisa foi conduzida em um 
conjunto de municípios brasileiros, e não em sua totalida-
de. Pela primeira vez na história, essa população é conta-
da (por não terem domicílio fixo, ela não era incluída no 
censo demográfico).

Em maio de 2009 ocorreu o II Encontro Nacional so-
bre População em Situação de Rua. Neste encontro, de 
posse dos resultados da pesquisa acima citada, das pro-
postas acumuladas nas instituições que já realizavam 
ações junto a essas populações, aprendizados e experi-
ências trocadas no I Encontro, “foi estabelecida e vali-
dada a proposta intersetorial da Política Nacional para 
a População em Situação de Rua, consolidada por meio 
do Decreto Presidencial nº 7053, de 23 de dezembro 
de 2009, que institui também o Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento”.

Para fins do Decreto 7053/2009, considera-se população 
em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 
possui em comum a pobreza extrema, os vínculos fami-
liares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia 
e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 
como as unidades de acolhimento para pernoite temporá-
rio ou como moradia provisória .

Alguns dados da Pesquisa Nacional sobre a População 
em Situação de Rua

- 82% do sexo masculino;
- 53% com idade entre 25 e 44 anos;
- 67% pardos e negros;

contato 18



(Acolhida, Autocuidado);
- Identificação de transtornos mentais e/ou dependência 
química;
- Leitura subjetiva da pessoa.

Campos da Psicologia mais referenciados 

- Principalmente Psicologia Social e Psicanálise; 
- Psicologias Analítica e Comportamental.

Bases da Política Pública para Populações em Situação 
de Rua 

A intersetorialidade e a interdisciplinaridade aparecem 
como desafios fundamentais  nessa política, dada a com-
plexidade do problema a ser enfrentado. Mas, ainda que se 
busque permanentemente o diálogo com outros setores e 
profissionais, a intersetorialidade ainda está muito restrita à 
assistência social e à saúde. Da mesma forma que a interdis-
ciplinaridade se concentra no serviço social e na Psicologia. 

Expectativas e Propostas suscitadas durante a Pesquisa

- Que o Sistema Conselhos de Psicologia reivindique jun-
to às entidades formadoras, uma melhor qualificação e 
aprofundamento dos currículos no que se refere à atuação 
dos(as) profissionais nas Políticas Públicas;
- Que se realizem momentos de formação e troca de expe-
riência entre os profissionais que atuam na área, para que 
se fortaleçam enquanto categoria, deixando claro o seu 
papel dentro das equipes multidisciplinares;
- Que se estabeleça diálogo permanente com governos 
dos diversos níveis a fim de garantir as exigências dos 
marcos lógico-legais das Políticas Públicas, no que se re-
fere às condições de trabalho e composição das equipes. •

(*) Socióloga, Pesquisadora do CREPOP/CRP-PR

¹ META Instituto, SAGI/MDS. Sumário Executivo da 
Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de 
Rua. Brasília, abril de 2008.

² SNAS/MDS. Orientações técnicas: Centro de Referên-
cia Especializado para População em Situação de Rua – 
Centro Pop. Brasília, 2011. 

³ Artigo 1º, Parágrafo único do Decreto citado. 

⁴ Entrevista com Leonildo Monteiro Filho, um dos coor-
denadores do MNPR no Paraná. Os moradores invisíveis 
da cidade. Jornal do mandato do Deputado Tadeu Vene-
ri, nº 90, maio/junho, 2012. 

Atividades de campo da pesquisa no Paraná

Conseguimos identificar 91 Psicólogos(as) em atendi-
mento direto ou eventual nos serviços para população 
em situação de rua no Estado. Destes(as), 34 foram 
entrevistados(as), individualmente ou em grupos multi-
profissionais e/ou específicos. Dos(as) 34 psicólogos(as) 
entrevistados(as), nove são gestores(as): Gerência de SPSE; 
Coordenação de Centro POP, Abordagem Social, Alber-
gue, Consultório de Rua, Saúde Mental, CAPS/AD. 

Os Instrumentos de Coleta de Dados aplicados foram:

- 10 Entrevistas Individuais com Psicólogos(as);
- 17 Entrevistas Individuais com Gestores, dos quais nove 
são Psicólogos;
- 4 Rodas de Conversa com Grupos de Psicólogos;
- 3 Rodas de Conversa com Grupos Multiprofissionais.

Relação de municípios e profissionais envolvidos dire-
tamente na Pesquisa
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Psicólogos(as) 11 5 10 4 4
Assistentes 
Sociais

2 8 2 1 -

Enfermeiros(as) 1 1 2 - -

Pedagogos(as) 1 - 1 - -
Terapeutas 
Ocupacionais

- 1 - 1 -

Agentes Co-
munitárias de 
Saúde

- - 4 - -

Auxiliares de 
Enfermagem

1 - - - -

60 entrevista-
dos

16 15 19 6 4

Especificidade da Psicologia na atuação com essas po-
pulações

- Escuta Qualificada (individual e/ou em grupo);
- Reconstituição do Sujeito (Projetos de Vida e Práticas 
Narrativas Coletivas);
- Construção ou restabelecimento de vínculos afetivos 
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VIII COREP

- Modificar o Regimento Interno da Assembleia das Polí-
ticas Administrativas e Financeiras – APAF, Art. 3°, para 
que em sua constituição haja dois representantes de cada 
Conselho Regional e dois do CFP;

- Que sejam implementadas as deliberações dos CNPs 
anteriores, iniciando pelos primeiros. E que a partir de 
agora a cada pré-congresso sejam apresentadas as propos-
tas aprovadas no Congresso anterior e avaliavas em rela-
ção à execução das mesmas;

- Garantir que 70% do orçamento do CFP seja desti-
nado ao cumprimento das deliberações do CNP e 30% 
para as deliberações de gestão;

- Suspender os repasses a entidades pelo CFP até a apre-
sentação e aprovação de prestação de contas à APAF dos 
recursos destinados;

- Garantir que as despesas referentes às reuniões de ins-
tância nacional sejam de responsabilidade do CFP, pois se 
trata de projeto de autarquia;

- Que se utilize o termo Autarquia, no lugar de Sistema 
Conselhos, para referir-se aos atos e documentos oficiais 
dos Conselhos. O conceito se refere às entidades da Admi-
nistração Indireta criadas por lei específica, com personali-
dade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar 
atividades típicas da Administração Pública, e que devem 
ser fiscalizadas pelo Estado, obedecendo a lei de criação dos 
Conselhos Regionais de Psicologia e CFP; Lei nº 5766/71;

matériacapa

Nos dias 13 e 14 de abril, foi realizado o VIII 
COREP no hotel Tulip Inn Santa Felicidade, 
em Curitiba/PR, com a participação dos de-
legados eleitos nos pré-congressos realizados 

entre os meses de fevereiro e março, em cada região 
do Paraná.

O presidente do CRP-PR, João Baptista Fortes de 
Oliveira, abriu o evento e deu início aos trabalhos 
no sábado de manhã. Seguindo o cronograma, de-
pois da aprovação do Regimento Interno do VIII 
COREP, os delegados se dividiram em seis grupos 
para discutir os três eixos referentes ao tema do VIII 
Congresso Nacional de Psicologia, a fim de eleger 
as propostas que serão levadas ao VIII CNP, que 
acontecerá nos dias 30 e 31/05 e 01 e 02/06, em 
Brasília (DF).

Propostas aprovadas no VIII COREP

No dia seguinte, durante a Plenária Final, foram de-
batidas e votadas as propostas que serão levadas ao 
VIII CNP de acordo com os três eixos temáticos do 
Congresso. 

Eixo I – Democratização da Autarquia e ampliação 
das formas de interação com a categoria

- Reformular como os instrumentos de avaliação psicoló-
gica são analisados pelo CFP, e discutir a competência da 
autarquia para validação desses instrumentos;

Evento realizado em Curitiba, no mês de abril, destacou as propos-
tas que serão enviadas para o VIII Congresso Nacional da Psicologia
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Sala Palermo Eixo II.

- Estabelecer, junto aos Conselhos Regionais, um espaço 
permanente de diálogo com entidades da Psicologia cuja 
ação fundamenta-se em Epistemologias não Hegemôni-
cas e Saberes Tradicionais, favorecendo o desenvolvimen-
to de abordagens de cunho interdisciplinar, em conso-
nância aos princípios éticos e científicos da profissão;

- Implementar ações em parceria com as Instituições de 
Ensino Superior que formem Psicólogas(os) durante a re-
alização de eventos preparatórios do COREP dos pré-con-
gressos, com a finalidade de aproximar e qualificar os deba-
tes sobre os rumos da profissão com estudantes, docentes e 
demais Psicólogos;

- Descentralizar os fiscais da COF nos polos regionais 
para a atuação de orientação e fiscalização de questões 
éticas da prática profissional do Psicólogo, locais onde os 
Psicólogos atuam no interior dos estados;

- Criar na COF política de descentralização promoven-
do a integração dos fiscais com os Psicólogos do interior 
do estado. Uma ideia é criar polos de grupos de Psicó-
logos no interior onde a COF enviará um calendário de 
encontros para orientar e fiscalizar os serviços psicoló-
gicos prestados.

Eixo II – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos 
processos de trabalho

- Normatizar a atuação do Psicólogo na elaboração 
de documentos escritos compartilhados por equipes 

multiprofissionais, pois a Resolução CFP nº 007/03 é 
direcionada aos documentos produzidos apenas pelo 
Psicólogo;

- Atuar junto ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 
realizando encontros e seminários em conjunto com 
organizações representativas do poder judiciário (Or-
dem dos Advogados do Brasil – OAB, Associação dos 
Magistrados, etc.) com apresentação da especificidade 
do trabalho do Psicólogo no judiciário e o limite da 
atuação do profissional em outras esferas;

- Que o Sistema Conselhos construa e proponha junto 
aos órgãos competentes a inserção do Psicólogo do espor-
te nas políticas públicas para esporte, saúde e qualidade 
de vida, proporcionado visibilidade da importância do 
Psicólogo neste contexto;

- Promover o diálogo junto às IES sobre as recomendações 
técnicas para realização de estágios e ofertas nos serviços-
-escola em Psicologia, tendo em vista as condições de su-
pervisão e funcionamento dos serviços escola, inclusive no 
que se refere a necessidade de professores supervisores de 
estarem inscritos no CRP, bem como destacar a impor-
tância de os professores supervisores terem experiência de 
pelo menos dois anos na área em que supervisionam;

- Fazer cumprir a inserção do Psicólogo definida pelas 
portarias Ministério da Saúde, e na legislação federal, que 
estabelece a obrigatoriedade de Psicólogos em unidades 
de internação, UTIs e unidades de emergência nos hos-

Sala Turim Eixo III.
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turação do trabalho do Psicólogo no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS; divulgar produções técnico-
-científicas a respeito da atuação do Psicólogo na assis-
tência social; estimular eventos temáticos, ampliando os 
debates acerca da atuação interdisciplinar do Psicólogo na 
política de assistência social;

- O Sistema Conselhos, em parceria com a ABRAPEE 
(Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educa-
cional), deve incentivar a construção de referências téc-
nicas para atuação do Psicólogo escolar educacional, 
considerando a problemática intersetorial das políticas 
públicas, bem como intensificar a divulgação à popula-
ção, profissionais de Psicologia (formação inicial e con-
tinuada) e gestores a respeito da atuação do Psicólogo 
no campo da educação;

- Intensificar ações nos Sitema Conselhos de Psicologia, 
em parceria com o FENPB (Fórum das Entidades Na-
cionais da Psicologia Brasileira), para esclarecimento de 
gestores, legisladores e da população em geral sobre os 
processos de patologização, medicalização e judicializa-
ção da vida; 

- Em articulação com entidades e movimentos sociais 
voltados para a promoção de direitos humanos, que o 
Sistema Conselhos amplie o debate sobre a valorização 
do respeito às diferenças e diversidades para a continuada 
construção de uma educação respaldada nas orientações 
dos Direitos Humanos;

- Promover a articulação e a sensibilização nos Órgãos 
de Controle Social da Política de Saúde nas três esferas 
do governo, para a importância da contratação do pro-
fissional da Psicologia, para compor a equipe de Atenção 
Primária, nas Secretarias Municipais de Saúde conforme 
o índice populacional de cada município;

- Sensibilizar e fomentar junto às IES o debate para for-
mação de profissionais na atuação das políticas públicas, 
contemplando as demandas psicossociais na direção da 
emancipação e da cidadania;

- Estimular o debate sobre os argumentos ou a lógica dos 
tipos de internação em saúde mental, dando ênfase à dis-
cussão sobre a internação compulsória e suas implicações;

- Fomentar a participação dos Psicólogos no controle 
social das políticas públicas, enquanto representante do 
Sistema Conselho, entendendo a importância desta parti-
cipação na construção da Psicologia como Ciência e Pro-
fissão com responsabilidade social.

pitais, regulamentando a distribuição de profissionais por 
setores e número de leitos nas instituições, proporcionan-
do a qualidade da assistência dos Psicólogos;

- Faz-se necessário que o Psicólogo – Responsável Técnico 
(RT) do Serviço Escola, esteja presente em todo o período 
de atendimento, dando suporte aos atendimentos clínicos 
dos acadêmicos, em caso de necessidade, para não com-
prometer a qualidade da formação acadêmica, principal-
mente, na Psicologia Clínica;

- Ampliar a mobilização pela jornada de trabalho de 30 
horas e piso salarial para profissionais da Psicologia, nas 
diversas instituições, públicas, particulares e organiza-
ções não governamentais. Que seja implementado insa-
lubridade e/ou periculosidade e adicional de risco para 
profissionais que trabalham em ambientes de risco, visto 
que estão o tempo todo expostos a agentes biológicos e/
ou situações hostis;

- Promover discussões sobre políticas de prevenção ao uso 
de Substâncias Psicoativas e estratégias que garantam e am-
pliem a presença do Psicólogo nas equipes multidisciplinares 
nos programas de governo de atenção a esta temática;

- Que a autarquia faça gestão junto ao CONTRAN/
DIRETRAN para cumprimento da Resolução do 
CFP007/2003, definindo prazo máximo de cinco anos a 
validade da avaliação psicológica no contexto do trânsito;

- Intensificar as ações políticas e sociais visando a obriga-
toriedade do Psicólogo no quadro funcional da Educação 
básica ao nível municipal e estadual.

Eixo III – Ampliação da participação da Psicologia e 
sociedade nas políticas públicas

- Ampliar a discussão sobre a Política Nacional de Saúde 
Mental entre os Psicólogos que atuam no serviço público 
por meio da promoção de ações que visem à educação 
permanente e continuada;

- Estabelecer diretrizes e competências para cada esfera 
do Sistema Conselhos, definindo-se claramente o plane-
jamento, execução, prazos e resultados a serem alcança-
dos diante das teses deliberadas no VIII CNP, de maneira 
que seu cumprimento seja efetivamente garantido, com 
reflexos que atinjam a prática profissional cotidiana, com 
transparência pública;

- Criar espaços de interlocução entre Sistema Conselhos 
e Gestores de Assistência Social a fim de: discutir a estru-
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Eleição dos delegados para o VIII CNP

Após a votação, que ocorreu no dia 14/04, foi realizada 
a eleição dos delegados e suplentes para o VIII CNP, 
evento que acontecerá entre os dias 30 e 31/05 e 01 e 
02/06 em Brasília/DF. Foram eleitos os 16 delegados 
mais votados pelo plenário, seguidos pelos quatro su-
plentes. Confira os nomes dos delegados e suas respec-
tivas regiões:

Delegados e suplentes eleitos

Jane Maria M. Carvalho – Extremo-Oeste
Lenita T. Sturm da Veiga – Cascavel
Adriano Holanda – Curitiba
Denise Matoso – Londrina

Maria Sezineide Cavalcante de Melo – Centro-Ocidente
Célia Cortellette – Maringá
Maricelma Bregola – Maringá
Claudio M. A. Franco – Curitiba
Jane Biscaia Hartmann – Maringá
Nadya Cristiane Silveira Pellizzari – Londrina
Antonio Celso R. Garcia – Curitiba
Carina F. Franzatto – Maringá
Rosangela Lopes de Camargo Cardoso – Curitiba
André Luis Cyrillo – Litoral
José Antonio Baltazar – Londrina
Angela C. da Silva – Centro Oeste
Nicolau Steibel – 1° suplente – Curitiba
Solange M. R. Leite – 2ª suplente – Curitiba
André Luiz Vendel – 3° suplente – Curitiba
Juliano Del Gobo – 4° suplente – Campos Gerais •

Delegados votam propostas que serão levadas ao VIII CNP em Brasília.



Traduttore / Traditore (Tradutor / Traidor). O dita-
do italiano inaugura bem este texto. Gostaria de 
oferecer ao leitor algumas considerações e adver-
tências acerca das traduções que envolvem a Psica-

nálise e seu uso em nossa língua portuguesa. 

A Psicanálise foi escrita em alemão. Grande parte das 
versões que encontramos em nossa língua é importada 
e traduzida a partir da língua inglesa. Certa vez, tive a 
oportunidade de conversar com um casal de alemães que 
me falava sobre as idéias de Freud. Diziam que se eu fa-
lasse sobre estas idéias a uma criança da língua alemã, ela 
entenderia. Tal notícia fez com que eu me questionasse 
sobre o porquê da Psicanálise ser tão inacessível, muitas 
vezes, em nossa língua portuguesa.

Seriam estas as dificuldades ocasionadas somente por “re-
sistências” a este saber? Tal como aconteceu com Freud, ao 
tratar sobre as questões da sexualidade na asséptica medici-
na de sua época, fora tão repudiado? Ou estaríamos lidando 
com outras questões que de tão complicadas e, por falta de 
considerações mais adequadas, vêm caindo no ostracismo? 

Ao longo de minha pesquisa etimológica fui me encon-
trando com as palavras que o próprio Freud usava em 
alemão para descrever os conceitos da Psicanálise. E estas 
eram de uso corrente na língua alemã.

Faço um recorte de um dos exemplos possíveis e bastante 
difundidos. Que é o caso das palavras Ego, Id e Superego. 
Durante a tradução do livro “Das Ich und das Es” (O Ego e 
o Id) para o inglês, assim como na confecção do “Glossário 
para tradutores de obras psicanalíticas” houveram diver-
gências e discussões acerca das melhores opções tradutórias 
para estes termos. Ernest Jones que era quem tinha a voz 
mais influente nestas questões que envolviam a emigração 
da Psicanálise para o inglês optou por instituir os termos 
em latim. Ego e Id então se estabeleceram e se difundiram 
como os melhores correlatos, ao invés de “The I and the It”. 

Não tenho o propósito de entrar nos pormenores das difi-
culdades que a Psicanálise sofreu na língua inglesa e suas 

distorções conceituais. Quero ressaltar a importância de 
pensarmos que foi da tradução para a língua inglesa que 
trouxemos a psicanálise para o Português.

Dito isso, podemos perceber que os pronomes em latim 
foram conservados. No volume XIX da edição Standard 
brasileira encontramos o título esotérico “o Ego e o Id”. 
Freud nunca falou Id, Ego e Superego. Freud falava Es, 
Ich e Überich, o que para nós continua tão estranho 
quanto, mas para os falantes e ouvintes da língua alemã 
estas palavras eram e são comuns em sua língua.

Com este texto, tenho o objetivo de realizar uma adver-
tência para aqueles que leem e falam da Psicanálise ou a 
escutam de professores e psicanalistas. O emprego destas 
palavras em latim, dialeto que se inaugura a partir disto, 
produz um discurso excêntrico e exótico, podendo afas-
tar esta área das pessoas. Existe o risco de ao falar com 
estas terminologias em latim, o observador se desprender 
do objeto observado. Como se Ego fosse uma instância 
com uma distância enorme de quem a anuncia. Além de 
não termos na língua portuguesa um correlato para Id, 
que em alemão foi dito como Es, e este na gramática ale-
mã é a terceira pessoa neutra singular do caso reto.

Freud, numa carta a Jones, escreve em tom irônico: “Eu 
não devia ter escrito Das Ich und das Es já que em inglês 
não há correspondentes para essas palavras”. Millôr Fer-
nandes, um tradutor brasileiro importante, disse em uma 
entrevista que era preciso tomar cuidado com os traduto-
res ortodoxos e eruditos. Pois estes pegavam as obras e, ao 
traduzi-las sem o uso do estilo e da intuição, “empalhavam 
a borboleta”. O mesmo parece acontecer com a psicanálise. 

Os Psicanalistas empalham a borboleta e transformam o 
que era pra ser vivo e próximo numa Psicanálise coagula-
da. Caem no risco de se envaidecerem neste estrangeiris-
mo tecnicista greco-latino e de dialogarem e parecerem 
como ornitorrincos na área da saúde. •

*Mestrando em Epistemologia e Práxis em Psicologia na 
Universidade Estadual de Maringá

Fábio Brinholli (CRP 08/17278)*

Freud nunca falou ID,   
EGO e SUPEREGO

palavraaberta
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O Sentido do Corpo:  
Visões da Fenomenologia

É com o corpo que apreendo as coisas ao meu redor de 
acordo com as situações que eu vivencio. Minha pre-
sença no mundo é, portanto, uma presença corporal. 
(PONTY, 1994, p. 159-160).

Quando faço sinal para um amigo se aproximar, minha 
intenção não é um pensamento que eu preparava em mim 
mesmo e então não percebo o sinal em meu corpo. Faço 
sinal por meio do mundo, faço sinal ali onde se encontra 
meu amigo. A distância que me separa dele, seu consen-
timento ou sua recusa se lê imediatamente em meu gesto. 
Não há uma percepção seguida de um movimento. A per-
cepção e o movimento formam um sistema que se modi-
fica como um todo.

Portanto, a motricidade é que me permite lançar-me ao 
mundo e captar o seu sentido. Ela engloba tanto a signifi-
cação intelectual (simbólica) como a significação motora, de 
modo que não há separação entre o dado sensível e o enten-
dimento na compreensão que eu tenho do mundo.

O modo como meu corpo se encontra no mundo é expresso 
como esquema corporal. Essa presença corporal define o lu-
gar de onde vivenciamos o mundo, ou seja, é a zona da cor-
poreidade. É habitando o espaço e o tempo que minhas ações 
adquirem um sentido que é atribuído pela corporeidade. Pois 
não é a noção cartesiana de corpo (corpo-máquina), mas um 
corpo vivo, corpo próprio, como afirma (MOREIRA, 1997).

A modernidade vem sendo marcada pela valorização ex-
trema do corpo, transformado-o em uma prótese da exis-
tência numa tentativa de se eliminar as imperfeições. São 
corpos muitas vezes aprisionados pelas ideologias domi-
nantes que passam a ser tratados como um mero rascunho. 
(GOMES, 2010).

O culto ao corpo não é algo tão atual assim. Na antiguidade 
- por volta de 2.500 anos A.C. - os gregos acreditavam que 
o corpo era tão importante quanto a intelectualidade e a 
ambos era almejada a busca da perfeição. Na Idade Média o 
culto ao corpo ficou em segundo plano isso devido às cren-

ças religiosas presentes na época que levavam a sociedade a 
tratar o corpo de forma discreta. 

Mas foi somente a partir do século XVIII com a Revolução 
Industrial que o corpo ganhou nova conotação. Sua valo-
rização passou a ser destacada entre os burgueses da época 
numa relação de corpo saudável e disciplinado, utilizado 
como signo de distinção do proletariado, já que as longas 
jornadas de trabalho e os baixos salários impediam a dedi-
cação exclusiva ao corpo. Com o advento do capitalismo, 
passa a ser valorizado aquele cujo corpo era perfeito, pois 
assim a produção é maior e, consequentemente, maior o 
lucro (FIRACE, 2010).

A indústria da estética tem se aproveitado deste discurso 
na modernidade presente impondo modelos de beleza, por 
exemplo, na indústria da moda, fixando padrões globais. 
São vários os artifícios utilizados como: as cirurgias plás-
ticas, o uso de cosméticos, a frequência nas academias, o 
uso de anabolizantes. Estes mercados têm movimentado 
milhões de dinheiro não só em nosso país. Isso pode ser 
visto em um exemplo simples. Coletti (2010, p. 12) citando 
o jornal Folha de São Paulo do dia 28/01/2008 publicou a 
seguinte nota:

“Angela Bismarchi, 36, se submeterá à sua 42ª cirurgia 
plástica, aproximando-se do recorde mundial, atestado 
pelo “Guinness Book”, de 47 operações da norte-america-
na Cindy Jackson, de acordo com a AP. A modelo carioca 
colocará fios de nylon sob as pálpebras para ficar com uma 
aparência oriental. A intenção é homenagear o centenário 
da imigração japonesa, tema do enredo da escola de samba 
Porto da Pedra”.

Percebemos na citação acima a banalização do uso de ci-
rurgias em função da satisfação das exigências do mundo 
estético. A necessidade de mudar está intimamente ligada 
ao psiquismo do ser humano, de como ele se percebe no 
mundo. Uma vez que vivemos em uma sociedade que prega 
que as soluções devem ser imediatas, as cirurgias estéticas 
encontram um campo favorável.  

contatoartigo

Adriana Andrade Góis Fonseca,
Adriana Ridão da Silva,
Gercicleide Guedes Silva.*
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O corpo parece ser visto como um objeto destituído de 
qualquer outra significação que não seja a de oferecer o im-
pacto visual necessário ao show. Uma peça ajustável às novas 
expectativas sociais. Por isso, o corpo deve ser manipulado, 
modificado e reconstruído, mesmo que seja apenas para um 
evento temporário e efêmero (SANTOS, 2010, pg.12).

Outeiral (2003) abre a questão, já referida por muitos 
autores da estética do corpo na cultura contemporânea, 
particularmente no tocante aos jovens. Arrisca a dizer que 
os transtornos alimentares (anorexia nervosa, obesidade e 
bulimia) poderão fazer parte de doenças pós-modernas, 
ao referir-se ao pânico e a fobia social. Na sociedade con-
temporânea, a estética pós-moderna do corpo, profunda-
mente narcísica, cria um sujeito que transforma o homem/
sujeito em homem/objeto. 

Não havia visto, na clínica, tantos destes transtornos de ali-
mentação com na ultima década. Jaques Lacan, referido por 
alguns como um psicanalista da pós-modernidade, no seu 
seminário XVII. Ele trata deste homem, na verdade como 
um objeto sintoma, quase um gadget (objeto tecnológico 
da ciência contemporânea), por meio do conceito de letosas 
(neologismo criado por ele a partir dos termos gregos “alé-
theia” e “ousia”, para referir-se, numa simplificação ao que 
ele faz aos “seres-objetos da tecnologia”). 

Considerando que entre algumas das características da pós-
modernidade encontramos a des-subjetivação e a des-histori-
zação sendo a primeira, a destituição da própria subjetividade 
do ser humano e, a des-historização, relacionada à negação 
da história do ser humano. Portanto, as relações entre as pes-
soas também poderão ter características descartáveis. 

Caricatamente, o sujeito será tomado como um gadget des-
cartável. Isto é, um consumo breve. Com isso, chegamos 
ao não reconhecimento do outro como sujeito externo, já 
que cada indivíduo está preso a sua própria imagem. A pós-
modernidade valoriza a aparência, a superfície e a fragmen-
tação. O número de cirurgias plásticas e os transtornos de 
alimentação nos leva a pensar como a cultura pós-moderna 
e narcisista incide sobre os corpos humanos.

Doenças como anorexia e vigorexia, sendo esta caracteriza-
da pela prática exagerada de exercícios físicos e pelo exagero 
a qualquer preço, são questões preocupantes que nos fazem 
pensar que nossos corpos não são nossos: eles são marcados 
pela ideologia do mercado consumista, colaborando para a 
transformação do indivíduo em objeto.

Enquanto na modernidade a metafísica perde a sua força 
e cria uma compreensão de que somos diferentes, a ló-

gica do capitalismo parece querer fazer uma verdadeira 
queda de braço, mostrando que devemos ser e pensar de 
forma universal.

Veiga-Neto (2002, p.37 apud SILVA, 2008, p.83) mostra 
que a ciência quer eliminar a polissemia extirpando o ser 
humano, estilhaçando a sua visão de mundo: “[...] o que terí-
amos então a fazer seria [...] diminuir-lhe a polissemia, fixar-
-lhe o(s) sentido (s) – e, de preferência, um só sentido... A 
grande tarefa seria extirpar a polissemia. Em outras palavras: 
dar-lhe uma definição definitivamente definitiva...”.

Mas será que é possível anular a polissemia, já que o ho-
mem constrói suas próprias representações do mundo? Lima 
(1999, p.36) cita Kant ao afirmar que tudo o que o sujeito é 
tudo o que o constitui e tudo o que ele faz depende do pró-
prio sujeito. Desta forma, o autor mostra que houve mudan-
ças radicais na atitude metafísica colocando o homem como 
um ser que possui experiências próprias e subjetividade ab-
soluta, dando a noção de autonomia do sujeito justificando 
uma das concepções mais fortes da modernidade.

Esse chamado para a responsabilidade é próprio do existen-
cialismo, que considera que o homem se constrói nas rela-
ções, dando sentido para as coisas, onde cada ser é único, 
mestre dos seus atos e do seu destino. 

Tomemos então, como base dessa nova leitura, a Fenomeno-
logia. Primeiramente, devemos entender que ela vai à con-
tramão da ciência tradicional ao pensar o mundo a partir da 
reflexão sobre a existência real e mostrar que o homem não 
possui uma essência abstrata e determinada a priori (QUA-
DROS, 2010). Galeffi (2000) diz que a tarefa da Fenomeno-
logia Transcendental é a de elucidar e rastrear gradualmente 
todos os possíveis dados da consciência e possíveis modifi-
cações de comportamentos. Esta ciência da essência do co-
nhecimento propõe o “retorno à consciência” que significa 
investigar “o modo como os objetos aparecem na nossa per-
cepção, compreensão e entendimento” (p.27). 

Ela, portanto, entende que a capacidade da consciência em 
formular críticas é uma construção da inteligência humana. 
Este sentido dado às coisas é coletivo e se dá na linguagem, 
sendo, desta forma, dado à transformação social. A percep-
ção que eu tenho do mundo é que eu me percebo como cor-
po. A partir dessa perspectiva podemos tentar compreender 
o fenômeno da valorização extrema do corpo imposta pelo 
meio social em que vivemos. O culto à estética é um exem-
plo, pois o indivíduo tem uma percepção do mundo. 

Tomemos, por exemplo, a necessidade de ser aceito pelo 
meio social que o sujeito está inserido ao se deparar com 
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a ditadura do corpo perfeito construída pela mídia, ou 
melhor, pelo sistema em que este está inserido. Ele então 
percebe que o seu corpo não é tão perfeito quanto “deve-
ria” se sujeitando assim aos exageros da estética para que 
assim seja dado o sentido. Nietzsche dizia que é impossí-
vel viver no ideal. O idealista tenta mudar o mundo por 
meio de ideias pré-concebidas (MOSÉ, 2009). 

Para Galeffi (2000, p.35), somente o ser humano pode 
decidir de que forma pretende estar no mundo, sobretu-
do quando aprender a se dar conta de eu está aberto no 
mundo e de que o “mundo” são todas as possibilidades. 
E é diante delas que os seres humanos são ou deixam de 
ser, se tornam e se transformam, exercem seus sonhos e 
desejos, vivem ou desistem de viver, se fazem dignos ou 
simplesmente rastejam como animais invertebrados [...].

Entretanto, a decisão por uma dignidade de ser é coi-
sa que só se pode decidir diante da liberdade do ser. E 
o ser parece não tolerar a insensatez e a indignidade, a 
bestificação e a fragmentação alienante. Resta a cada um 
decidir se quer ou não superar o ser do parecer, de sair 
do lugar de identificação do corpo perfeito para de uma 
identidade criada por nós mesmos e fazer uso da liberda-
de com responsabilidade. 

Na célebre frase do filósofo francês Jean-Paul Sartre: "A 
existência precede e governa a essência”. Aqui podemos 
ver que somos capazes de construir nosso próprio cami-
nho. Chauí (2000) afirma que precisamos adotar uma 
postura de atitude filosófica sobre a vida, ou seja, indagar 
o que são as crenças e os sentimentos que alimentam, si-
lenciosamente, nossa existência. Duas características são 
pontuadas em relação à atitude filosófica: 

1. Negativa: um dizer não ao senso comum, aos pré-con-
ceitos, aos pré-juízos, aos fatos e às ideias da experiência co-
tidiana, ao que “todo mundo diz e pensa” ao estabelecido;

2. Positiva: interrogação sobre o que são as coisas, as 
ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valo-
res, nós mesmos. 

Assim como Husserl desesperadamente buscava a “certe-
za certa”, o fundamento sólido de uma clarificante crítica 
da razão que é capaz de liberar o fluxo do próprio retor-
no à consciência (GALEFFI, 2000), assim nós devemos 
buscar a libertação do determinismo da estética corporal. 

Um objeto, uma sensação, uma recordação, enfim tudo 
deve ser vivido tal como é para o espectador e não como 
o mundo impõe.

A fenomenologia nos conduz a uma interpretação do 
mundo por meio da consciência do sujeito, como um 
princípio norteador para que ele encontre as coisas em si 
mesmo e não o que é dito sobre elas. •
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Dando continuidade à proposta de reflexão sobre o 
campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
iniciada na edição 86 da Revista Contato, a Comis-
são de Psicologia Organizacional e do Trabalho ex-

plora o tema por meio de uma entrevista com a sua coordena-
dora, a Psicóloga Carolina Walger (CRP 08/11381). Confira!

1) Quais alterações você pontua na Psicologia Orga-
nizacional e do Trabalho desde seu início no Brasil?

Penso que, ao longo desse período, passamos por altos e 
baixos, momentos de valorização da profissão e de desgaste. 
Contudo, como principais pontuações, percebo a humani-
zação da atuação e o envolvimento do Psicólogo na estra-
tégia organizacional. Inicialmente, o Psicólogo trabalhava 
com base em uma atuação tecnicista, visando à adequação 
do indivíduo ao trabalho. Nessa fase, o trabalho voltava-se 
à avaliação profissiográfica para fins de seleção de pessoal 
e treinamento com foco exclusivo em capacitação. Com o 
passar do tempo, novas preocupações foram agregadas, reve-
lando maior preocupação com o indivíduo e um novo olhar, 
com visão global do ser humano em situação de trabalho. 
Assim, pudemos ver a atuação do psicólogo com avaliação 
de desempenho, programas de qualidade de vida, remune-
ração variável e etc. Como inicialmente tinha uma atuação 
tecnicista, o profissional acabava por ter um trabalho isolado 
do todo organizacional. Atualmente, é muito comum en-
contrar Psicólogos em cargo de gestão e com participação e 
contribuição efetiva nas estratégias organizacionais.

2) Como você classifica o campo atualmente?

Percebo certa fragilidade, que precisa ser cuidada pela catego-
ria, quanto ao risco de perdermos espaço de atuação. Tenho 
visto muito colegas registrados como “analista de recursos 
humanos”, não se identificando mais com a profissão. Tais 
profissionais entendem que não fazem uso dos conhecimen-
tos da Psicologia em suas práticas e, por isso, não valorizam 
o papel do Psicólogo nas organizações. Também tenho visto 

muitos profissionais atuando sem qualificação, sem saber o 
que podem fazer na condição de Psicólogos organizacionais. 
Essa falha também é favorecida pelo baixo interesse dos aca-
dêmicos no campo e pela baixa qualidade de muitos estágios 
na área, o que reflete de forma negativa para a formação do 
profissional. Entretanto, por outro lado, tenho visto aumen-
to da demanda de trabalho, com ampliação da necessidade 
do profissional da Psicologia nas organizações.

3) Quais suas expectativas para essa área da Psicolo-
gia nos próximos anos? 

Valorização desse profissional e o consequente aumento 
do campo de atuação. Os Psicólogos organizacionais es-
tão percebendo que precisam remodelar suas práticas para 
atender às novas demandas de trabalho. No entanto, essa 
valorização precisa acontecer dentro da própria categoria, 
os estudantes, os professores e os próprios Psicólogos pre-
cisam considerar a riqueza do trabalho nas organizações. 

4) O que você gostaria de transmitir aos profissionais 
que estão atuando na área ou que pensam em ingres-
sar no campo?

Primeiro diria parabéns, pois eles já estão vencendo bar-
reiras! Para aqueles que querem ingressar na área eu sugiro 
que conversem com profissionais já atuantes e com profes-
sores, que busquem leituras e, se possível, que façam algum 
estágio na área. Para aqueles que já estão atuando, a palavra 
é capacitação. Além das conversas e leituras, é preciso estu-
dar muito. Recomendo também que participem de algum 
grupo de debate nessa área, por meio de associações, sin-
dicatos e do próprio CRP, pois isso enriquece o trabalho e 
permite o compartilhamento de experiências e angústias.

Principalmente, relembro que a Psicologia é uma só e que 
o Psicólogo organizacional e do trabalho nunca deve per-
der a sua visão profissional. É isso que torna a nossa atua-
ção diferente e competente. •

CPOT luta por mais espaço 
no mercado de trabalho

Carolina Walger, Psicóloga e coordenadora da Comissão de 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, fala sobre a necessidade 
de fortalecer a categoria pela valorização da profissão

colunaCPOT
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Caiu em Sy

Ainda por estes dias o diabo o visitou. Bem vestido e 
cordial, perguntou o preço de sua alma, já sabendo 
qual era seu real valor. “Como pode ele saber dis-
to e eu não?”, se perguntou. Ficou desconfiado e 

cuidadosamente se despediu, deixando aberto um próximo 
encontro. Nos tempos seguintes recebeu inúmeros presen-
tes, agora com cartão e assinatura. A alguns deles não resis-
tiu, e então reagiu e os devorou. A beleza daqueles objetos 
(alguns bem humanos, diria) fez com que ele se entregasse 
ao seu desejo, desta vez já sabendo o que aquilo custaria.  

Certo dia caiu em Sy, o mais louco presente do diabo, 
despencando paixão abaixo. Caiu rindo-se de alegria, as-
sim também o diabo se divertia. Erguia-se, cambaleava e, 
de pronto, o capeta lhe ajudava.

No encontro seguinte o diabo resolveu confessar-lhe um 
segredo. Antes de nascer haviam combinado que trocariam 
de papéis, mas que, de fato, o outro era o diabo. Mas ainda 
em amigável cuidado, prontificou-se a ficar naquele papel 
enquanto o sujeito não estivesse por todo o corpo acordado.

Tônio Luna
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Demais Localidades

Curitiba
ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO E REABILITAÇÃO 
NEUROPSICOLÓGICA
Promovido por: Sapiens – Instituto de Psicologia.
Data: Início dia 16 de agosto, às 19 horas.
Local: Rua Augusto Severo, 10, Jd. Santos Dumont – 
Londrina/PR.
Inscrições e mais informações: cursos@sapiens-psi.com.br / 
www.sapiens-psi.com.br / (43) 3336-8081.

CAPACITAÇÃO INTENSIVA EM ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E PLANEJAMENTO DE CARREIRA
Promovido por: Portal Vocacional.
Data: Turmas durante o ano todo.
Local: Hotel Harbor Batel - Av. do Batel, 1162 – Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: gilvanise.psi@gmail.com / 
www.facebook.com/portalvocacional16 / (41) 3206-2060 / 
(41) 8847-9934.

CURSO PERÍCIA JUDICIAL NO ÂMBITO DA PSICOLOGIA
Promovido por: Psic. Simone Lemes (CRP-07/8913).
Data: 14/09/2013 das 08h às 17h30.
Local: Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar) - 
Rua João Negrão, 280, Centro - Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: www.clmpericias.com.br / 
cristina@clmpericias.com.br / (51) 3085-1356.

CURSO BÁSICO DE LUDOTERAPIA
Promovido por: Alessandra Fendrich (CRP-08/8846).
Data: 18/05/2013 das 9h às 16h.
Local: Espaço Hummani - Rua São Sebastião, 420 – Ahú – 
Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: alefe_psico@hotmail.com / 
(41) 3019-9553 / 9938-4092.

OFICINA DE AUTOESTIMA
Promovido por: Nova Forma – Assessoria e Desenvolvimento 
de Pessoas com a Psic. Vera Maria Carvalho (CRP-08/0779).
Data: 25 de maio de 2013 das 8h30 às 17h30.
Local: Centro de Psicomotricidade Água e Vida – Rua Raquel 
Prado, 710 - Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: (41) 3078-8647 / 9976-5744 / 
veracarvalho@veracarvalho.com. 

VII CONGRESSO INTERAMERICANO DE PSICOLOGIA 
DA SAÚDE 2013 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E 
NEUROPSICOLÓGICA NO HOSPITAL
Promovido por: USP / CEPSIC.
Data: 10 e 11/05/2013.
Local: Centro de Convenções Rebouças - São Paulo/SP.
Inscrições e mais informações: (41) 9987-3399 / 
www.congressointeramericano.com.br.

DOUTORADO PSICOLOGIA SOCIAL
Promovido por: Instituto Latino Americano de Educação em 
parceria com a Universidad Argentina John F. Kennedy (UK).
Data: Inscrições até 05/06/2013 - aulas quinzenais durante o 
período de Janeiro e Julho.
Local: Colegio Bartolome Mitre - R Bartolomé Mitre 2152 – 
Buenos Aires/Argentina.
Requisitos: Graduação em Ciências Humanas relacionadas com 
diplomas de universidades reconhecidas no Brasil.

APRENDENDO A TERAPIA ANALÍTICO-
COMPORTAMENTAL INFANTIL
Promovido por: Instituto de Psicologia Aplicada Ltda. (CRP-
01/20338).
Data: 04/05/2013 das 14h às 19h.
Local: Consulte o site www.inpaonline.com.br
Inscrições e mais informações: ead@inpaonline.com.br / 
(61) 3242-1153.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM NEUROPSICOLOGIA 
CLÍNICA
Promovido por: IPTC Instituto Paranaense de Terapia 
Cognitiva (CRP-08/00432-PJ).
Data: início 24 de maio de 2013.
Local: Hotel Mercure Centro – Rua Emiliano Perneta, 747. 
Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: www.iptc.net.br / (41) 3095-
2947 / iptc@iptc.net.br.

contatoagenda
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X CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE ACIDENTES E 
MEDICINA DE TRÁFEGO
Promovido por: Associação Brasileira de Medicina de Tráfego.
Data: 12/09 a 14/09/2013, das 8h às 18h.
Local: Hotel Rafain Palace & Convention Center, Foz do Iguaçu/PR
Inscrições e mais informações: www.abramet.org.br / 
vanda@abramet.org.br.

Sublocações

Locação de salas – Ahú, Curitiba (PR) 
Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento: 
agendamento de consultas com recepcionista, internet wireless, amplo 
salão de cursos, ótima localização, com fácil acesso e estacionamento.
Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico), Ahú.
Contato: contato@espacohummani.com.br / (41) 3019-
9553, falar com Andrea Sternadt (CRP-08/05093).

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)
Subloca-se sala para profissionais de saúde em Clínica de 
Psicologia com ótima localização e estrutura. 
Endereço: Rua Francisco Rocha, 62 – Conj. 107 – 1º andar 
(próximo à Praça do Japão).
Contato: (41) 3019-1588 / (41) 9612-6344 – Renata Quarezemin.

Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba (PR)
Clínica Centro do Ser – Espaço Terapêutico subloca salas para 
profissionais de saúde, com ótima infraestrutura e localização. 
Disponibilizam convênios, sala para grupos, palestras e cursos.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 1276
Contato: (41) 3233-7364.

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)
Clínica Rama subloca salas para Psicólogo (a). Excelente localização e 
infraestrutura completa. Disponibilizam secretária, convênios e wireless. 
Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 216 – Batel (próximo à Praça da Espanha).
Contato: espaco.rama@hotmail.com / (41) 3838-6178 / 
(41) 3538-6178.

Sublocação de salas – Centro, Curitiba (PR)
Oferecemos consultórios para locação por períodos de 4 horas. 
Ótima localização (próx. aos shoppings Crystal e Curitiba) em 
prédio especializado na área da saúde com portaria 24h.
Contato: (41) 9138-9074 / (41) 3035-4038 (para recados) / 
ana_suy@yahoo.com.br. 

classificados

Sublocação de salas – Centro, Curitiba (PR)
Sala para locação em ótima localização, próximo ao shopping 
Curitiba e Corpo de Bombeiros, tudo novo. Possibilidade de 
encaminhamentos. Valor: R$ 100,00 por período, um dia na 
semana, por mês. Disponível ainda manhã, tarde e noite.
Local: Av. Visconde de Guarapuava 3444, conj.  601 - Curitiba/PR
Contato: raquel@curitibamotostore.com.br / (41) 9643-
0046 / 3078-2866.

Venda de cotas de Clínica – Pinhais (PR)
Vendo 5.100 cotas de clínica (psico, fono, fisio) localizada em São 
José dos Pinhais/PR. A clínica foi instituída em 2003, está toda 
regulamentada e atende a vários convênios. Valor R$ 63.000,00.
Contato: mara@clinicadafamiliasjp.com.br – com Rosi-
mara Bussolo (CRP-08/2793).

Sublocação de salas – Maringá (PR)
Consultórios para atendimento adulto (individual e casal) ou 
infantil. Também com mesa para avaliação/aplicação de testes 
para Psicólogos.
Local: Rua Neo Alves Martins, 3176 - sala 104, Zona 01 – Maringá/PR
Contato: robsongirardello@gmail.com / (44)9816-1096 – 
com Robson Girardello (CRP-08/14415).

O prazo de envio de anúncios para a próxima 
edição da Revista Contato encerra em 17/05/2013.
A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site 
www.crppr.org.br no link Oportunidades – 
Divulgações via CRP-PR. 
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Conheça os novos Diretores do SindyPsi  
Gestão 2013-2016

Presidente  
Thiago Bagatin • (CRP-08/14425)

Vice-Presidente  
Renata Jacintho Siqueira de Moraes  • (CRP-08/15962)

1ª Secretária  
Marilda Liliane Urso  • (CRP-08/02398)

2ª Secretária  
Luciana Maísa da Silva Sydor • (CRP-08/10317)

1ª Tesoureira  
Rafaela Mayer de Moraes • (CRP-08/14068)

2º Tesoureiro  
Régis Lisboa • (CRP-08/14427)

Conselheiros Fiscais 
Dayse Fabiana Tonial • (CRP-08/12163) 
Vanessa Aparecida Barbieri • (CRP-08/11208)
Marly Terezinha Perrelli  • (CRP-08/04561)

Suplentes 
Crisfanny Souza Soares • (CRP-08/15493) 
Cristiane Maria Dierka • (CRP-08/1089)
Mara Julci Kamaroski Baran • (CRP-08/02832)
Daniele Jasniewski • (CRP-08/12483)
Edilaine Cristina Hudzinski • (CRP-08/15012)
Marcio Jair Possan • (CRP-08/11702)

Sindicato dos Psicólogos  
no Estado do Paraná  
Rua Dr. Muricy, 390 – Conj. 201 – Centro 
Curitiba/PR - 80.010-120  
Fone: (41) 3224-4658 - Fax: (41) 3224-4658 
E-mail: sindypsipr@sindypsipr.com.br 
www.sindypsipr.com.br

O Sindypsi está de cara nova

No dia 02 de março, tomou posse a nova diretoria do Sin-
dicato dos Psicólogos no Estado do Paraná (Sindypsi). A 
cerimônia contou com a presença de representantes de or-
ganizações da sociedade civil, estudantes, coordenadores de 
cursos e Psicólogos colaboradores da nova gestão.

Durante o discurso de posse, Thiago Bagatin, presiden-
te da gestão 2013-2016, ressaltou que o sindicato preci-
sa estar mais próximo das reais demandas da categoria. 

“Vamos mudar a relação da diretoria com os Psicólogos. 
Precisamos direcionar nossa atenção para aqueles que são 
a razão de existir do Sindypsi, ou seja, os Psicólogos que 
mantêm a estrutura financeira da entidade e esperam 
ações mais contundentes”, argumenta.

A nova diretoria promete mudanças significativas na condu-
ção da entidade, tanto em questões organizativas quanto po-
líticas. Uma das inovações será a implantação dos Grupos de 
Trabalhos (GTs) com espaços de debates e deliberações sobre 
temas ligados ao mundo do trabalho. Hoje o sindicato é extre-
mamente verticalizado e a ideia é inverter essa lógica. Com o 
funcionamento dos GTs, os Psicólogos colaboradores terão es-
paços institucionais para participar da vida ativa do sindicato.

A nova diretoria pretende ainda auxiliar na mobilização na-
cional pela aprovação do PL 3.338/08, que regulamenta a 
jornada de trabalho dos Psicólogos em 30 horas semanais e, 
em nível regional, a prioridade é a construção coletiva de um 
Projeto de Lei que regulamente o piso salarial e a redução 
da jornada de trabalho. A proposta é apresentar o projeto 
na Assembleia Legislativa do Paraná por iniciativa popular.

Ainda segundo Bagatin, “a mobilização em torno do PL re-
gional, contendo piso salarial e redução da jornada, pode ser 
um catalizador que oriente e unifique os Psicólogos numa 
pauta comum. A simples coleta das assinaturas já demons-
trará a importância em estar associado ao Sindypsi. É assim 
que pretendemos fortalecer o sindicato, lutando por deman-
das reais da categoria”, argumenta. 

Ao final do discurso de posse, Bagatin citou uma frase de 
Nise da Silveira, a psiquiatra alagoana que revolucionou o 
modo de compreender o sofrimento psíquico. Ela lutou pelo 
tratamento humanizado e incluiu a arte como instrumento 
de trabalho no Centro Psiquiátrico do Engenho de Dentro, 
no RJ, na década de 40. 

"E por fim, quero dialogar com os pessimistas – aqueles que, 
nesse momento, não acreditam na viabilidade de nossas propos-
tas. Aqueles que nos caracterizam como loucos por acreditarmos 
na possibilidade de implementar tudo que sonhamos. A esses eu 
afirmo que 'sim', somos de fato loucos". Por isso, o presidente 
usa uma famosa citação de Nise da Silveira. “Não se curem além 
da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um 
pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido: Vivam a imaginação, 
pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca 
convivi com pessoas ajuizadas. É necessário se espantar, se indignar 
e se contagiar, só assim é possível mudar a realidade”.

Conheça os novos representantes eleitos para a gestão de 2013-2016
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O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos  
dos meses de Fevereiro e Março de 2013

inscrição CRP-PR

novosinscritos

Carmem Lucia Batista Fernandes CRP-08/18707
Raquel Alice Mallmann CRP-08/18708
Barbara Bonotto Scalassara CRP-08/18709
Rodrigo Fricate Morales CRP-08/18710
Bianca de Almeida Andrade Alves CRP-08/18711
Renan Lucas Trigo CRP-08/18712
Caroline Machado da Costa CRP-08/18713
Marcela Valter Urbano CRP-08/18714
Nathanniel Gustav Walmer CRP-08/18715
Alessandra Elisa Gromowski CRP-08/18730
Camilla Soncine Baratto CRP-08/18731
Ariadne Cristina Suzuki de Lima CRP-08/18732
Angelica Polvani Trassi CRP-08/18733
Virginia Bonelli Milani CRP-08/18734
Ana Paula Martinelli Echs Neves CRP-08/18735
Maria Olivia Moraes de Souza CRP-08/18736
Karinne Kretly Camargo de Godoy CRP-08/18737
Anamélia Carolina Humeniuk Lopes CRP-08/18738
Gessica Denora Ribeiro CRP-08/18739
Dainon Eric de Souza CRP-08/18740
Larissa de Oliveira Palla CRP-08/18741
Daniele Meurer Daufenbach CRP-08/18742
Roberta Paola Palomares Rufino CRP-08/18743
Eliane Akiyama Scapellato CRP-08/18744
Keitti Moreira CRP-08/18745
Mariana Mara Camilo CRP-08/18718
Fabiane Cristina Chambo Ruiz CRP-08/18719
Roseane Pracz Puzzi CRP-08/18720
Elen Pereira da Silva CRP-08/18721
Kyka Karla Furtado CRP-08/18722
Vanessa de Araujo Ribeiro CRP-08/18723
Thaila Esquiante Guiraldeli CRP-08/18725
Larissa Mariano Leitão CRP-08/18726
Vanda Aparecida dos Reis CRP-08/18727
Gabrielle Cristine Presotto CRP-08/18728
Mayara Matheus Coutinho CRP-08/18729
Francine Ferreira Santos CRP-08/18746
Micheli Soecki CRP-08/18747
Juliano Moreira de Almeida CRP-08/18748
Karine Murakami CRP-08/18749
Camila Francelina Bertoldi Neckel CRP-08/18750
Thabatta Malaggi dos Passos CRP-08/18751
Aline da Silva Geraldino CRP-08/18752
Jocelma Aparecida de Lima CRP-08/18753
Mayara Turquino Reina CRP-08/18754
Aline Bonetti CRP-08/18755
Jorge Pursino dos Santos CRP-08/18756
Adriana Dal' Bosco Volaco CRP-08/18757
Lucimeire Ferreira Bonfim de Assis CRP-08/18759
Daniele Cristina Pontes Higashi CRP-08/ 18760
Ana Carolina Metzger Barbosa CRP-08/18761
Luã Carlos Valle Dantas CRP-08/18762
Ariane Cristina da Luz Bomfim CRP-08/18763
Franciele Cabral Leão CRP-08/18724
Izabela Vicente de Oliveira CRP-08/18764
Jefferson Pereira Genari CRP-08/18765
Emanuela Kulak Coblinski Agulham CRP-08/18766
Lays Fernanda Belineli CRP-08/18767
Graziela Miguel Barboza CRP-08/18768
Tiago Denadai Mantovani CRP-08/18769
Jessica Costa CRP-08/ 18770
Mariana Pires de Oliveira Doca CRP-08/18771
Emerson da Silva Lipinski CRP-08/18772
Juliana Daga CRP-08/18773
Aline Virginia Suckow CRP-08/18774
Paula Abaurre Leverone CRP-08/18775
Mariana Malanski Magalhães CRP-08/18776
Gabriela Hatje CRP-08/18777
Uliana Fernanda Pozzobon CRP-08/18778
Rafael Gonçalves Simões da Silva CRP-08/18779
Monica Uba Denk CRP-08/18780

Larissa Ribeiro de Souza CRP-08/18781
Jossiane Frohlich CRP-08/18782
Aleandra Silva Souza Ladeia CRP-08/18783
Marilis Viana da Silva CRP-08/18873
Giovana Fonseca Madrucci CRP-0818874
Ilana Goretti Cavichiolo CRP-08/18875
Luciana de Proença Schnitzler CRP-08/18876
Laise Valdeira CRP-08/18877
Naiara Vicente Araujo CRP-08/18878
Dilma Luiza Camargo da Silva Matos CRP-08/18879
Franciane Martinazzo Leite CRP-08/18880
Cleide Silvane Wachholz CRP-08/18881
Ana Cecilia Piza de Mello Campos CRP-08/18882
Luca Manfroi Wistuba CRP-08/18883
Josiane Maria Donadeli CRP-08/18884
Taia Franco de Albuquerque CRP-08/18885
Veridiana Ursi Freitas de Campos CRP-08/18886
Renata Mitie Yano CRP-08/18887
Ariene Garcia Rayes Marino CRP-08/18888
Cintia Mara Cardoso CRP-08/18889
Annelise Sales de Mello CRP-08/18890
Francieli Barroso CRP-08/18891
Gabriela Favaro Visquetti CRP-08/18784
Debora Serra Lovato CRP-08/18785
Tatiane Garcia Ferreira CRP-08/18786
Ana Cláudia Petryszyn Assis CRP-08/18787
Maria Palmerim Prates CRP-08/18788
Joyce Bianca Xavier Baldin CRP-08/18789
Daniele Gabardi Rocha CRP-08/18790
Nayara Rodrigues Palogan CRP-08/18791
Taisa Regina Felisbino 18792
Mariana Paula Barbieri Oliveira CRP-08/18793
Luciana Cristina de Vanconcelos Pressutto CRP-08/18794
Jose Wellington Molina Prata CRP-08/18795
Caroline Garcia dos Santos CRP-08/18796
Daiany Thalita Silva CRP-08/18797
Mayara Petri Martins CRP-08/18798
Renata Cilli Fioratte Polverini CRP-08/18799
Rozana Claudia da Silva CRP-08/18680
Cristina Silveira Moraes dos Santos CRP-08/18807
Maressa Aires de Proença CRP-08/18808
Luiza Afonsa da Costa CRP-08/18809
Vanessa Basso Truffa CRP-08/18810
Karina Felipe Penteado Junqueira CRP-08/18811
Renato Cezar Duarte CRP-08/18812
Duane Cristina Santoni Coleraus CRP-08/18813
Juliana Panizza Costa CRP-08/18814
Vanessa Aparecida dos Santos CRP-08/18815
Maria Lucrecia de Carvalho Ptaszek CRP-08/18816
Emilia Vertuan Zacarias CRP-08/18817
Ana Claudia Vassoler CRP-08/18818
Jessica Jenifer Kurten Blasios CRP-08/18819
Claudia Pelegrini Tozzo CRP-08/18820
Marta Pamela dos Passos CRP-08/18821
Irene Aparecida Romano Zafalon CRP-08/18822
Marcela Grizi Pimentel CRP-08/18823
Claudia Gonçalves Costa CRP-08/18800
Simara dos Anjos Ferreira Pais Jacob CRP-08/18801
Karina Cardoso de Jesus CRP-08/18802
Milene Peruzzo de Lima CRP-08/18803
Mayara Cadamuro Weber CRP-08/18805
Eliete Terezinha Franzoni Tulio CRP-08/18806
Thais Mara Hickmann da Silva CRP-08/18824
Anelise Guadagnini Silva CRP-08/18825
Roniel Bora DelliColli CRP-08/18826
Antoniely Silveira Fantinati CRP-08/18827
Tatiana Pereira de Oliveira Silva CRP-08/18828
Cristhiany da Silva Andrade CRP-08/18829
Jessica Franciele Oliveira de Souza CRP-08/18830
Sidineia Aparecida Pizzeti CRP-08/18831
Bruna Correa Noveli CRP-08/18832

William Ferreira CRP-08/18833
Paula Jordania Macarroni CRP-08/18834
Anthye Jennifer Tsai CRP-08/18835
Osiris Halles CRP-08/18836
Gabriel Batista Kruger CRP-08/18837
Fernanda Babiuk CRP-08/18838
Mario Cesar Iastrenski CRP-08/18839
Karen Vanessa Matozo CRP-08/18840
Suliane Kuntz Dall'Agnol CRP-08/18841
Lucilene Aparecida Barth CRP-08/18842
Gabriel Barudi Ferreira CRP-08/18843
Suellen Silvana Chibiaqui CRP-08/18844
Lais Amaral Guidelli Alves CRP-08/ 18845
Thais Maria Crovador CRP-08/18846
Nivaldo Freire Ignacio CRP-08/18847
Solange Darui Cechinatto CRP-08/18848
Muriel Regina Turmena CRP-08/18849
Leandro Alenski CRP-08/18850
Celly Marina Heil CRP-08/18851
Juliana Liara Binde CRP-08/18852
Mariana Lopes Quirrenbach Boer CRP-08/18853
Sebastião Francisco de Almeida Gaspar CRP-08/18854
Maysa dos Santos Bourguignon CRP-08/18855
Jussara Nizolli da Costa Dias CRP-08/18856
Roseli Inês Poersch CRP-08/18857
Maycon Robson Martins Bispo CRP-08/18858
Simone Maria Dias Camargo CRP-08/18859
Adriana Cristina Marcato CRP-08/18860
Jaqueline Scherer CRP-08/18861
Cristyan Matoso de Oliveira CRP-08/18862
Bruna Luana Souza CRP-08/18863
Marizeli Camargo Ramos CRP-08/18864
Paula Fernanda Gaboardi dos Santos Borges CRP-08/18865
Rosemary de Best CRP-08/18866
Elis Regina Simioni CRP-08/18867
Patricia Gomes Martins CRP-08/18868
Carlos Roberto Aplewicz CRP-08/18869
Ivonete Emmerich Pacheco CRP-08/18870
Francine Ludvig Graf CRP-08/18871
Carla Madureira CRP-08/18872
Daniela Fiorese CRP-08/18804
Rubens Soares Sacramento Filho CRP-08/18892
Francielly Rodrigues da Silva CRP-08/18893
Lorene Camargo CRP-08/18894
Carla Patricia Radtke CRP-08/18895
João Paulo Martins CRP-08/18896
Carolina Borges Capristo CRP-08/18897
Rafael de Figueiredo Bissi CRP-08/18898
Ana Xavier CRP-08/18899
Jordana Maria da Silveira CRP-08/18900
Ariane Noeremberg Guimarães CRP-08/18901
Ivaneide Correa Marcon CRP-08/18902
Guilherme Dutra Ponce CRP-08/18903
Carlos Henrique dos Santos CRP-08/18904
Ariane Amazonas Knopik CRP-08/18905
Fernanda de Oliveira Pavão CRP-08/18906
Ligia Carla Furstenberger CRP-08/18907
Daniel Augusto de Faria Sforni CRP-08/18908
Claudia Betti CRP-08/18909
Roberta Serra da Silva CRP-08/18910
Mariluci Ortlieb CRP-08/18911
João Paulo Pereira de Souza CRP-08/18912
Camila Luciane Nunes CRP-08/18913
Lais Taina Ritter CRP-08/18914
Vanessa Figueroa Barbosa dos Santos CRP-08/18915
Flavia Delziovo Sala CRP-08/18916
Nancy Kimie Kawanichi CRP-08/18917
Guilherme Yamasaki CRP-08/18918
Debora Cristina de Souza CRP-08/18919
Francine Santos da Silva CRP-08/18920
Fernando Vinicius Pereira Boccato CRP-08/18921
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Alysson Benvenutti CRP-08/18922
Tatiane Aparecida Zancope CRP-08/18923
Elenice Santos da Silva CRP-08/18924
Roseli da Aparecida Aires Pegoraro CRP-08/18925
Heloize Pismel Bassetti CRP-08/18926
Daniele de Cassia Karoleski CRP-08/18927
Ellen Caroline Zultanski Vicente CRP-08/18928
Samuely Maria Moreira Zorzan Oliveira CRP-08/18929
Marilia Leticia Gavioli CRP-08/18930
Beatriz Schneider Kava CRP-08/18931
Maria Veronica Soares CRP-08/18932
Suelen de Angilis Pscheidt CRP-08/18933
Lenara dos Santos CRP-08/18934
Tiago Lopes José CRP-08/ CRP-08/18935
Joice Bortoletto Buffon CRP-08/18936
Luciana Regina Kososki CRP-08/18937
Carla de Fatima Telles do Pilar Goudinho CRP-08/18938
Gabriela Hahn Agostinho CRP-08/18939
Ciro Mauricio de Cristo CRP-08/18940
Marilise de Oliveira CRP-08/18941
Lilian Fernandes Lima dos Santos CRP-08/18942
Rita de Cassia Jorge Ferreira CRP-08/18943
Ana Caroline Toffanelli CRP-08/18944
Diego Bezerra de Mello CRP-08/18945
Bruna Dalabona Toaldo CRP-08/18984
Mara Assis Blackman Pires CRP-08/18985
Clarissa Demeterco CRP-08/18986
Andrea Batista Ribeiro CRP-08/18987
Leonardo Oliveira de Sousa CRP-08/18988
Aline Tome Igreja CRP-08/18989
Juliana Cordeiro CRP-08/18990
Kamila Kruger Paes CRP-08/18991
Paula Gugelmin Kasecker CRP-08/18992
Oswaldo Naldi Netto CRP-08/18993
Pedro Henrique Vaz de Alcantara CRP-08/18994
Edina Kos CRP-08/18995
Aline Rosa do Nascimento CRP-08/18996
Regina Ferreira Luppi CRP-08/18997
Giovanna Piazzalunga Cesario Pereira CRP-08/18998
Vania Galbes CRP-08/18999
Camila Straforin de Oliveira CRP-08/19000
Tatiana Franco Andrade CRP-08/19001
Fernanda Helen Sordi CRP-08/19002
Anne Karine de Araujo Berton CRP-08/19003
Hernani Pereira dos Santos CRP-08/19004
Ana Carolina Vieira de Souza e Silva CRP-08/19005
Liliani Ferreira da Silva CRP-08/19006
Rommy Karina Treichel Pinheiro CRP-08/19025
Mariana Ferreira Fachin Barriquelo CRP-08/19026
Karlynne de Lima CRP-08/19027
Sandra Maria Costa Rossi CRP-08/19028
Camila Poliana Pereira CRP-08/19029
Milene Harumi Tomoike CRP-08/19030
Vanessa Andria de Carvalho CRP-08/19031
Caroline Barbosa de Souza CRP-08/19032
Marina Gonçalves Silva CRP-08/19033
Germano Dias Brites CRP-08/19034
Debora Bianca Santin e Silva CRP-08/19035
Giovanna Maria Bertoni CRP-08/19036
Joice Pelissari CRP-08/19037
Larissa da Cruz Lima CRP-08/19038
Gleissi Alves de Andrade CRP-08/19007
Dulcimara Komniski Ito CRP-08/19008
Klicia Miyeko Higa CRP-08/19009
Adrieli Penso CRP-08/19010
Elaisa Pereira Porfirio CRP-08/19011
Fernanda da Fonseca Giasson CRP-08/19012
Rubiane Christ CRP-08/19013
Daiana Plauth Lange CRP-08/19014
Leticia Ana Domingues CRP-08/19015
Edina Aparecida Richeski CRP-08/19016
Rafaela Menna Barreto Ivalel Matievicz CRP-08/19017
Leziane Aparecida de Oliveira Patricio CRP-08/19018
Aline Maria Cardoso CRP-08/19019
Daniara Elisabete Lorenzoni Salvador CRP-08/19020
Aline Maria da Cunha CRP-08/19021
Daniella Orozina Barboza CRP-08/19022
Simone Ribeiro de Lima CRP-08/19023
Bruna Lunardi CRP-08/19024
Ana Carolina de Souza Alves CRP-08/19039

Patricia Alves Siqueira CRP-08/19040
Edson Rogerio Manzato CRP-08/19041
Geovana Salete Cordeiro Kujiv CRP-08/19042
Erickson Raphael Holm CRP-08/19043
Andresa do Carmo Auer CRP-08/19044
Patricia Pereira Valenga CRP-08/19045
Lenise Francielle Santos Battisti 19046
Eliete Godinho CRP-08/19047
Maria Mercedes Martins CRP-08/19048
Hugo Alexandre Borges CRP-08/19049
Alini Elisa Bloemer Machado CRP-08/19050
Larissa Schelbauer CRP-08/19051
Heloisa Christina Mehl Gonçalves CRP-08/19052
Michele Kauana Stein CRP-08/18957
Rosemary Rockenback Pereira CRP-08/18958
Milene Nunes Carvalho CRP-08/18959
Janaina Marise Becker CRP-08/18960
Bruna Fernanda Povh CRP-08/18961
Nikolas Olekszechen CRP-08/18962
Joana Monteiro Pereira Duarte CRP-08/18963
Tatyana Lopoch Campos CRP-08/18964
Lucivaldo Jose Castellani CRP-08/18965
Rafaella Bertipalha CRP-08/18966
Marines Silveira Marcondes CRP-08/18967
Ana Paula do Angelo CRP-08/18968
Fabiane Nunes Willimann CRP-08/18969
Renata Rodrigues Lawder CRP-08/ CRP-08/18970
Aline Juliana Loper CRP-08/18971
Mario Seto Takeguma Junior CRP-08/18972
Barbara de Aragão Domingues CRP-08/18973
Andressa Gomes da Silva CRP-08/18974
Adriane Lourenço Bruno CRP-08/18975
Patricia Martins Aleixo CRP-08/18976
Gisleine Pereira Brita CRP-08/18977
Yuriane Makishi CRP-08/18978
Paula Andrea Rauber CRP-08/18979
Caroline Mendes dos Santos CRP-08/18980
Gabriela Guillermina Ghigo CRP-08/18981
Ana Lucia Fernandes CRP-08/18982
Nayara do Nascimento Guimarães CRP-08/18983
Ana Cristina Schneider Kutzke CRP-08/19054
Ana Paula de Lara CRP-08/19055
Aliane de Moura Lino CRP-08/19056
Maria Luiza Melo Machado CRP-08/19147
Patricia Verlingue Ramires Monteiro CRP-08/19148
Andressa Santos da Silva Mattos Iapp CRP-08/19149
Eduarda Basso CRP-08/19150
Ana Paula de Souza Oliveira CRP-08/19151
Carollaine Anghellik Inacio Graciotto CRP-08/19152
Jenyffer Martins de Siqueira CRP-08/19153
Flavia Luiza Sikora de Menezes de Oliveira CRP-08/19154
Marcos Roberto Alves de Carvalho CRP-08/19155
Andria Maria Catto Menin CRP-08/19156
Aline Cristina Araujo Vargas CRP-08/19157
Luciana Tiemi Kurogi CRP-08/19158
Felipe Miranda Barbosa CRP- 08/19159
Elisiane Roper Pescini CRP-08/19160
Gabriela Andersen Irias Martins CRP-08/19161
Miriam Rodrigues de Souza Alvear CRP-08/19162
Ana Delesia da Silva Missaggia CRP-08/19163
Carina de Souza e Silva CRP-08/19164
Anarosa Kochanny Lovato CRP-08/19165
Raiza Mariana de Farias Selhorst CRP-08/19166
Elisabete Contezini CRP-08/19167
Priscila de Goes Padilha CRP-08/19168
Carla Calixto dos Santos Viana CRP-08/19169
Tatiane da Rocha Mangolin de Freitas CRP-08/19170
Adriano Soares Amaro CRP-08/19171
Fernanda Cavalcante Magalhães CRP-08/19172
Marina Caznok Lima CRP-08/19173
Izadora Ribeiro Perkoski CRP-08/19174
Karine Ariadene Bertoncello CRP-08/19175
Andre Luis Schimidt Gorny CRP-08/19176
Wilma Calegari CRP-08/19135
Carolina Nunes de Oliveira CRP-08/19136
Marcio Francisco Dias CRP-08/19137
Barbara Mendes Machado CRP-08/19138
Ana Luiza Martins Apolonio CRP-08/19139
Helen Carolina Angelo CRP-08/19140
Naiara Luciano Borri CRP-08/19141

Jamille Mansur Lopes CRP-08/19142
Thiago Leão Silveira Dourado CRP-08/19143
Tatiane Kelli Rodrigues CRP-08/19144
Hugo Leonardo Fernandes CRP-08/19145
Evilin Roumaine Dutra Santos Gonçalves CRP-08/19146
Elaine Casimiro de Oliveira CRP-08/19132
Jose Manuel Jorquera Gilabert CRP-08/19133
Cicilia Conceição de Maria CRP-08/19134
Geisiane da Silva Costa CRP-08/19122
Jessica Priscila dos Santos CRP-08/19123
Rafael Ruiz Rodrigues da Silva CRP-08/19124
Cristina Funari Rodrigues CRP-08/19125
Pablo Damasceno Sales CRP-08/19126
Lileane Janecki CRP-08/19127
Debora Mezzomo Rios CRP-08/19128
Romena Julia Signor Orlandi CRP-08/19129
Alessandra Kant Martins CRP-08/19130
Graziele Sabatino Peiter CRP-08/19131
Joelmir Roque Cattelan CRP-08/19057
Raisa Aldine Emilio da Silva CRP-08/19058
Guilherme Lomba Vieira CRP-08/19059
Mirela de Abreu Pitoni CRP-08/19060
Ana Gabriela Ripoli Arregussi CRP-08/19061
Giovani Fonseca de Souza CRP-08/19062
Jessica Nathana Dutra Lemos CRP-08/19063
Vania Kwiatkowski Leal CRP-08/19064
Leticia de Andrade Rodrigues CRP-08/19065
Monica Cristina Marinho CRP-08/19066
Thayse de Paula CRP-08/19067
Simone Aparecida da Cunha CRP-08/19068
Grace Pamela Brustolon CRP-08/19069
Denise Cavenaghi Molina Sá CRP-08/19070
Ninon Rose Stremel CRP-08/19071
Francieli Roieck CRP-08/19072
Paola Rogalla CRP-08/19073
Josiane dos Santos Martins CRP-08/19074
Maria Viliane Wachak CRP-08/19075
Edna Maria Lins CRP-08/19076
Daiana Zubko Lucas CRP-08/19077
Juliane Scheifer CRP-08/19078
Aline Schoemberger Prestes CRP-08/19079
Fernanda Ribeiro Bueno CRP-08/19080
Luana Caroline Furquim CRP-08/19081
Elenize Derkach CRP-08/19082
Silvia Okabe Alves CRP-08/19083
Sandra Cristina Boufleur CRP-08/19084
Maria Ines Guimarães Borges Manica CRP-08/19085
Jacqueline Terezinha Nunes CRP-08/19086
Ana Flavia Thomaz Gomes Schmidlin CRP-08/19087
Gabriela Sanches Falcheti CRP-08/19088
Danielle Talita da Silva CRP-08/19089
Beatriz Gomes Vaz CRP-08/19090
Cesar Eduardo Santana Silva CRP-08/19091
Zeonilda Terezinha Teodoro CRP-08/19092
Livia Carolina Souza CRP-08/19093
Ana Cristina Matoso CRP-08/19094
Andressa Gonzaga Pereira CRP-08/19095
Camila Danielle Farina CRP-08/19096
Elisandra RudeyWolski CRP-08/CRP-08/19097
Iury Florindo CRP-08/19098
Danielle Matheus Ramos CRP-08/19099
Giane Monteiro dos Anjos Lima CRP-08/19100
Thaisa de Almeida Virmond CRP-08/19101
Camila Berlezi Scandelai CRP-08/19102
Mariana Cozer Bayer CRP-08/19103
Sergio Junior Bertolini Gonçalves CRP-08/19105
Bruna Nathaly SilveiraCRP-08/19106
Wilma de Fatima Gomes CRP-08/19107
Juleine Anton CRP-08/19108
Denise Santos Ferreira CRP-08/19109
Cezar Douglas Naves de Souza CRP-08/19110
Luziania Angelli Lins de Medeiros CRP-08/19111
Fabio Ribeiro Reis CRP-08/19112
Camila Lermen Ferreira CRP-08/19113
Anne Caroline Cobbe de Freitas CRP-08/19114
Thamires Palomino dos Santos CRP-08/19115
Thiago Miguel da Silva CRP-08/19116
Lucas Eduardo Pereira da Silva CRP-08/19104
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inscriçãoportransferência
Marcio Ribeiro dos Santos CRP-08/18950
Carla Pires Giugno CRP-08/18951
Julio Cesar da Silva Maciel de Lima CRP-08/18952
Daniele Almeida Duarte CRP-08/18953
Thaysa Zubek Valente CRP-08/18954
Selma Ruthes Passos CRP-08/18955
Alessandra Krummenauer CRP-08/18956

Paula Jacomini Ferraz de Andrade CRP-08/18716
Maria Gabriela Silva Chaves CRP-08/18717
Erika Ribeiro Senise CRP-08/08525
Marcia Yuka Takafuji CRP-08/18946
Katiuci Zorzi CRP-08/18947
Keila Tibes Ribas CRP-08/18948
Alessandra Colussi de Lima Ávila CRP-08/18949

Mariana de Almeida Coelho CRP-08/19053
Inae Benchaya Duarte CRP-08/19117
Simone Vanin CRP-08/19118
Monica Vasconcellos Delfino Rodrigues CRP-08/19119
lais Beiriz Rocha CRP-08/19120
Marly Caldeira Durães CRP-08/19121

reativação
Luciara Pereira Braga Schulz CRP-08/12773
Lucimar Nepomuceno Feitosa Zanon CRP-08/01491
Roberto Antonio Pitella Junior CRP-08/01613
Nuhad Rassem Aboughatas CRP-08/02103
Chrystiane Barbosa Pianaro Chemin CRP-08/03055
Michele Penha Guimarães da Silva Teixeira CRP-08/09558
Francislaine Luchezi Moreski CRP-08/10591
Ana Paula de Oliveira Grasso CRP-08/10971
Cleverson Soares Gonçalves CRP-08/11037

Thiago Gomes de Castro CRP-08/11553
Iolanda Cristina Schaedler Veiga CRP-08/02510
Lucine Cristina Gnata CRP-08/04304
Sandra Suely Soares Bergonsi CRP-08/04970
Kenya Lucia Ciola CRP-08/06155
Graciela Allgaier CRP-08/06875
Karen Nicco Gonçalves Mota CRP-08/09915
Larissa Baldi CRP-08/11175
Regina Celia Adamuz CRP-08/01741

Maria Fernanda Sebastiani Ribas Nitsche CRP-08/11383
Priscila Lopes Lamego CRP-08/12291
Adriana Pires Mafra CRP-08/13367
Isavelle Martins Bennetti CRP-08/14345
Sueli Clementino Dalomontes CRP-08/14456
Barbara Olsen CRP-08/15059
Andre Gugelmin Valente CRP-08/15609
Julio Parzianello CRP-08/16617

Erika Ribeiro Senise CRP-08/08525
Monica Gabriella de Albuquerque Areias Secco CRP-08/11217
Tatiany Honorio Porto Aoki CRP-08/12296

Marieli Cavalheiro de Meira CRP-08/14621
Pollyanna Cristielli de Souza Hermisdorff CRP-08/14775
Francyelle Moroz CRP-08/16380

reativaçãotransferência

inscriçãosecundária
Rosangela de Oliveira CRP-08/IS-330
Fernanda Cristina Neidert Batista CRP-08/IS-332
Elisa Schiessl Cardoso CRP-08/IS-333

Arnaldo Fermiano Coelho CRP-08/IS-334
Marian dos Santos Martins CRP-08/IS-335

pessoajurídica (cadastro)
Psicomed - Atividades Médica e Psicológica S/S Ltda - Eireli – ME CRP-08/PJ-00798
Hospital Santa Pelizzari Ltda CRP-08/PJ-00799

Sandy C de Matos Cardoso - Serviços de Psicologia – ME CRP-08/PJ-00803
Michele Vidor de Souza - Psicologia - ME CRP-08/PJ-00804

 UAMP - Unidade de Avaliação Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00795
Absoluta - Clinica Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00796
TMG - Clínica Médica e Psicológica Ltda - ME CRP-08/PJ-00797
Med Tráfego Clínica Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00800
Transitar - Clinica de Avaliação do Trânsito Ltda CRP-08/PJ-00801

Hashimoto e Furiatti Ltda – ME CRP-08/PJ-00802
Finardi & Freire Psicologia Clinica e Saúde Mental CRP-08/PJ-00805
JPS Psicologia Ltda - ME CRP-08/PJ-00806
IDEHI Instituto de Desenvolvimento Humano Integral Ltda - ME CRP-08/PJ-00807

registro

Elcio Elionei Pauli Vaz CRP-08/01936
Ione Toledo Scardua CRP-08/05414
Maria Lucia Martins Garcia CRP-08/02664

Daniel de Freitas Barbosa CRP-08/03970
Vilda Andrea Zabala da Velha CRP-08/07820

falecimento

ERRATA:
Na edição nº86 – Março/Abril 2013 o número de registro CRP-08/18460 foi divulgado erroneamente com o nome 
da Psicóloga Larissa Cabreira na editoria dos novos inscritos. A informação correta é Talita Ribeiro CRP-08/18460.
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